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Jedním z nejstarších rybníků v Úvalech je rybník Fabrák, který byl založen roku
1874 na místě louky nazývané Chobot. Sloužil jako zásobník vody pro provoz cukrovaru. Nyní je využíván pro chov ryb, a proto se těší velkému zájmu rybářů z Úval
i okolí.
foto Ing. V. Procházka

Úvalskou soustavu rybníků tvoří především rybníky Lhoták, Horní Úvalský, Fabrák, Kalák, Jámy a Mlýnský rybník.
Kromě hospodářského významu – chovu ryb jsou významným krajinotvorným prvkem. Připravované revitalizaci rybníků Fabrák, Kalák
a Jámy a souvisejícím opatřením na Výmole a Přišimaském potoce je
věnován článek v tomto čísle.
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Malý rybník Jámy mezi železniční tratí a areálem bývalého cukrovaru působí velmi
tajemně.
foto Ing. V. Procházka

Život Úval

Městský úřad
Oznámení

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Úvaly podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční
v pátek dne 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 10. října 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří
Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Doktora Strusky, Ebenová, E.E.Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, K Hájovně, Klánovická,
Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova,
Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci,
Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek,
Vrchlického, Vydrova, Zálesí;
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava
Nováka 372, Úvaly

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Ve dnech 9.10.- 10.10.2009 se konají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Volič, který nebude moci nebo
nehodlá volit ve volebním okrsku podle
místa svého trvalého bydliště, může požádat
o vydání voličského průkazu. Na voličský
průkaz může volič hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území České republiky,
popřípadě ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí.

pro voliče bydlící v ulicích - 28. října, Alešova, Barákova, Boženy
Němcové, Čechova, Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova,
Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova, Švermova,
V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova;
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8,
Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - 5. května, Bendlova stezka, Bulharská,
Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova,
Husova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Moravská, nám. Arnošta z Pardubic, Na
Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slovenská, Slovinská,
Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U
Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

O voličský průkaz lze požádat:
písemným podáním (dopisem), v takovém
případě musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis voliče, toto písemné podání
musí být doručeno nejpozději do pátku 2.
10. 2009 nebo osobně (dostavením se na
MěÚ Úvaly, odbor správní) do středy 7. 10.
2009 do 16 hodin, k žádosti je nutno předložit platný občanský průkaz.
Marie Černá, odbor správní

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

UPOZORNĚNÍ

Předvolební kampaň – volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Ceny inzerce a počty listových stran včetně
velikosti inzerce pro předvolební kampaň
politických stran a hnutí, sdružení nebo
jednotlivců před volbami se řídí ceníkem
inzerce měsíčníku Život Úval v souladu
s platnými zásadami pro jeho vydávání.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly, které se koná
ve čtvrtek 24. 9. 2009 od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.

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 říjnového čísla je 15. září 2009. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v říjnovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Na pořadu je „Plán ochrany města
před mimořádnými událostmi“

Rada města na svém zasedání dne 30. července 2009 schválila „Zásady činnosti krizového štábu“. Jedná se o prvý krok na cestě
k co nejefektivnějšímu uspořádání systému
ochrany občanů před mimořádnými událostmi. V současné době pod vedením našeho sboru dobrovolných hasičů sice určitý
systém funguje, je jej však potřeba dotvořit
– což nám ukládá i zákon. Krizový štáb bude
složen ze zástupců mnoha organizací a institucí, které oslovíme, zároveň však bude
obsahovat i základní okruh osob – pracovní
skupinu. Předsedou krizového štábu je ze
zákona starosta. Rada města jmenovala členy pracovní skupiny: místopředsedou byla
jmenována místostarostka ing. Váňová, vedoucím pracovní skupiny krizového štábu
ing. Jaroslav Novotný, tajemníkem pan Martin Svoboda a členy pan Milan Turan (předseda komise pro bezpečnost a prevenci
kriminality), pan Martin Němeček (vedoucí
odboru správy majetku), pan Petr Prchal
(vedoucí VPS), paní Jana Tesařová (vedoucí odboru správního), pan Miloslav Kolařík
(člen Českého svazu rybářů) a pan Miroslav
Šindelář (člen sboru dobrovolných hasičů).
V termínu do 31. 10. 2009 budou zpracovány, popřípadě novelizovány materiály,
které vyplývají z povinností obce v oblasti
havarijní připravenosti. Zákon dále určuje,
že zastupitelstvo města musí jmenovat „bezpečnostní radu“; pravděpodobně se tak stane na zářijovém zasedání.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Z rady města v období prázdnin

Rada města vyslovila požadavek k omezení
průjezdu ulicí Zálesí. Souhlasila s vypsáním
průzkumu trhu na služby svozu komunálního a separovaného odpadu.
V oblasti majetku města rada města řešila:
•přidělení bytů v domě s pečovatelskou
službou,
•prodloužení nájemních smluv na
služební byty v základní škole, čp. 7, nám.
Arnošta z Pardubic, agentury Profi CZ,
s.r.o., na bytové prostory, jejichž platnost
končí 30. 6. 2009,
•zrušení usnesení rady města o pronájmu
objektu č.p. 276, doporučení
zastupitelstvu,
•odstranění kůlen u čp. 95, nám. Arnošta
z Pardubic,
•problematiku oprav v základní škole,
•převzetí a zajištění areálu MULTITEC,
•sklad školní jídelny.
Rada města schválila:
•vypsání poptávkových řízení na malé
stavby
•na pronájem „malé haly v Multitecu“,
•na pronájem čp. 328,
•na dodavatele stavby – Přístavba objektu
Hasičského domu,
•doporučený postup a dodavatele pro
realizaci oprav vstupních schodišť v MŠ
Kollárova,
•systém účtování nákladů v DPS,
•ukončení výběru poplatků příspěvkovým
organizacím zřizovatele v pokladně MěÚ,
•uzavření smlouvy o zprostředkování
daňového poradenství,
•plán ochrany města před mimořádnými
událostmi: Zásady činnosti krizového
štábu.
Rada města vzala na vědomí informace o:
•zápisech z jednání komisí rady města,
•informace o přidělení dotace,
•SBD Vesna.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Úvaly nezískají dotaci na nový
územní plán

Nápory větru dne 23. 7. 2009 poškodily
lípu u kostela

Oznámení

Od 1.7.2009 se město Úvaly stalo plátcem
daně z přidané hodnoty, DPH
(DIČ: CZ 00240931) na ekonomické
činnosti. Týká se kopírování pro veřejnost,
inzerce v ŽÚ, inzerce na vývěsce MěÚ.
Jitka Hájková,
vedoucí ekonomického odboru

Město Úvaly mohlo získat dotaci na tvorbu
nového územního plánu až do výše 85%
způsobilých nákladů.
Bohužel se tomu tak nestalo a ani nestane,
a to především z důvodu nerozhodného
postupu zastupitelstva města k rozhodnutí
buď o pořízení nového územního plánu,
nebo aktualizaci stávající územně plánovací
dokumentace. Dotace mohla být poskytnuta jak na úhradu nákladů za pořízení nového
územního plánu, tak na úhradu nákladů za
aktualizaci stávajícího územního plánu. Zastupitelstvo však při projednávání jednotlivých variant nepřijalo ani jedinou, a to jak
na jednání dne 19. 2. 2009, tak i následně
dne 17. 3. 2009. Stalo se tak přes upozorně-

ní, že celkový objem určený MMR je limitován pro celou ČR částkou 223 milionů Kč
a po jejím vyčerpání bude výzva k podání
žádostí o dotace ukončena. Dne 20. 7. 2009
byla skutečně výzva k podání žádostí v integrovaném operačním programu – podpora
tvorby a aktualizace územních plánů obcí
ukončena, a proto již nemáme na získání
dotace nárok. V našem případě jsme tak přišli o cca 1,5 milionu Kč.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Pečovatelská služba informuje

Pečovatelská služba města Úvaly se úspěšně
rozšiřuje, a to nejen počtem uživatelů, ale
i službami, které poskytuje. Jedná se hlavně
o rozvoz obědů o sobotách, nedělích a svátcích. Aby služby byly plnohodnotně zajišťovány, město posílilo počet pracovnic v sociálních službách, takže v současné době se
podílí na úkonech pečovatelské služby již 4
pečovatelky a dále pro tyto účely město zakoupilo další sociální automobil. Připravují
se také úpravy ve středisku osobní hygieny, např. instalace masážní vany. Dále bylo
v domě s pečovatelskou službou umístěno
pracoviště Home Care – domácí zdravotní péče pro občany města Úval a okolních
obcí. Bližší informace o rozsahu jejich služeb obdržíte na tel. č. 777724553 nebo
u svého obvodního lékaře, informace o poslání pečovatelské služby, dostupnosti a cenách za jednotlivé úkony najdete na www.
mestouvaly.cz, nebo na telefonních číslech
281091529, 281011632.
odbor správní

200 tisíc na vyklizení „lomu“

Město Úvaly obdrželo z fondu životního
prostředí Krajského úřadu Středočeského
kraje dotaci ve výši 200 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na úklid
v oblasti „lomu“, kde by měl vzniknout areál
pro sportovně-rekreační využití. Centrum
města by se tak rozšířilo v souladu se „studií centra“, která byla přibližně před rokem
zveřejněna.
Vedení města

Dalších 7 milionů na kanalizaci

Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo dne
14. července dotaci na výstavbu kanalizace v Úvalech ve výši 7 milionů Kč. Jedná se
o prostředky z fondu životního prostředí
a budou využity na výstavbu další části kanalizace. Tyto finanční prostředky mohou
být použity tam, kde již existuje stavební
povolení na výstavbu a tým specialistů tuto
otázku v současné době řeší.
Vedení města
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Život Úval

Městský úřad
Kamiony – úvalská noční můra
Situace v oblasti Škvorecké ulice začíná být
z hlediska hlučnosti kamionové dopravy
skutečně nesnesitelná. Tento fakt se plně
projevil po osídlení nové výstavby na Slovanech, determinuje mnoho otázek a odhaluje chyby, které se v minulosti staly.
Pokud problém kamionové dopravy v uvedené lokalitě podrobíme určité analýze, zjistíme, že má celá záležitost „tři vrstvy“ příčin
a důsledků:
Primární příčinou je nevhodný systém vybírání mýtného, který umožňuje, aby přepravci šetřili provozní náklady využíváním
silnic I. a II. třídy. Vzniká tím nesnesitelná
hlučnost, rizika dopravních úrazů a devastace silnic. Přitom stačilo umístit několik
„bran“ na vytypovaných silnicích a finančně znevýhodnit jejich používání. Jistě by se
tímto způsobem ušetřily nemalé finanční
prostředky, které je nyní nutno vynakládat
na opravy kamiony zničených „spojek“…
Sekundárním důsledkem je nutnost developerů investovat do výstavby protihlukových
stěn, ochranných tras pro chodce v „postižených lokalitách“ - a zvyšovat tím ceny
nemovitostí: konečným „plátcem“ ochrany
proti kamionové dopravě se tak stává občan, který si nemovitost zakoupí, ačkoli se
jedná o systémovou chybu zapříčiněnou
centrálně.
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Terciální důsledky - v případech, kdy „protikamionová opatření“ nerealizoval developer, pak padají na „město“, lépe řečeno na
všechny občany daného města, neboť jakákoli opatření jdou z městského rozpočtu.
Díky základní systémové chybě při vybírání
mýtného jsou developeři i město v nezáviděníhodné pozici – dopadá na ně řešení důsledků, které samozřejmě nezavinili.
Město má možnost ovlivnit investiční záměr developera v průběhu stavebního řízení, riskuje tím samozřejmě možnost, že
investor od investičního záměru ustoupí
- v některých případech může ustoupení investora od realizace investic záměrů město
poškodit.
Konečným důsledkem případů podobných
tomu na Slovanech, kdy nebyla protihluková opatření aplikována jako součást výstavby, jsou pak „obranná opatření“ různého
typu, například hledání důvodů pro omezení až zastavení průjezdu (měření hlučnosti,
hodnocení stavu silnice, vážení kamionů
a podobně), znepříjemňování průjezdu
(časté silniční kontroly, pokutování, omezování rychlosti, stavění kruhových objezdů
a tak dále).
Vedení města Úvaly podniká kroky v oblasti
„terciální“ a chce využít veškerých možností, jak kamionovou dopravu omezit až zasta-

vit. Uzavřeli jsme také „smlouvu o spolupráci při řešení důsledků kamionové dopravy“
s dalšími obcemi „na trase“, například se
Škvorcem, Zlatou a podobně postiženými.
Nejedná se však o řešení jednoduchá, neboť
primární příčina zůstává nezměněna.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Preventivně-bezpečnostní akce
v Úvalech

Ve večerních a nočních hodinách v sobotu
dne 8. srpna proběhla v teritoriu Obvodního oddělení Úvaly preventivně bezpečnostní akce nazvaná příznačně Mládež. Do akce
bylo nasazeno téměř 20 policistů z Obvodního oddělení Čelákovice, Úvaly a policisté služby kriminální policie a vyšetřování.
Policisté se zaměřili na podávání alkoholu
mladistvým a nezletilým v restauračních zařízeních a držení drog. Průběhu celé akce
se zúčastnili také starosta Městského úřadu
Úvaly a pracovnice OSPODu. Během večera a noci policisté zkontrolovali téměř dvě
stovky osob. Přítomnost alkoholu ani drog
nebyla v průběhu celé akce zjištěna ani u
jednoho mladistvého či nezletilého. Podobné akce budou policisté organizovat i nadále, neboť je na výsledcích vidět, že prevence
se opravdu vyplatí.
Markéta Johnová
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Napsali o nás
Lidé svatého Floriána
Hasiči v Úvalech fungují už 12 let
První doložená zmínka o městě Úvaly pochází již z roku 1290 a jeho historie je také
historií požárů. Naposledy hořely 24. dubna
1838.
Sbor dobrovolných hasičů v Úvalech však
vznikl až o několik desetiletí později, v roce
1874. Jeho zakladateli byli rolník František
Bilanský a mistr tesařský František Fiala.
Novodobá historie SDH Úvaly se začíná psát
po odmlce v porevolučních letech. Aktivní
činnost se obnovila v roce 1997 s příchodem nových členů. S finančním přispěním
města také mohl sbor obnovit techniku.
A v roce 1998 vzniká i oddíl mladých hasičů,
tzv. Hasítka.
„V současné době máme 67 členů, z toho je
39 dospělých a 28 dětí a dorostenců,“ uvádí
starosta SDH Úvaly Miroslav Šindelář.
„Ve výjezdové jednotce je 26 členů a jsme
zařazeni do kategorie JPO III/2, to znamená,
že vyjíždíme do 10 minut od vyhlášení popla-

chu a zajišťujeme dvě výjezdová družstva.“
Mladou krev by úvalským dobrovolným hasičům měla zajistit práce s mládeží, kterou
rozhodně nepodceňují.
„Té není nikdy dost,“ přiznává starosta Šindelář. „Hodně dětí se sice hlásí, ale když zjistí, že
se musí rychle hýbat a běhat, tak jich spousta
odchází. I přes nábory v základní škole dětí
ubývá a nemají zájem. Přesto jsou pro nás
celkem uspokojivé jak výsledky družstev
mladých hasičů, tak družstev mužů a žen.“
Jako všude i v Úvalech mají problémy se zastaralou technikou. Přesto očekávají, že se
již brzy blýskne na lepší časy.
„V září dostaneme plně vybavenou novou
Tatru 815 4x4.2. Samozřejmě i moc financí
na hasiče není. Je nutné přestavět hasičskou
zbrojnici, aby vyhovovala dnešní době. Současná byla dostavena v roce 1939 a je skoro
v havarijním stavu.“
Psal se 24. leden 2006. Výjezdová jednotka
pod vedením Karla Klímy byla povolána

k požáru bývalého cukrovaru v Úvalech.
Ten se stal nadlouho největším a nejnáročnějším, kterého se dobrovolní hasiči zúčastnili. S profesionálními kolegy se podíleli na
dodávce vody, hašení i dohlídávání požářiště. „Zimní požáry jsou vždy extrémní,“ říká
velitel Klíma. „Zamrzá voda i promáčené
oděvy, ochranné masky a technika. Oheň
má v zimním počasí daleko lepší podmínky
k hoření.“ Několikahodinový zásah při hašení úvalského cukrovaru byl sice největším
v historii posledních let, ale statistika hovoří, že zásahová jednotka zdejších dobrovolných hasičů jsou skutečně muži na svém
místě. V tomtéž roce měli 44 zásahů, o rok
později dokonce 57 zásahů a loni 37 zásahů.
Vít Řezáč, (Pražský deník, 6. 8. 2009)

Zprávy z města
Úvalské rybníky, Výmola a Přišimaský potok

Město Úvaly v zastoupení starosty MUDr. Šťastného v těsné spolupráci s místní rybářskou organizací přistoupilo v roce 2007 ke zpracování podkladů pro záměr obnovy úvalských rybníků. Jednalo se
o 11 rybníků. Na tento záměr zpracovala místní projekční kancelář
HG partner, s.r.o., studie proveditelnosti. Tyto studie obsahovaly pro
jednotlivé rybníky nejen koncepční návrh technického řešení (nové
a kapacitní objekty, odbahnění a další), ale i část majetkoprávní a dále
odborný odhad nákladů, který vycházel již z kumulativních výměr.
Nositel záměru již od samého začátku uvažoval s možností udělení
dotace. Jednalo se v první řadě o operační program MŽP – Oblast
podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny.
Již v průběhu zpracování studie proveditelnosti, ale i následně poté,
probíhala mnohá jednání, místní šetření a konzultace technického
řešení především s hodnotitelem záměru – Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK), ale i s dalšími subjekty, například správci
toků – Povodí Labe, s.p., (Výmola) a Zemědělská vodohospodářská
správa (Přišimaský potok). Výsledkem těchto jednání a na základě
doporučení projektanta bylo rozhodnuto o řešení rybníků a vodotečí v Úvalech koncepčně. U toků se jedná především o přírodě
blízká opatření na Výmole v intravilánu Úval a zkapacitnění koryta
Přišimaského potoka mezi rybníky Kalák a Jámy.
V obou případech se jedná též o protipovodňové opatření, řešící
zkapacitnění koryta a inundace. Na Výmole je uvažováno s rekonstrukcí nevhodně řešeného jezu na pohyblivý jez, který by umožňoval převádění povodňových průtoků a při mírném zkapacitnění
úseku Výmoly nad jezem by byla zvýšena protipovodňová ochrana
celého území okolo ulice U Kaberny.
Úsek Přišimaského potoka od Kaláku po Jámy je bohužel dnes velmi nekapacitní a v nedávné minulosti zde došlo k několika povodňovým stavům, kdy se voda vylila z koryta a ulicí Dvořákovou pokračovala do Výmoly, přičemž v roce 2002 se dostala až do školní
tělocvičny. Tento úsek je ve správě ZVHS a dotační titul, který lze na
tento úsek použít, vyšel až na jaře tohoto roku.

Dalším významným kritériem pro specifikaci záměru byly finanční
možnosti města Úvaly. Na základě všech těchto parametrů byl záměr rozdělen na více etap, přičemž v současnosti se uvažuje pouze
s 1. etapou, a to s přírodě blízkou úpravou Výmoly, zkapacitněním
koryta části Přišimaského potoka a třech rybníků (Fabrák, Jámy, Kalák). Odhadovaný celkový náklad 1. etapy je 33,9 mil. Kč. Na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení „Revitalizace rybníků Kalák, Jámy a Fabrák“ se podepsala v červnu 2008
smlouva mezi městem Úvaly na straně objednatele a projektovou
kanceláří HG partner, s.r.o., na straně zhotovitele. Projekty řeší odbahnění a opravu rybníků. K dnešnímu dni je zpracována rozhodující část dokumentace včetně části dokladů a vyjádření.
Bohužel je nutno konstatovat, že problematika jednotlivých dotačních titulů je značně komplikovaná a navíc se ještě v průběhu
zpracování a přípravy projektu často mění. Byla například změněna
kritéria posuzování efektivity záměru u operačního programu ŽP
6.4. Dále některé programy nebylo možno použít a čekalo se na připravované, kdy skluz v termínu spuštění programu přesahuje i více
než půl roku. Bylo nutno postupně doplňovat další průzkumy, například základní přírodovědecký průzkum dotčené lokality a další.
Samostatným problémem je to, že se téměř celá část uvažovaného
záměru nachází v ochranném pásmu dráhy. Všechny tyto aspekty
mají ve výsledku vliv na dobu a rozsah přípravy projektu.
Dnes lze říct, že příprava je již v pokročilém stádiu a na podzim by
mohla být předložena žádost o dotaci na revitalizaci rybníků Kalák, Jámy a Fabrák. Samostatně se řeší tok Výmola a nekapacitní část
Přišimaského potoka, kde záměr předkládají samotní správci toku.
Realizací všech těchto opatření by Úvaly měly být lépe chráněny
před účinky povodní.
Ing. Jaroslav Vrzák
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Zprávy z města
Gynekologická ambulance v Úvalech

Vážení občané,
rád bych vám oznámil, že od 1. 9. 2009 došlo ke změně provozovatele gynekologické ambulance v Zdravotním středisku Úvaly
na adrese Pražská 1144. Tato ambulance vám bude k dispozici
v průběhu celého týdne a disponuje kompletním přístrojovým
zázemím. Kromě základní ambulantní gynekologicko-porodnické péče nabízí prenatální ultrazvukovou diagnostiku vrozených
vývojových vad plodu včetně prenatálního echokardiografického vyšetření (tj. ultrazvukovou diagnostiku vrozených srdečních vad u plodu) a řeší problematiku úniku moče u žen. V případě vašeho zájmu se můžete objednat na tel. čísle 777 347 486.
Předem děkuji za vaši důvěru.
Rozpis ordinačních hodin gynekologické ambulance
ve Zdravotním středisku Úvaly od 1. 9. 2009:
pondělí: 8.00 - 11.30 h, 12.30 - 18.00 h
(od 15.00 h do 18.00 h pouze objednané pacientky)
úterý: 7.30 - 11.30 h, 12.30 - 15.00 h
středa: 7.30 - 11.30 h, 12.30 - 15.00 h
čtvrtek: 8.00 - 11.30 h, 12.30 - 18.00 h
pátek: 7.30 - 12.00 h
MUDr. Mário Šmehil

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali o připravované výstavě k 20. výročí
Listopadové revoluce.
Výstava se bude konat pod záštitou města Úvaly, pořádat ji bude
přípravný výbor složený z členů Komise pro kulturu Rady města
Úvaly a dalších občanů – pamětníků této doby, a to v sálku Domu
s pečovatelskou službou. Na vernisáži výstavy dne 24. 10. 2009
budou přítomny významné osobnosti – Ing. arch. Miroslav Masák
a Doc. Ing. Fedor Gál a další přímí účastníci těchto historických
dnů. Podrobná pozvánka bude uveřejněna v říjnovém čísle Života
Úval.
Přípravný výbor Komise pro kulturu Rady města Úvaly

Škvorecká obora s Králičinou přírodním parkem
– 2. část

Jak historický vývoj ovlivňoval území dnešního přírodního parku?
Začněme od začátku. Z kronik, mnohých dějinných písemností
i historických prací znalců regionálních i celostátních dějin vyplývá, že na místě Úval a jejich nejbližšího okolí se až do první poloviny
13. století rozkládalo neobydlené pásmo lesních porostů, jehož pozůstatky se dodnes nacházejí v okolí současných Klánovic, Újezdu
nad Lesy i Úval (Klánovický les, Škvorecká obora-Králičina). Tento
raně středověký „prales“ pravděpodobně pokrýval území podél celého horního i středního toku říčky Výmoly. Hustý lesní komplex
je uváděn i na historických mapách 16. a 17. století. Raně středověké osídlení ovšem existovalo východně od dnešních Úval. Zde již
nejpozději od první poloviny 12. století můžeme sledovat poměrně
rozlehlou síť vesnic a tvrzí.
Raně středověkou krajinu oživovala hlavní obchodní tepna historických Čech z Prahy, přes Moravu, až k Baltskému moři tzv. Trstenická stezka, po níž denně proudili jezdci na koních, pěší poutníci
a kupecké povozy. Stezka procházela podél povodí říčky Výmoly.
Jednalo se o nezpevněnou úvozovou cestu, která v případě momentální nesjízdnosti některých úseků běžně měnila svou trasu.
Právě v místech dnešních Úval stezka procházela nevlídnou partií
pustého lesa. V tak velkých změnách, jimiž sledované území prošlo
v průběhu 13. století, nutně vyvstala potřeba získávat novou zemědělskou půdu a kolonizovat také méně úrodné oblasti, kterým se

dosud obyvatelstvo vyhýbalo. Právě takovým územím byl v našem
případě dnešní Klánovický les a Škvorecká obora, pozůstatky hustého lesa Vidrholec. Již někdy kolem roku 1250 začalo dosud neprostupné lesní houští ustupovat novým vesnicím, polím a pastvinám.
Terénní pozůstatky i některé historické prameny ukazují, že v období kolem třetí třetiny 13. století vznikl v bezprostřední blízkosti
Trstenické stezky nevelký gotický hrad Skara, který stával u Výmoly,
v dnešní Králičině.
V těsné blízkosti Úval, nejpozději kolem roku 1500, znovu zmohutněl lesní porost, který působil mnoho strastí cestujícím po hlavní
dopravní tepně našeho kraje, již královské silnici. Největší nebezpečí představovaly tlupy lupičů, přepadající kupecké povozy. Proti
nim se s různým úspěchem snažili zasahovat ozbrojení okolní šlechtici i měšťané z nejbližších královských měst a tvrzí. Zajatí loupežníci byli odváženi do krajského města Kouřimi, kde je čekal soud
a následně těžký žalář či přímo poprava. Jedním z nejkrutějších
zločinců, kteří hledali útočiště v lese Vidrholci, byl rytíř Jiří Kopidlanský. Ten se v roce 1508 mstil za popravu svého bratra Jana vražděním pražských měšťanů a pleněním okolních vesnic a městeček.
26. září onoho osudného roku dokonce se svými kumpány vypálil
Úvaly jako výsměch pražským žoldnéřům, kteří po něm v městečku
pátrali. Boj mezi Kopidlanským a pražskými městy skončil teprve
po přímém zásahu krále Vladislava Jagellonského roku 1509 popravou Kopidlanského.
Po bitvě na Bílé hoře získala zabavený majetek pánů Smiřických
v úvalském regionu knížata z Lichtenštejna. Městečko Úvaly i jeho
okolí bylo silně poničené průběhem třicetileté války. K obnově
regionu přistoupili Lichtenštejnové v poslední čtvrtině 17. století.
Západně od městečka byla pravděpodobně na přelomu 17. a 18.
století založena rozlehlá panská obora, dnešní Škvorecká obora, určená pro tehdy oblíbený chov jelenů a daňků a obehnaná souvislou
kamennou zdí. Dnešní pozůstatky této panské obory i povodí říčky
Výmoly tvoří jako Škvorecká obora a Králičina území ve Středočeském kraji nového přírodního parku.
(pokračování příště)

Dr. Vítězslav Pokorný

Informace k datovým schránkám

V květnu schválil Senát Parlamentu ČR novelu zákona č. 499/2004
Sb. o archivnictví a spisové službě, která významně novelizuje také
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů. Schválení této novely přináší několik změn
v projektu datových schránek.
Především:
Náklady spojené s provozováním ISDS budou hrazeny ze státního
rozpočtu.
Subjektům, kterým Ministerstvo vnitra ČR zřizuje datovou schránku automaticky ze zákona (orgány veřejné moci + právnické osoby), vzniká tzv. přechodné období až do konce října. Během
něj se mohou sami rozhodnout, zda aktivují svou datovou schránku
či nikoli. Pokud tak neučiní, bude jim schránka aktivována
1. listopadu 2009.
Orgány veřejné moci si mohou požádat o zřízení více datových
schránek.
Do datové schránky bude možné přihlášení jiné aplikace bez nutnosti zadávat jméno a heslo fyzickou osobou. V tomto případě se
autentizace provádí pomocí tzv. systémového certifikátu.
Od 1. 1. 2010 bude možné využívat Informační systém datových
schránek pro výměnu zpráv mezi soukromými subjekty navzájem.
Podmínkou bude souhlas příjemce s doručováním ze strany soukromých subjektů. V této souvislosti se navrhuje přechodné období od
1. 1. 2010 do 30. 6. 2010, kdy bude možné „privátní“ komunikaci
využívat pouze pro zasílání faktur či jiných žádostí o zaplacení.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního
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Život Úval

Názory čtenářů
K diskuzi na téma Mateřské školky v Úvalech
Vážený pane starosto,
dovoluji si tímto způsobem reagovat na diskuzi na téma mateřské
školy v Úvalech, která probíhá na stránkách časopisu Život Úval.
Jsem otcem tříletého syna (nepřijatého do MŠ z kapacitních důvodů) a roční dcery, takže jistě uznáte, že toto téma je pro mě velmi
aktuální.
Přiznám se, že po přečtení těch několika článků se nemohu zbavit
dojmu, že přístup města k tomuto problému hraničí s pohrdáním
vlastními občany, v tomto případě konkrétně rodinami s malými
dětmi. Jak jinak si vysvětlit situaci, kdy je ve školním roce 2009/2010
pro předškolní děti kapacita ve školkách na úrovni ani ne poloviny
požadované kapacity, přestože město muselo mít již před několika
lety informace o tom, že k takové situaci musí zákonitě dojít? V této
souvislosti podotýkám, že obě naše děti se narodily v době, kdy
jsme byli přihlášeni k trvalému pobytu v Úvalech a rovněž obě naše
děti mají trvalé bydliště v Úvalech, proto minulému, stejně jako
současnému vedení města muselo být zřejmé, kdy do předškolního
věku dorostou.
Obávám se, že v současné situaci je vzájemné obviňování současného vedení s panem Černým, kdo nese za tuto situaci odpovědnost,
celkem zbytečné. Konec funkčního období současného zastupitelstva se blíží a již téměř za rok bude třeba skládat účty nejen v souvis-

losti s mateřskými školami. Situace se stavem městských financí je
notoricky známá a jistě neradostná, obávám se však, že čas pro toto
velmi často opakované konstatování a poukazování na špatné vedení města v minulosti už vypršel. Mnohem důležitější je jasně říct,
co lze očekávat do budoucna, a to v optimistické (dostavba MŠ Kollárova do začátku příštího školního roku) i v pesimistické variantě
(bez dostavby MŠ Kollárova). Proto Vás žádám, abyste na stránkách
časopisu Život Úval zveřejnil analýzu předpokládaného počtu dětí,
které bude třeba umístit v mateřských školách v porovnání s reálnými možnostmi jejich umístění s ohledem na kapacitu úvalských
MŠ, alespoň na školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013.
MŠ Hostín bych z těchto úvah vynechal, jednak nepředpokládám,
že by byla vybudována v nejbližších třech letech, a také soudím, že
po vybudování bude okamžitě rovněž kapacitně zaplněna výstavbou v oblasti Hostína. Zároveň by bylo žádoucí zveřejnit podobnou
analýzu v souvislosti s kapacitou základní školy. Potřebná data má
městský úřad jistě k dispozici a jsou využívána při rozhodování orgánů města o prioritních investicích z napjatého rozpočtu. Taková
analýza by pak byla jasným signálem pro rodiny s malými dětmi, zda
pro ně město Úvaly vytváří takové podmínky, aby mohly zůstat, či
zda mají raději hledat trvalé bydliště jinde, pokud mají možnost.
Michal Slezák, Čechova 1125, Úvaly

Vyjádření k názorům čtenářů
Odpověď starosty města panu Slezákovi

Nebyl jsem to já, který na stránkách Života Úval otevřel otázku
„kdo za co může“. Byl to bývalý starosta, ing. Černý, který poněkud
překroutil historii a tím mne donutil zareagovat. Sám bych to býval
skutečně neučinil.
K Vašemu dopisu jen krátce:
1. Právě proto, že se blíží volby, je potřebné, aby byli občané přesně
informováni, co kdo učinil či neučinil, aby bylo zcela jasné, kdo
„pohrdá občany“ a s kým je potřeba „zúčtovat“ (dovolil jsem si
použít Vaše výrazy).
2. V okamžiku našeho nástupu do vedení města (říjen 2006) nám
nebyly předány žádné studie, projekty či jiné materiály, které by
se zabývaly demografickým vývojem a jeho dopady na počty míst
v mateřských školkách.

Doplňující informace k možnosti
zřízení miniškolek a hlídání dětí vzájemnou
rodičovskou výpomocí

Nedostatek míst v mateřských školách je celostátním problémem,
což potvrzuje i návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na tzv.
prorodinný balíček opatření, kterým navrhuje několik zákonných
norem, které umožní zajištění hlídání předškolních dětí formou rodičovské výpomoci nebo zřízení miniškolek.
Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci bude rodič, pečující o vlastní dítě, který po zaevidování bude moci pečovat
až o 4 další děti za úhradu max. 5 000 Kč za jedno dítě a tato částka
nebude podléhat dani z příjmu ani se nebude odvádět zdravotní
a sociální pojištění. Miniškolka je zařízení pro individuální péči
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3. Za necelé tři roky od komunálních voleb byl zpracován
Strategický rozvojový plán, který obsahuje i demografickou studii,
byla rozšířena kapacita MŠ Kollárova o jednu třídu, existuje stavební
povolení na výstavbu nového pavilonu této školky a můžeme proto
žádat o dotaci, byla uzavřena smlouva s investorem výstavby
v oblasti Hostína na výstavbu dvou nových MŠ (jedna bude spojena
s prvým stupněm ZŠ) a snažíme se podporovat iniciativy vedoucí
ke vzniku „hlídacích center“.
Vážený pane, jsem velmi rád, že jsme si v mezidobí vyměnili několik
e-mailů a že se s Vámi budu moci osobně setkat a diskutovat s Vámi
o problémech, které naše město tíží. Současně bych rád vzkázal
všem občanům, že vedení města vždy bylo otevřené a připravené
diskutovat i poskytovat informace. Důkazem může být například
rubrika „Ptáte se starosty“ na www.mestouvaly.cz.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

o děti do 7 let věku, kterou bude moci za daných podmínek zřídit
zaměstnavatel, bude zabezpečovat její chod a náklady na její provoz budou daňově uznatelné. Navrhuje se také revize podmínek
poskytování služeb péče o dítě v režimu živnostenského podnikání
směrem k nižším nárokům na provozovnu a vzdělání poskytovatele. Dalším krokem jsou daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří si
budou moci od základu daně odečíst náklady na zajištění služeb
péče o děti pro své zaměstnance.
Balíček jako takový schválila vláda, následně se předpokládá 5 měsíců na zpracování paragrafového znění novel jednotlivých zákonů.
Pak bude jako celek předložen do parlamentu a účinnost se předpokládá od 1. 1. 2010.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního
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Policie
Někteří řidiči usedají za volant po požití alkoholu a bez řidičského oprávnění
I když začátek léta kvůli nepřízni počasí nebyl tak idylický, jak by
si děti i dospělí představovali, přesto se projevil zvýšený provoz
na komunikacích a nepozornost řidičů i chodců stoupala. První
prázdninový víkend na silnicích zabíjel alkohol, a to zcela nevinné
lidi. Zemřela mladá dívenka jedoucí na kole a starší muž jdoucí po
chodníku. Řidiči, kteří nehody způsobili, byli pod vlivem alkoholu.
U obou byla naměřená hodnota velmi vysoká – 2,5 promile. Jeden
z nich měl zadržený řidičský průkaz, a to již za stejný delikt.
Druhý řidičské oprávnění nevlastní vůbec. I přes tuto skutečnost
řidiči stále usedají za volant po požití alkoholu a bez příslušného
oprávnění, o čemž svědčí dva případy - ze Škvorce a z Úval.
V obci Škvorec na Masarykově náměstí řídila osobní motorové
vozidlo zn. Škoda Fabia směrem na obec Úvaly jednadvacetiletá
dívka ze Škvorce. Policejní hlídkou z Obvodního oddělení Úvaly
byla při své jízdě zastavena a kontrolována. U této řidičky policisté
kontrolou zjistili, že usedá za volant a nemá řidičské oprávnění.
Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jí byl řidičský
průkaz z důvodu bodového hodnocení odebrán. To dívka na místě
policistů také doznala. Následovala proto policisty na služebnu

k provedení dalších úkonů. Dopustila se spáchání trestného činu
řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Dne 29. června řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda Favorit
jednadvacetiletý mladík z Plzně. V obci Úvaly jel z ulice Pražská do
ulice Jiráskova, kde byl kontrolován policejní hlídkou Obvodního
oddělení Úvaly. Při kontrole doznal, že vypil jedno pivo. Následnou
dechovou zkouškou byla naměřena hladina alkoholu v dechu ve
výši 1,73 promile. Řidič také policistům doznal, že mu byl zadržen
řidičský průkaz. Dopustil se spáchání hned několika trestných
činů: ohrožování pod vlivem návykové látky, řízení bez řidičského
oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Policisté i nadále budou kontrole řidičů věnovat velkou pozornost
při své každodenní činnosti. Zaměří se také na dodržování rychlosti
a dodržování pravidel silničního provozu. Kontrole neujdou
ani vozidla, kdy se policisté zaměří na jejich technický stav. Tyto
kontroly budou prováděny opakovaně.
nprap. Štěpánka Zatloukalová,
tisková mluvčí PČR Praha - venkov

O čem psal Život Úval před 45 lety
SPORT
Na závěr oslav 45letého trvání kopané v Úvalech byl uskutečněn
dlouho připravovaný zájezd k našim dávným sportovním přátelům
do NDR. Naše 45členná výprava nasedla v pátek 31. července do
autobusu, který ochotně zapůjčil závodní výbor ROH n. p. Chirana
Záběhlice i se svým vzorným řidičem, který vyhověl všem našim
přáním. Za veselé nálady dojeli jsme k osmé hodině večerní do Dubí,
asi 4 km od našich hranic, kde jsme se ubytovali v hotelu Sport. Při
veselém zpěvu uběhl krásný letní večer jako voda. Ranní probuzení
už nebylo tak veselé. Překvapil nás hustý déšť a velmi nepříjemné
chladno, které nás provázelo po oba dva dny našeho zájezdu.
V 6 hodin ráno po celní prohlídce, která trvala asi 1 hodinu,
pokračovali jsme v přímé cestě do Drážďan. Tam jsme byli na
smluveném místě očekáváni předsedou a tajemníkem klubu, kteří
se nám věnovali po celou dobu zájezdu. Po přátelském pozdravení
jsme se rozběhli ve skupinkách po městě. Drážďany, které byly
v poslední světové válce těžce poškozeny a na mnoha místech
mají trosky zbořených domů, představily se nám jako čisté, rušné
a velmi úhledné město. Po obědě, který byl na místním nádraží, jsme
odjeli po pěkné dálnici 90 km do Neugersdorfu, hezkého městečka,
které má 14 000 obyvatel. Tam po dobře připravené svačině jsme
se odebrali na hřiště, kde před slušnou návštěvou po srdečném
oboustranném uvítání a předání upomínkových darů jsme sehráli
utkání s Fortschritt Neugersdorf, ve kterém jsme našemu soupeři

podlehli v poměru 1:5. Večer byl uspořádán v hotelu na náměstí
na naši počest večírek, kde účinkovala džezová hudba. Naši mladí
účastníci tančili a ti starší v družné besedě s našimi hostiteli se doro
zumívali všemi možnými i nemožnými způsoby. Noc jsme přespali
v přepychově zařízeném hotelu asi 4 km od Neugersdorfu. Nedělní
dopoledne jsme věnovali prohlídce města a nákupu některých
drobností pro své milé. Odpoledne jsme odjeli k dalšímu utkání
do vedlejší obce, vzdálené asi 10 km od Neugersdorfu. Tato obec
jménem Grosschweinitz má asi 900 obyvatel. Místní sportovní
klub je příslušníkem přibližně naší I.B třídy. Hráno bylo na velmi
pěkném sportovním stadionu asi před 400 diváky. V tomto utkání
jsme zvítězili 4:0. Před utkáním jsme byli srdečně uvítáni místním
starostou a ostatními funkcionáři. Za náš oddíl poděkoval s. Budka.
Po vydatné večeři nezbylo nic jiného, nežli se s našimi sportovními
přáteli rozloučit. Všichni vzpomínají na svůj úspěšný zájezd k nám
do Úval. Srdečně zdraví všechny příznivce a těší se na příští vzá
jemné utkání. Závěrem bych chtěl říci, že i když jsme po sportovní
stránce nedopadli tak, jak bychom si přáli, reprezentovali jsme
svým chováním dobře naši Čsl. soc. republiku.
Takové přátelství, jaké existuje mezi sportovci, by mělo vládnout
mezi všemi národy v celém světě. Potom bychom se mohli v klidu
a míru věnovat své práci.
Zel. (Život Úval č. 9 /1964)

Zprávy z MDDM

INFORMACE O ZÁPISU DO KROUŽKŮ MDDM NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V MDDM V PRACOVNÍCH DNECH
OD 1. 9. - 10. 9. 2009 OD 8. 00 DO 18. 00 HODIN
ÚČETNÍ HODINY PRO ZAPLACENÍ ZÁPISNÉHO BUDOU
14. - 17. 9. OD 16. 30 DO 18. 30 HODIN.
KONKURZ DO TS RYTMUS BUDE VE STŘEDU 9. 9. VE 14.00 HODIN
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Výjezdová jednotka úvalských hasičů v létě nelenila

V červnu a červenci se projevovaly poměrně silné vrtochy počasí.
Tropické horko střídaly silné deště a ničící poryvy větru. Celkem
se vyjíždělo k sedmi událostem a čtyři z nich byly zapříčiněny
řáděním přírodního živlu. Dva zásahy se odehrály při dopravní
nehodě a poslední výjezd ve sledovaném období se uskutečnil kvůli
neohlášenému pálení.
29. června si průtrž mračen vyžádala výjezd hasičského sboru, a to
do ulice Rašínova v Úvalech, kde se rychle zatopil sklep rodinného
domu. Na jednotce bylo tedy odčerpat plovoucím čerpadlem vodu
z tohoto sklepního prostoru. Nato byla jednotka upozorněna na
polámaný strom u ulice Prokopa Velikého taktéž v Úvalech. Jednalo
se o rozlomenou korunu vysoké břízy na zahradě za bytovým
domem. Nebezpečné větve byly odřezány a staženy na zem.
9. července došlo k nehodě dodávkového automobilu v Pražské ulici
v Úvalech. Jednotka vyjela Tatrou CAS 32, ale naštěstí automobil
nevzplál a cisterna nebyla třeba. Členové jednotky pouze odpojili
akumulátor a zkontrolovali, zda nedošlo k úniku provozních
kapalin.
17. července se vyjíždělo k další dopravní nehodě, tentokrát na
poděbradskou silnici u Jiren. Osobní automobil sice vzplál, ale
majitel měl ve voze naštěstí hasicí přístroj a duchapřítomně oheň
v rychlosti uhasil. Dorazivší členové jednotky odpojili akumulátor,
aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.
Odpoledne 23. července bylo pro úvalský hasičský sbor
neobvykle důležité. Na jednání zastupitelstva města byl na pořadu
bod rozhodující o budoucí výbavě sboru. Jednomyslně bylo
schváleno pořízení nového zásahového automobilu s vybavením
a nutná garážová přístavba hasičské zbrojnice. Před samotným
rozhodováním však všichni členové výjezdové jednotky sboru,
kteří se účastnili jednání zastupitelstva, zasedací sál opustili. V tu
dobu totiž řádila velice silná bouře, která nalomila osud staré lípy
u kostela. Mohutná část lípy se zřítila pod náporem větru k zemi
a poškodila oplocení ZŠ. Členové jednotky se pustili do odřezávání
padlé části, ale byli odvoláni k Tuklatům. O úvalskou lípu se postarali
pracovníci VPS.
V Tuklatech členové jednotky odstranili z vozovky silnice jdoucí od
Přišimas celkem čtyři padlé stromy, a když se dostali na křižovatku
se silnicí jdoucí od Úval, spojili své síly s tuklatským sborem.
Poslední červencový výjezd se odehrál ve 28. dni tohoto měsíce,
kdy se značná část sboru účastnila letního tábora ve Stříbrné Skalici.
Po deváté hodině večerní byla jednotka přivolána k požáru v areálu
bývalého dvora Hostín. Jednalo se o pálení neohlášené a nadto
nebezpečné životnímu prostředí. Ve spolupráci s HZS Český Brod
byl oheň uhašen a jeho původci napomenuti.
za JSDH Úvaly Milan Bednář

ňáky, pro které se činili při cestě kolem světa, plno různorodého
zboží od táborových šmelinářů.
Tak dlouhé cestování samozřejmě vyčerpá síly a na samém konci
tábora byli malí táborníci, vedoucí i ostatní členové sboru podílející se na organizaci tábora notně unaveni. Nejeden si vzpomněl na
přísloví, které celým generacím říká, že je všude dobře, ale doma
nejlépe. Kdekdo se těšil domů do Čech, ke své rodině, ale ze Skalice
určitě odjížděl s příjemnými vzpomínkami na to, co všechno zažil
a prožil za pouhých devět dní.
za SDH Úvaly Milan Bednář

Úvalský dorostenec opět na mistrovství ČR

Dorostenec Milan Blažek se postaral o další významný úspěch
mladých hasičů při SDH Úvaly. Po květnové výhře na okresním kole
soutěže dorostu v Úvalech postoupil na krajskou soutěž, která se
konala v 13. a 14. června v Čelákovicích. Zde obhájil svou výkonnost
a třetím místem si zajistil postup na Mistrovství ČR hry Plamen
a soutěže dorostu konané v Třebíči o prvním červencovém víkendu.
Dokázal tak udržet dlouholetou kontinuitu účasti svěřenců SDH
Úvaly v této nejvyšší soutěži mladých hasičů. V Třebíči se očekávaně
setkal s velmi kvalitní a početnou konkurencí, ale po velmi dobrém
výkonu se nikterak neztratil a nakonec obsadil 12. příčku.
za SDH Úvaly Milan Bednář

90 let skautingu v Úvalech

V sobotu 20. června odpoledne bylo v areálu skautských kluboven
v Úvalech opět živo. Nebylo to ovšem, jako jindy, díky našim dětem.
Tentokrát mezi přítomnými převažovala nejedna stříbrem prokvetlá hlava. V tento den si totiž naše skautské středisko připomínalo 90
let od vzniku skautské organizace v našem městě. Setkání bylo organizováno jako pamětní a vzpomínkové pro ty, kteří dnes už sice
skautský kroj neoblékají, ale v minulosti úvalskou skautskou výchovou prošli a nadále se ke skautským ideálům hlásí.
V klubovnách bylo možno zhlédnout improvizovanou výstavu fotografií a kronik mapujících skautskou činnost již od předválečných
let minulého století a také řadu promítaných filmů od skautského
dávnověku po současnost.
A protože být jednou skautem znamená být jím navždycky, setkání
bývalých členů a členek našeho střediska bylo provázeno opravdu
bratrským étosem a radostí z osobních setkání, ke kterým zde došlo často i po mnoha letech. Na místě pak byla možnost zakoupit
vzpomínkový almanach dokumentující činnost střediska v poslední době a také pěkný příležitostný odznak ve dvou barevných provedeních.

Hasičský tábor

Ani v tomto roce si Sbor dobrovolných hasičů Úvaly neodpustil
uspořádat letní dětský tábor ve Stříbrné Skalici. Již jedenáctiletá
tradice se dodržela i při konkrétním termínu konání na přelomu
července a srpna. Přesněji si děti užívaly krásného posázavského
prostředí a přívětivého počasí od 24. července do 2. srpna.
Nutno podotknout, že si mladí hasiči z úvalského a novojirenského
sboru Posázaví popravdě jen projeli. Skoro celý tábor strávili na
cestách, a to na cestách kolem celého světa. Každý den si v rámci
táborové hry vyzkoušeli a nebo jen přiblížili obyčeje a kulturní
tradice ze země, do které právě dorazili. Jeden den mohli jančit
při brazilském karnevalu a druhý zase prožít v Číně a nebo Keni.
Prostředí Aljašky mohla snad nejlépe přiblížit ladovská zima, a tak se
hasiči vydali do nedalekých Hrusic, aby poznali rodiště a památník
spisovatele a malíře Josefa Lady. V horkém a suchém Španělsku zbyl
čas jen na vodní hrátky.
V sobotu, předposlední den tábora, patřil celý den opět olympiádě
a bohaté pouti, kde si mohli táborníci nakoupit za vydělané stříbr-
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Výstava fotografií a kronik o devadesátileté
skautské činnosti v Úvalech
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Vzpomínkové setkání skautů bylo srdečné

Břišní tanečnice

Že naši dříve narození bratři a sestry zůstali stále duchem mladí,
bylo nejvíc vidět při podvečerním táborovém ohni, kde za doprovodu kytary zaznělo mnoho dávných písní a kdy předchůdci našich
současných členů ukázali, že stále ještě umí.
Ing. Jan Pečený

Skautský tábor ve znamení orientu!

Jak už je zvykem, skautský tábor se konal prvních 14 dnů o velkých prázdninách. Letos se po šesti letech konal opět tábor společný, tedy kluci i holky na jedné louce. Jako loni jsme tábořili
v sázavském kraji u obce Kácov.
Díky celkem vydařenému počasí jsme si dostatečně užili sluníčka
a koupání. Také jsme dělali výlety po krásném okolí a samozřejmě
jsme celý tábor hráli táborovou hru, při které děti soutěžily o zajímavé věcné ceny a poklad plný sladkostí.
Během táborové hry se holky přesunuly do orientu, kde objevovaly
tajemný svět orientálních tanečnic, ale i arabského světa a úskalí
islámského náboženství a postavení žen v islámu. Zkusily jsme
si ramadán, den modlení, uvařit si pravý arabský oběd a mnoho
dalšího. Tancovaly jsme břišní tance, jely na velbloudovi a na závěr
podnikly pouť do Mekky.
Vlčata zlanařil do svých služeb velký námořník Sindibád a s ním
kluci podnikli spoustu námořních dobrodružství včetně lanových
aktivit, boje na slonech ale i noční cesty za piráty.
Skauti podnikli závod na pakoních přes celou poušť, při níž zažívali
nemalá dobrodružství, úskalí a překvapení.
Tábor nakonec dopadl skvěle, jak počasí, tak štěstí ve hře nám
přálo. Arabské princezny si nakonec vybraly svého vyvoleného
prince na bílém velbloudovi, Sindibádovým pomocníkům se podařilo najít poklad a i závodníci na pakoních dorazili v pořádku do
cíle. Hurá!
Adéla Skřivanová

Stavba mostu
Foto Saip - Jaromír Gloc

Skauti přibírají nové členy!!!

Pokud se rozhodujete přihlásit své dítě na nějaký kroužek během
září, zkuste skauting! Přivítáme jak malé světlušky a vlčata, tak
i starší skauty a skautky. Dětem nabízíme nové kamarády a spoustu
netradičních zážitků včetně letního tábora pod stany.
Bližší informace, spojení na vedoucí oddílů a třeba i fotografie
z akcí naleznete na www.skauting.cz/uvaly.

Za poznáním

Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Úvaly,
ve spolupráci s o.s. Klub důchodců Úvaly, zve členy na poznávací
zájezd na zámek Mníšek pod Brdy se zastávkou na zpáteční cestě ve
Zbraslavi (zámek, galerie, pak podle časových možností a zájmu) ve
středu 30. září 2009. Odjezd od nádraží ČD Úvaly v 7.45 h, účastníci
z Radlické čtvrti a Slovan ze zastávky MHD v 7.30 h.
Přihlášky do 23. 9. 2009 u předsedkyně pí Horákové a Havlíkové
(klub důchodců).
Člen STP 50,- Kč, nečlen 60,- Kč.
za výbor m.o. STP, o.s Úvaly Jiří Loskot, jednatel
To jsme my všichni
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Život Úval

Organizace a spolky
Zájezd mladých rybářů

Na sobotu 19. září 2009 předpokládá odbor
mládeže MO ČRS ÚVALY uskutečnění jednodenního zájezdu kroužku mládeže MO
do osvědčených RATENIC. Za tímto účelem svolává vedoucí mládeže na pondělí
7. 9. 2009 od 16.30 h schůzku mládeže do
klubovny MO, kde budou zájemci o zájezd
zaregistrování.
vedoucí mládeže Radek Jaroš,
mobil 777 161 312

Pozvání na schůzky klubu důchodců

Od 1. září 2009 se po prázdninové přestávce
opět začínají scházet členové Občanského
sdružení Klub důchodců Úvaly. Pravidelné
schůzky se konají vždy ve středu od 14.00 h
v malém sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
Přijďte i vy posedět při kávě a dozvědět se
něco nového a zajímavého.
Srdečně vás zveme.
za výbor Klubu důchodců Úvaly
Eva Havlíková

Sport
Přijďte si zacvičit

Chtěla jsem napsat pár slov o tom, jak dobré a prospěšné je pravidelně cvičit, a hledala jsem nějaký vhodný a velmi originální název,
aby dokázal upoutat. Chvilku to vypadalo jako pátrání po reklamním sloganu pro nové redukční diety, jejichž výsledkem budou
s pomocí několika drobných chirurgických zákroků ženy s dokonalou postavou. Budou si velmi podobné, budou „vyrobené“ podle
jedné formy.
Pak jsem si uvědomila, že nemusím a ani nechci soutěžit s firmami
a společnostmi, které pod vidinou výdělku naslibují lidem možné
i nemožné. Proto tedy: „Přijďte si zacvičit, zůstaňte samy sebou
a pokuste se zahnat alespoň na chvíli každodenní starosti a problémy.“
Nebudu zde rozebírat skladbu cvičebních hodin, které vám TJ Sokol
Úvaly a jeho cvičitelky od září tohoto roku opět nabízejí. Zmíním se
o jednom z jevů moderní doby, který zdánlivě s nabídkou cvičení
nesouvisí. Všimly jste si také, že se od žen neustále více očekává, že
obstojí v soutěži zvané chápající manželka, vynikající matka - babička, úspěšná, bezchybná, dobře vypadající a velmi výkonná osobnost
v nejrůznějších zaměstnáních? Taková žena je samostatná, po všech
stránkách vytížená. Nevěřím, že by přitom nechtěla na chvíli vypadnout z rytmu a přestat směřovat k zadaným cílům.
Jen jí nějak nezbývá čas a někdy ani síla pro sebe samu. Je dokonce
možné, že od sebe očekává více než její okolí.
Cvičení a pravidelný pohyb jsou jednou z možností, jak se v tom
všem shonu naučit relaxovat nejen fyzicky, ale i duševně. Životní
problémy a starosti nezmizí, ale vy budete mít větší šanci jim úspěšně čelit. Rozeznáte lépe malichernosti od věcí opravdu důležitých.
Nejspíš také po nějaké době zjistíte, že se vejdete i do kalhot, které
jste se bály vyprat, protože pak byste je už s určitostí nikdy nezapnuly.

12

A když ne, neznamená to konec světa. Vždyť jste si samy ověřily, že
vám už některé cviky nepřipomínají středověké mučení, a už ani
nevíte, co jste na nich viděly tak obtížného. No a ta „krkolomná“
kroková variace má taky něco do sebe. Co na ní bylo tak složitého?
Závěrem mohu jen přiznat, že se mi mnohokrát nechtělo vyrazit
po dlouhém pracovním dnu a za špatného počasí na cestu do tělocvičny. Když jsem se ale překonala, vracela jsem se vždy s dobrým
pocitem, že jsem si zacvičila a zároveň od všeho vypnula. A tak přeji
vám i sobě, abyste našly i vy svou cestu do tělocvičny TJ Sokol Úvaly
a vybraly si z následující nabídky cvičebních hodin.
Martina Kotrbová, TJ Sokol Úvaly

TJ SOKOL ÚVALY
VÁS ZVE OD 31. SRPNA 2009
NA PRAVIDELNÉ CVIČEBNÍ HODINY
KAŽDÉ PONDĚLÍ
16.00 - 17.00 cvičení rodiče a děti – HANKA
(začneme 7. 9. 2009)
19.00 - 20.00 - cvičení starších žen - HANKA
20.00 - 21.00 - aerobic/fitbally - VERONIKA
KAŽDÝ ČTVRTEK
18.30 - 19.30 - kondiční cvičení při hudbě a s náčiním
- MARTINA
19. 30-20. 30 - aerobic/fitbally - VERONIKA
Podrobnější informace na tel. č. 736 717 937

9/2009

Sport
Vážení sportovní přátelé,

v červnu oslavil Sportovní klub Úvaly devadesát let od svého zrození. Oslavy tohoto velice významného jubilea trvaly od pátku 19.
6. do neděle 21. 6. V rámci oslav se fanouškům předvedla všechna
úvalská mužstva, která hrají pravidelné soutěže. Navíc sehrála svůj
první zápas fotbalová školka a dvě mužstva staré gardy nad 45 let a
nad 35 let. Ta v sobotním zápase přivítala starou gardu Bohemians
Praha 1905, která přijela včetně legend v čele s Antonínem Panenkou. V sobotu odpoledne proběhlo slavností otevření nově vybudovaných sportovišť za účasti zástupců města Úvaly, Středočeského
krajského úřadu, ČSTV, ČMFS, sponzorů a hráčů. Dále se uskutečnil
křest nové úvalské fotbalové hymny, kterou pro nás složil a nahrál
Medvěd 009 v čele s naším bývalým vynikajícím hráčem Pavlem
Měšťánkem. Večer se konala taneční zábava, kde hrála skupina Sonus a slavnostní den ukončil velkolepý ohňostroj v hudebním doprovodu nové hymny. V neděli odehrála své zápasy ostatní mužstva
a večer byl ukončen slavnostní víkend. V rámci devadesátiletého
výročí fotbalového klubu ještě plánujeme vydání knihy o historii
úvalské kopané, která bude k dispozici pravděpodobně v příštím
roce.
Po krátké letní přestávce nám opět začíná nový soutěžní ročník
2009/2010. Do něj vstupujeme s pěti mužstvy mládeže a třemi mužstvy dospělých. Největší pozornost je jako každoročně upřena k „A“
mužstvu, které začíná svoji čtvrtou sezonu v krajském přeboru. Po
loňských chabých podzimních výkonech a parádní jarní jízdě došlo
k několika změnám v hráčském kádru. Na trenérské lavičce nadále
pokračuje Karel Báča. Nejdůležitější změnou pro fanoušky je změna hracího dne, který se z tradiční úvalské soboty mění na neděli.
Věříme, že to fanoušky neodradí a budou i nadále chodit náš tým
podporovat.
Pro ostatní sportovní nadšence je v našem areálu k dispozici k pronájmu víceúčelové hřiště, kde lze hrát nohejbal, volejbal nebo
basketbal, tenisový kurt s umělým povrchem a fotbalové hřiště
s umělou trávou a osvětlením. Je zde možnost uspořádání zápasů,
různých turnajů, nebo si jen tak zasportovat. Podmínky pronájmu
a veškeré aktuální informace o úvalském fotbalovém klubu najdete
na internetových stránkách www.skuvaly.cz .
Výkonný výbor SK Úvaly
Rozlosování A-mužstva - podzim 2009 - Krajský přebor
1. So 08.08. 17:00 - FK Kolín - SK Úvaly 2:1 (1:0)
2. Ne 16.08. 17:00 - SK Úvaly - Sokol Libiš 6:4 (1:2)
3. Ne 23.08. 17:00 - FC Graffin Vlašim B - SK Úvaly
4. Ne 30.08. 17:00 - SK Úvaly - Český Lev-Union Beroun
5. So 05.09. 17:00 - Sokol Nové Strašecí - SK Úvaly
6. Ne 13.09. 17:00 - SK Úvaly - AFK Sokol Semice
7. Ne 20.09. 16:30 - Sokol Zápy - SK Úvaly
8. Ne 27.09. 16:30 - SK Úvaly - Sokol Milín-Ligmet
9. So 03.10. 16:00 - Polepy - SK Úvaly
10. Ne 11.10. 16:00 - SK Úvaly - FK Litol
11. Ne 18.10. 15:30 - Tatran Sedlčany - SK Úvaly
12. Ne 25.10. 14:30 - SK Polaban Nymburk - SK Úvaly
13. Ne 01.11. 14:00 - SK Úvaly - FK Neratovice-Byškovice
14. Ne 08.11. 14:00 - SK Kopaná Karbo Benátky n. Jiz - SK Úvaly
15. Ne 15.11. 14:00 - SK Úvaly - FK Brandýs-Boleslav, o.s.
SK ÚVALY POŘÁDÁ V SOBOTU 26. ZÁŘÍ 2009
NA VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI VE SPORTOVNÍM AREÁLU
V PAŘEZINĚ

TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY DO 23. 9. p. Kopač 602 970 098,
p. Linhart 606 715 909, p. Březina 602 214 369,
nebo na e-mail stavebniny@krutsky.cz
!!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!

Oslavy 90 let SK Úvaly, sobota 20. 6. 2009

Antonín Panenka věnoval zájemcům svůj autogram

Slavnostní otevření nových sportovišť SK Úvaly za účasti
Antonína Panenky, starosty města MUDr. Jana Šťastného
a předsedy SK Úvaly Václava Kopače

Hráči fotbalové školky z Úval a Klánovic poprvé oficiálně vybíhají na nové hřiště s umělou trávou, 3x foto Ing. V. Procházka

WWW.SKUVALY.CZ
INTERNETOVÉ STRÁNKY – AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ ,
ZPRÁVY, FOTOGALERIE, OHLASY Z TISKU
VEŠKERÉ INFORMACE O KLUBU
PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÉ
MOŽNOST VYJÁDŘIT SVOJE NÁZORY NA ZÁPASY,
DĚNÍ V KLUBU A PŘIPOMÍNKY V DISKUZI
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Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva Města Úvaly
č. Z - 4/2009 ze dne 4. 6. 2009
Usnesení č. Z – 055/09

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 056/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města a vedení města za období od
16. 4.2009 do 4.6.2009 (příloha č. 4).
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 057/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí splnění usnesení zastupitelstva města Úvaly z roku 2009 č.
01,02,03,07,08,10,12,13,17,18,19,20,21,22,23,25,27,30,40,41,43,45,46,47,4
8,49,50,51,52,53 (příloha č. 5).
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 058/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí splnění usnesení zastupitelstva města Úvaly z roku 2008
č.02,03,06,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,
33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,
63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,80,81,84,85,86,87,89,92,96,97,98,101,
102,104,117a 123
(příloha č. 6).
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 059/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
pověřuje finanční výbor, aby do 24. 9. 2009 zpracoval a předložil zastupitelstvu návrh zásad pro výkup pozemků v soukromém vlastnictví do majetku
města a aby připravil návrh harmonogramu výkupu pozemků soukromých
vlastníků, na kterých se nacházejí veřejné komunikace.
PRO:

9

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

Zastupitelstvo města Úvaly:
odvolává na vlastní žádost Ing. Ivana Kišše, bytem E. E. Kische 1501, Úvaly
na členství v kontrolním výboru zastupitelstva města Úvaly (příloha č. 8).
PRO:

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje kronikářský zápis za rok 2008 (příloha č. 3).
PRO:

Usnesení č. Z –063/09

3

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –064/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
přiděluje finanční prostředky pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech
takto: (příloha č. 9)
SK Úvaly				
300 000,- Kč
TJ Sokol Úvaly			
80 000,- Kč
TC Úvaly				
70 000,- Kč
SDH ÚVALY 			
50 000,- Kč
Český rybářský svaz		
160 000,- Kč
JUNÁK Úvaly			
50 000,- Kč
ukládá vedoucí odboru správního vyrozumět žadatele ve smyslu tohoto
usnesení, ukládá vedoucí odboru ekonomického zajistit vyplacení částek ve
smyslu tohoto usnesení.
PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

Usnesení č. Z –065/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
ukládá radě města, aby zpracovala a předložila zastupitelstvu města 30. 11.
2009 veřejná kritéria pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu
města.
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –066/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
uděluje předchozí souhlas zřizovatele k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2009 školským zařízením zřízených městem jako
příspěvkové organizace ve smyslu zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů.
Školská zařízení jsou povinna předložit přehled darů přijatých za minulé
období, a to vždy v termínu do 31.1. následujícího kalendářního roku.
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –067/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
ruší usnesení
Z – 031/2009 (směna pozemků p. Černý a spol.).

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008,
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2008.

PRO:

PRO:

Usnesení č. Z – 060/09 - nebylo přijato

4

PROTI:

9

ZDRŽEL SE:

0

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –068/09

Usnesení č. Z –061/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje pořadí priorit zařazení staveb splaškové kanalizace do žádosti
o dotaci z OPŽP následovně:
V Setých
Radlická
Pražská, Švermova, Šafaříkova, Hálkova, Nerudova, Preslova, Komenského
Slovany I, Škvorecká
Horova čtvrť
Nad Okrájkem
Pod Slovany - s ohledem na výši nákladu na jednoho obyvatele nezařazovat
Zálesí, Staré Zálesí.

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje rozdělení výsledků hospodaření za rok 2008 podle přiložených
návrhů ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací, kde zřizovatelem je
město, a to takto:

TROJÚHELNÍK NADĚJE NA ZÍSKÁNÍ DOTACE Z OPŽP:

PRO:

základní škola
– zisk 225 207,59 Kč - převod do rezervního fondu,
MDDM		
– zisk 16 570,
		
– převod 3 314,- do rezervního fondu,
		
– převod 13 256,- do fondu odměn,
Mateřská škola Kollárova – ztráta 231 610 - úhrada z rezervního fondu,
Mateřská škola Pražská – ztráta 16 433 - úhrada z rezervního fondu.
13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –069/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí se změnou textu usnesení č. Z – 095/07 – bod 4 takto: zastupitelstvo souhlasí s jednorázovým příspěvkem města Úvaly ve výši 150 000,- Kč
na řízení Centra pro výzkum energetického využití litosféry.
PRO:

11

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

1

0

ZDRŽEL SE:

1

Usnesení č. Z –070/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
ruší usnesení č. Z – 155/07.
PRO:
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –062/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje Integrovanou rozvojovou strategii MAS Region Pošembeří na období 2007 – 2013 a Strategický plán Leader – SPL (příloha č. 7),
souhlasí se zapojením Úval do územní působnosti MAS Region Pošembeří.
PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

12

PROTI:

Usnesení č. Z –071/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje prodej pozemku KN p.č. 907/2 – kultura, zahrada, o výměře
28 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy Janě a Miroslavu Kočárníkovým, bytem Nosická
1884/28, Praha 10 – Strašnice (příloha č. 10),
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –072/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje prodej pozemku KN p.č. 787/8, druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 153 m2 v k.ú. Dobročovice Ditě a Jaroslavu Pazderovým, bytem čp.
58, Dobročovice (příloha č. 11),
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z –073/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje směnu pozemku KN p.č. 3288, druh pozemku zahrada, o výměře
782 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví města za pozemek KN p.č. 2919/2,
druh pozemku ostatní plocha - zeleň, o výměře 751 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy
ve vlastnictví paní Jany Lorencové, bytem Pod altánem 2405/46, Praha 10
– Strašnice (příloha č. 12),
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Soubor usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva
města Úvaly č. Z - 6/2009 ze dne 23. 7. 2009
Usnesení č. Z – 078/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem T H T, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, Česká republika, IČO 46508147, na finanční pokrytí dodávky automobilové cisternové stříkačky,
pověřuje místostarostu podpisem smlouvy (příloha č. 1).
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 079/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje navýšení povoleného debetu od Komerční banky na celkový limit
ve výši 5.000 000,- Kč,
pověřuje starostu podepsáním dodatku ke smlouvě s Komerční bankou
(příloha č.2).
PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

Usnesení č. Z – 080/09

Soubor usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva
města Úvaly č. Z - 5/2009 ze dne 25. 6. 2009

Zastupitelstvo města Úvaly:
ruší usnesení č. Z- 76/2009 (Zastupitelstvo města Úvaly: I. ukládá radě města,
aby na mimořádné jednání zastupitelstva svolané nejpozději do 23.7.2009
připravila návrh vyhlášky o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti) ze dne 25.6.2009.

Usnesení č. Z – 074/09

PRO:

Zastupitelstvo města Úvaly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění
schvaluje zadání změn XI) ÚPnSÚ Úvaly - změna funkčního využití pozemků parc. č. 3933/1, 3934, 3935, 3936, 3937, 3957/1, 3960/1 – části pozemků, které se nacházejí za plánovanou přeložkou silnice I/12 na všeobecně
smíšené území (část proti pozemkům schváleným jako všeobecně smíšené
území) a území nerušící výroby (část proti pozemkům schváleným jako území nerušící výroby),
ukládá odboru životního prostředí a územního plánu zajistit zpracování návrhu těchto změn a zahájení jeho projednání.
Návrh změn XI) ÚPnSÚ Úvaly bude zpracován v souladu s přílohou č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
PRO:

9

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

3

Usnesení č. Z – 075/09

Zastupitelstvo města Úvaly příslušné k pořízení změny ÚPD v souladu § 6
odstavec 5a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
schvaluje pořízení územního plánu města Úvaly,
ukládá odboru životního prostředí a územního plánu zajistit zpracování
návrhu zadání nového územního plánu města Úvaly a zahájit jeho projednávání. Návrh zadání územního plánu 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,
ukládá tajemníkovi MěÚ zveřejnění výzvy k podání podnětů k novému
územnímu plánu po dobu minimálně 90 dnů, a to na úřední desce MěÚ a
opakovaně v Životě Úval,
ukládá výboru pro výstavbu projednávat jednotlivé žádosti o změnu ÚP a
zaujmout k nim stanovisko; žádosti budou předávány odborem životního
prostředí a územního plánu.
PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

Usnesení č. Z – 081/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
ukládá tajemníkovi města
v termínu do 30. 11. 2010 připravit komplexní ekonomický rozbor dopadů
vyhlášky na rozpočet města při použití koeficientů 2,3,4 a 5,
ve stejném termínu připravit ekonomický rozbor dopadu zrušení výjimek
pro platby daně z nemovitosti u nových staveb.
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 077/09

Zastupitelstvo města Úvaly
ukládá radě města, aby do 30.9.2009 připravila rozbor rozpočtu a návrh
úspor města v rozpočtu města v roce 2009 a v roce 2010.
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

0

Usnesení č. Z – 082/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
jmenuje paní Bc. Kateřinu Vlasovou, bytem Nerudova 125, Úvaly a pana
Martina Urbana, bytem Nerudova 140, 250 82 Úvaly členem kontrolního
výboru zastupitelstva města Úvaly,
ukládá starostovi vyrozumět výše uvedené ve smyslu tohoto usnesení.
PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

Usnesení č. Z – 083/09

Zastupitelstvo města Úvaly:
pověřuje starostu připravit procesně výpověď smlouvy s firmou Technoexport, a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, PSČ 113 34, IČ:
00000841 uzavřenou 6. 12. 2007,
pověřuje radu města o organizaci výběrového řízení zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb technické a projekční činnosti zajištění zpracování
žádosti o dotaci na rekonstrukci úvalských rybníků,
ukládá radě města dodržet maximální cenový limit na dodávku služeb v rozsahu návrhu smlouvy s firmou Technoexport, a.s.
PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

Usnesení č. Z – 076/09

Zastupitelstvo města Úvaly
ukládá radě města, aby na mimořádné jednání zastupitelstva svolané nejpozději do 23.7.2009 připravila návrh vyhlášky o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti.

0

Zapsala: Monika Šimáňová
Ing. Helena Váňová, místostarostka 		
MUDr. Jan Šťastný, starosta
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Sport
Házená
Muži
Družstvo mužů Sokola Úvaly se umístilo uprostřed tabulky Společné regionální ligy hrané za účasti mužstev z Prahy a Středočeského
kraje. Celkové umístění odpovídá našim výkonům během soutěže.
Některé zápasy, v jejichž průběhu jsme prohrávali, jsme dokázali
otočit nebo dotáhnout a tím získat důležité body. Nicméně v jiných
utkáních, kde jsme po špatném začátku dotáhli skóre na rozdíl jedné
branky, jsme ten poslední krok nebyli schopni učinit. Naší velkou
slabinou stále zůstává proměňování vyložených šancí, a přestože
soupeře v závěru přehráváme, na vstřelenou branku potřebujeme
příliš mnoho šancí. Děkujeme našim divákům za podporu při domácích zápasech a těšíme se na shledanou na začátku nové sezony
2009/2010 na podzim.
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tým
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Chodov B
Vršovice
Libčice
Úvaly
Zruč n.S.
Železný Brod
Mělník
Kolín B

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
15
13
11
12
9
7
6
4
2
2

R
1
3
4
1
2
2
1
3
1
0

P
2
2
3
5
7
9
11
11
15
16

Rozpis podzimní části sezony 2009/2010
Wendy Mělník
- Sokol Úvaly
Sokol Úvaly
- S. Vršovice
Libčice n. Vlt.
- Sokol Úvaly
Sokol Úvaly
- Ž. Brod
Chodov B
- Sokol Úvaly
Sokol Úvaly
- L. Vršovice A
Zruč n. S.
- Sokol Úvaly
Sokol Úvaly
- Kutná Hora

Skóre
500:423
481:395
458:387
442:356
425:387
388:397
418:442
369:450
362:451
332:487

Body
31
29
26
25
20
16
13
11
5
4

6. 9. 16:00
13. 9. 17:00
19. 9. 14:30
27. 9. 17:00
11. 10. 16:30
18. 10. 17:00
24. 10. 10:30
1. 11. 17:00

Starší žáci
V soutěžním ročníku 2008/2009 se družstvo starších žáků pod vedením trenéra Pavla Prchala zúčastnilo Přeboru středních Čech
a byla to první sezona starších žáků Úval po více než 10 letech. Většinu zápasů odehráli naši kluci proti starším protihráčům a občas
to bylo znát. Začátek podzimní části jim utekl a neprobojovali se do
žákovské ligy, jarní část již byla o něco lepší, především po výsledkové stránce.
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7

Tým
Zruč n. S.
Kobylisy
Kutná Hora
Úvaly
Mladá Boleslav
Mělník
Příbram

Z
33
28
33
31
36
29
30

V
28
21
18
14
10
6
4

R
3
4
3
3
2
3
0

P
2
3
12
14
24
20
26

Skóre
638:373
503:380
585:479
436:433
454:585
277:436
303:510

Rozpis podzimní části sezony 2009/2010
4 turnaje ve středočeské oblasti
10 utkání v pražském přeboru
Info o začátcích utkání získáte na www.hazena-uvaly.cz.
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Body
59
46
39
31
22
15
8

Mladší žáci
Mladší žáci byli přihlášeni do dvou soutěží současně. Hráli jak středočeský, tak pražský přebor. Kromě toho se zúčastnili celorepublikové soutěže Handball tour. Byla to náročná a dlouhá sezona zakončená úspěchem v pražském přeboru.
Středočeský přebor
Pořadí
1
2
3
4
5

Tým
Zruč n. S.
Úvaly
Kutná Hora
Příbram
Bělá p. B.

Z
29
29
29
29
32

V
29
21
14
6
2

R
0
0
1
2
1

P
0
8
14
21
29

Skóre
587:152
434:219
294:345
206:391
126:540

Body
58
42
29
14
5

Pražský přebor
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Sokol Úvaly
Sokol Vršovice
TJ Chodov
Dukla 6
Dukla 4
Lokomotiva Vršovice
Sokol Kobylisy

Z
23
23
24
24
23
23
22

V
20
20
13
10
9
6
0

R
1
1
0
2
1
1
0

P
2
2
11
12
13
16
22

Skóre
483:230
471:208
391:366
311:344
318:372
275:432
188:485

Body
41
41
26
22
19
13
0

Rozpis podzimní části sezony 2009/2010
5 turnajů ve středočeské oblasti
6 utkání v pražském přeboru
Informace o začátcích utkání získáte na www.hazena-uvaly.cz.
Minižáci
Děti ročníku narození 1998 a mladší hrály v první polovině sezony především malou házenou 4+1 a na jaře se zúčastňovaly turnajů
velké házené. Mezi jejich nejpodařenější výsledky patří 2. místo na
turnaji v Plzni. Tato kategorie nemá svou pravidelnou soutěž, a tak
rozhodující je radost z předvedeného výkonu.
Rozpis podzimní části sezony 2009/2010
5 turnajů ve středočeské oblasti
Informace o začátcích utkání získáte na www.hazena-uvaly.cz.
Přípravka
Jedná se o nejmenší kategorii, kde děti získávají první zkušenosti
a kde jde především o radost z pohybu.

Mládež
Celkově se házené v Úvalech v žákovských kategoriích práce daří.
Velkým problémem je ale nedostatek trenérů, funkcionářů a dalších spolupracovníků ochotných svůj čas věnovat nové generaci
úvalských házenkářů. Má-li někdo chuť, může se k nám přidat.

Mimosportovní zpráva na závěr
Jistě jste si všimli, že se nám podařilo minulý rok opravit fasádu
sokolovny ze strany od házenkářského hřiště, kde nyní upoutá původní znak Sokola na budově. Tyto práce byly provedeny s finanční podporou Středočeského kraje a ze zdrojů TJ Sokol. Letos jsme
žádali ze stejného programu o dotaci na výměnu povrchu hřiště
(umělá tráva), bohužel jsme v dotačním řízení neuspěli. S pomocí
sponzorského daru též vyměňujeme umělé osvětlení hřiště za nové
úspornější světelné zdroje.
Více informací na www.hazena-uvaly.cz.

9/2009

Sport
PARTILLE CUP – Švédsko
29. 6. 2009 – 6. 7. 2009

Jako odměnu za celoroční trénink a zodpovědnou sportovní přípravu se mladí úvalští
házenkáři zúčastnili největšího turnaje v házené na světě, který se koná ve švédském
Göteborgu. Za účasti 1000 týmů z celého
světa se rozloučili se sezonou 2008/2009.
Celkem do Švédska odjelo 36 dětí ve 4 kategoriích. Dosáhly jedné účasti v b-finále,
jedné účasti v b-semifinále.
Akce se podařila za podpory hejtmana středočeského kraje.

Společné foto z lodi

Akci podpořili:
Město Úvaly; Stanislav Bouček; Pavel Běhavý - řezivo, krovy, palubky; Zdenka Hlávková - železářství, domácí potřeby;
Simona Mašatová a Věra Kalistová - Makat, s.r.o.; Helena Lesáková; Autodoprava Hovorka; TJ Sokol Úvaly; Novatrix, s.r.o.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD O POHÁR POSÁZAVÍ

Cyklistický klub Úvaly vás zve na tradiční silniční závod Úvaly - Český Šternberk – Úvaly (103 km),
který se uskuteční v sobotu 26. září. Start závodu bude v 11 hodin před restaurací Na Slovanech.
Závod je určen všem amatérským cyklistům za symbolické startovné.
Jede se o putovní pohár a hodnotné ceny pro vítěze.
Miloslav Zelenka, ředitel závodu

Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – z á ř í 2009
Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Neděle

6. 9.
13. 9.
16. 9.
20. 9.
27. 9.

v 9 hodin
v 9 hodin
v 16.30 hodin
		
v 15 hodin

– Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně
– Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně
– Křesťanský klub aneb Posezení u kávy
– Bohoslužba slova s modlitbou v Domově seniorů Úvaly
– Odpolední setkání s modlitbou

Výuka náboženství pro děti – začíná v úterý 15. 9. od 15 hodin
Zkouška komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – začátek v pondělí 14. 9. od 18 hodin
Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly, mobil – 605920773, e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

POZOR: SBÍRKA PRO AFRIKU

Duchovní správa CČSH v Úvalech, Pražská 180 přijímá brýle pro africké národy. Dary brýlí předávejte na uvedené adrese. Za spolupráci
předem děkuji.
Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly, mobil – 605920773 , Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech
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Úvalská vařečka
Milé čtenářky, milí čtenáři,
po prázdninové odmlce se opět setkáváme s rubrikou Úvalská
vařečka na stránkách Života Úval. Protože v září tradičně slavíme
posvícení, připravila jsem pro Vás recept na posvícenskou husu,
kterou dozajista oslníte své hosty.
HUSA S JABLKY A ČERVENÝM ZELÍM
Potřebujete:
1 husu ( asi 4kg )
sůl, pepř, kmín
2 lžičky majoránky
2 lžičky sekané petrželky
2 velká jablka
1 kg červeného zelí
1 lžíci cukru
50 g vepřového sádla
1 cibuli
1 bobkový list
2 hřebíčky
2 lžíce červeného vinného octa
125 ml suchého červeného vína

Společenská
kronika
Vítáme nové spoluobčánky
Matěj Mareček
		
Ladislav Ťoupalík 		
Anna Vavrušová 			
Matěj Šatoplet			
Viktorie Douděrová		
Alena Příhodová			
Jakub Petr Doležal		
Daniel Šoukal			
Tony Chvalkovský		
Marie Glocová			
Jakub Mičkal			
Jakub Mrzena			
Emílie Bělohradová		
Filip Königsmark			
Tadeáš Křivský			

Nerudova 1413
Nerudova 1191
Glücksmannova 586
Dobročovická 1001
Prokopa Velikého 1347
U Hostína 1764
nám. Svobody 635
Dalmatská 1741
Oty Pavla 1638
Havlíčkova 182
U Výmoly 617
U Hostína 1775
nám. Svobody 1574
Škvorecká 1116
Slovenská 1683

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

Zářijová životní jubilea
70 let

Postup:
Troubu předehřejte na 200 °C. Husu omyjeme, osolíme, opepříme, okmínujeme a dovnitř vetřeme bylinky. Dáme do pekáče
a podlijeme vodou. Přikryté pečeme v troubě při 250°C dvě až
dvě a půl hodiny. Během pečení husu obrátíme a podléváme. Po
odkrytí pečeme ještě asi půl hodiny, aby husa zrůžověla.
Jablka nakrájíme a s cukrem zkaramelizujeme na vepřovém sádle; vyjmeme. Na sádle osmahneme nakrájené zelí, přidáme cibuli, bobkový list, hřebíček a osolíme. Poté přilijeme ocet, víno
a 125 ml vody. Dusíme asi 30 minut. Husu naporcujeme a podáváme s jablky, zelím a knedlíky.
Dobrou sváteční chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce.

80 let
81 let

82 let
84 let
88 let
89 let
90 let
93 let

Václav Gruber		
Ludmila Pecaríková
Hana Miláčková		
Jaroslav Bartoška		
Eva Šislerová
Karel Skorkovský		
Marie Kovářová		
Jitka Pokorná		
Josef Černý		
Jarmila Kohoutová
Vladimír Rémiš		
Jindřiška Setničková
Jiří Kašpar		
Jiřina Líbalová		
Marie Moižischová
Ladislav Kučera		
Josef Vyskočil		
František Žaba		
Ludmila Slavíková		

Otokara Březiny 401
Lužická 612
nám. Svobody 1143
nám. Svobody 984
Hálkova 24
Vítězslava Nováka 305
Čelakovského 624
Nerudova 170
Nerudova 57
Pražská 933
Guth-Jarkovského 499
nám. Svobody 1570
Pod Slovany 31E
Prokopa Velikého 298
Škvorecká 1116
U Obory 478
Vítězslava Nováka 544
Prokopa Velikého 899
Dvořákova 648

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

Navždy jsme se rozloučili

Statistika 1. 1. – 31. 7. 2009
Počet narozených dětí:		
Přihlášeno k trvalému pobytu:
Odhlášeno z trvalého pobytu:
Počet úmrtí:			

53
128
37
33

Počet obyvatel k 31. 7. 2009:
z toho 0 – 15 let:			
16 – 18 let:			
19 – 60 let:			
61 – 100 let:			

5 638
1 023
188
3 237
1 190

Průměrný věk:			
				
		
Nejstarší občan:			

muži 38 let 			
ženy 40 let
100 let

Počet vydaných výstupů přes CZECHPOINT: 594
Zpracoval: správní odbor

Emilie Mašatová			
Jarmila Šebková			
Jiří Jelínek			
Ladislava Stašková			
Olga Holubová			
Jan Kotval			
Emilie Zendulková		
Marta Kocinová			

nám. Svobody 1475
Grégrova 944
Škvorecká 105
nám. Svobody 1570
Slovinská 615
Pod Tratí 937
Kollárova 1181
5. května 79

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Marie Černá, matrikářka
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice
(narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485 nebo
mobil 723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí
v Životě Úval uváděna.
Marie Černá, matrikářka
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Osobní
7 x 10
Kolik je nám let, to víte z pozvánky.
Já mám jen k tomu svoje poznámky.
Jak léta letí, už naše děti mají své děti,
dokonce i vnoučata.
Nová doba je načatá.
Jen málokdo vzpomene si, jak jsme se sešli poprvé.
Ten čas zmizel kdesi.
Ale něco nám přešlo do krve,
čtení, počítání a umění psát.
Od té chvíle přešlo už let čtyřiašedesát.
Po devíti letech jsme se rozešli (ještě tak trochu děti)
a to bylo před lety padesátipěti.
Od té chvíle prožili jsme chvíle smutné i veselé,
ve světě jsme našli lásky i dobré přátele.
A tak nepozorovaně uteklo nám mládí v dalším učení a práci
mezi těmi, které máme rádi.
(I když některým už došly síly a oni, ač neradi, nás navždy opustili)
Nám zbývá jen si penzi užívat a také proti bolestem nějaké prášky brát.
Ubývají síly, vlásky,
ale přibývají vrásky.
Zuby s pusy mizí,
ale zase nahrazují nové-třetí-cizí.
Stále rychleji utíká čas,
rychleji, než stihnem sledovat.
Svět se mění rychle kolem nás.
Všude na všechno je už jen automat,
přesto mají lidé stále větší chvat.
Potřebují rychlejší auto, letadlo…
A tak mě jen napadlo,
že když se sejdem na chvíli,
vrátí se nám zase naše mládí
ve vzpomínkách, které rádi necháme si projít hlavou:
na tu dobu - veselou a hravou…

11. září uplyne rok, co navždy utichlo srdce naší
milé manželky, maminky, babičky a prababičky
paní Heleny Loskotové. Čas rány života hojí, ale
vzpomínky nikdy neodnese.
manžel Jiří a děti s rodinami
Dne 15. 9. 2009 a 26. 11. 2009 uplyne 10 let, co
nás navždy opustili manželé František a Anna
Šemberovi. Nikdy nezapomeneme a za vše děkuje
dcera Dagmar Formanová s rodinou.
Vzpomínka
30. září uplyne neskutečných 30 let, co nám po
tragické nehodě odešel navždy náš Tóňa. Nikdy
jsme se s jeho ztrátou nesmířili. Stále vzpomínáme.
Vzpomeňte, kdo jste ho znali, s námi.
Věra Švandová s rodinou
Dne 12. 9. 2009 vzpomeneme 9. výročí, kdy nás
navždy opustil náš drahý, milovaný tatínek
a dědeček pan Václav Vosátka.
Stále se smutkem vzpomínají syn Václav,
dcery Eva a Hana s vnoučaty.

V roce 2009 napsala Marie Mulačová pro své spolužáky.

Inzerce
Hledám podnájem
v Úvalech nebo okolí
od září 2009 (učitel).
Tel. 603 435 786
Nabízím úklid
RD, bytů. Tel. 733 725 194
PRODÁM řadový dům
4(5)+kk, ul. Podlužanská,
Újezd n. L. Dům ve
výborném stavu
u Klánovického lesa,
kolaudace r. 2003.
Kvalitní stavba-zdivo
Porotherm, střecha Bramac.
Dům vybaven (kuch. linka,
vestavěné skříně atd).
Cena 5 350 000 Kč (dohoda).
Kontakt: 606 658 880

Hledám učitele klavíru,
Úvaly a okolí.
Tel. 602 441 958
Pohlídám Vaše dítě
v klidném prostředí RD
se zahradou. Spolehlivost,
časová flexibilita, řidičský
průkaz, dlouholetá praxe,
doporučení možné.
Tel: 281 972 613
Mob. 602 836 153

ANGLIČTINA V ÚVALECH
Standardní metoda
Cambridge University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
Psychologický přístup
Te.: 774106514
Prodám/pronajmu
4+k.k. na náměstí Svobody
v Úvalech, tel. 605 500 598.
Pronajmeme skladové
prostory 150 - 600 m2
nedaleko Úval. Velmi levně,
ceny od 5 000,- Kč/měs.
Tel.: 777 114 704
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Pohřební ústav
Pavel Kos

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

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

♦ Oceňování nemovitostí soudním znalcem zdarma ♦
♦ Pomoc při exekucích ♦
♦ Vyřízení půjček a hypotečních úvěrů ♦
♦ Odkup pohledávek ♦
♦ Vyřizování dědictví notářem ♦
♦ Využití geodeta ♦
♦ Pojištění nemovitostí a další služby ♦

Realitní kancelář urgentně hledá RD
K pronájmu a k rekonstrukci v Úvalech
Při upozornění na prodej jakékoli
nemovitosti na Vás čeká peněžní odměna
mobil: 606 343 132, telefon: 281 980 491

MONTÁŽE ANTÉN
Rekonstrukce anténních systémů,
montáže a dodávky satelitních systémů
Digitalizace televizního příjmu
odrušování televizního příjmu
internet přes satelit
internet dostupný opravdu všude
Tomáš Kožušník 774 540 148
Holušická 3, 148 00 Praha 4 - Chodov

