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V údolí Králičiny, na svahu nad pravým břehem Výmoly, se nachází skalní blok připomínající dračí zuby.
foto Ing. V. Procházka

Život Úval

Městský úřad
Zasedání rady města

Rada města se na svých zasedáních zabývala problematikou dopravy ve městě, parkováním a vytvářením systému bezpečných
přechodů na komunikacích města. Projednala možnosti využití
objektu Multitec formou pronájmu kancelářských prostor pro
místní podnikatele, možností využití vnitřní zděné haly pro
úpravu na multifunkční halu s možností založení digitálního
kina ve městě. Schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 a systém přijímání žáků do základní
školy v Úvalech. V rámci zasedání rada města projednala výběrové řízení na dodavatele přístavby objektu hasičárny.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Zimní údržba komunikací a chodníků

Rada města na svém rozšířeném zasedání v říjnu vydala nařízení
pro zajištění zimní údržby města. Vytvořila pohotovostní rozpis
služeb Veřejně prospěšných služeb města, podle kterého bude
probíhat proces zajišťování schůdnosti chodníků a komunikací
města. Pro zajišťování hlášení a podnětu v dané situaci byl stanoven pohotovostní štáb zimní údržby, který operativně řídí a zajišťuje řešení problémů. Vedení štábu zajišťuje vedoucí odboru
správy majetku Martin Němeček (tel. 281 091 531), členy štábu
jsou vedoucí odboru investic a dopravy Ilona Reicheltová (tel.
281 091 509) a vedoucí VPS Petr Prchal (281 981 860). Vedení
města a rada města se obracejí na občany města s prosbou o pomoc při zajišťování schůdnosti chodníků před svým bydlištěm
v rozsahu, jak ji zajišťovali v minulých obdobích. Pro zajištění
této podpory připravilo vedení města na nemovitost posypový
materiál, který si budou moci majitelé jednotlivých nemovitostí
vyzvednout po dohodě (tel. 281 091 520) na odboru správy
majetku.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Podrobnější informace k plánovaným úpravám
dopravního značení

Město Úvaly získalo od Středočeského kraje v rámci grantového
programu Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje dotaci ve výši 380 000 Kč na úpravy
dopravního značení „Bezpečnost chodců a snížení rizik v silničním provozu“. Předmětem této akce je doplnění chybějícího
dopravního značení za účelem vyšší dopravní bezpečnosti ve
městě.
Provedení značení je závislé na počasí a bude realizováno v měsíci říjnu a listopadu tohoto roku v tomto rozsahu:

•komunikace II/101 (Úvaly-Jirny): značení přechodů pro
chodce a optických brzd
•Husova ul.: obnova značení přechodu pro chodce
u ul. Tyršova a nové značení parkovacích stání
•nám. Arnošta z Pardubic: vyznačení křižovatky náměstí s ul.
Komenského a obnova přechodu pro chodce před
autobusovou zastávkou
•Smetanova: značení zákazu zastavení
•Pražská: oprava asfaltového povrchu u zpomalovacího prahu
(křižovatka ul. V. Špály) a obnova přechodů pro chodce
u mateřské školy, u zdravotního střediska a před přejezdem
ČD
•nové vodorovné značení přechodů pro chodce: Škvorecká ul.
(u Penny a u železničního viaduktu), Jiráskova ul. (u zadního
východu z nádraží), Pražská ul. (u ul. Vojanova), Žižkova ul.
(u řeznictví), Wolkerova ul. (u parčíku ke zdravotnímu
středisku).

Jana Teplá, odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly

Vraky hyzdí Úvaly

Vraky odstavené na pozemcích města Úval řeší odbor investic
a dopravy, proto informace o odstavených vracích od občanů
směřují právě na tento odbor. Proces odstranění vraků či
dlouhodobě odstavených vozidel bychom vám rádi přiblížili.
Po obdržení informace o odstaveném vraku na pozemku města
je vypracována žádost o zjištění majitele vozidla a zaslána Policii
ČR. Po obdržení jména a adresy posledního zaregistrovaného
majitele vozidla je odeslána výzva k odstranění vraku. Od data
převzetí musí ze zákona uplynout lhůta 2 měsíců, která je určena
k jeho odstranění. Po uplynutí lhůty 2 měsíců město může vrak
odstranit na své náklady a následně náklady vymáhat na majiteli
vraku.
Město řešilo v období od července do září tyto vraky:
Škoda 120 červené barvy, PHE 80-33: vrak odstaven před
hotelem Sokol na nám. Arnošta z Pardubic
•výzva doručena
•vrak odstraněn
Renault Nevada bez SPZ: vrak odstaven v horní části
parkoviště na nám. Svobody
•výzva doručena
•vrak odstraněn
Škoda Favorit bílé barvy, AHP 99-60: vrak odstaven
v Riegerově ul.
•výzva doručena
•vrak odstraněn

Výzva

Z důvodu nutnosti doplnění dalších členů redakční rady měsíčníku Život Úval vyzýváme občany, kteří mají zájem o spolupráci, aby kontaktovali vedoucí odboru správního MěÚ Úvaly na tel. 281 982 485. Ze zájemců bude následně vybráno, vítáme zkušenosti v této oblasti.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

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 prosincového čísla je 15. listopadu 2009. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v prosincovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Škoda Favorit bez SPZ: vrak odstaven v ul. Otokara Březiny
•nebyly zjištěny žádné identifikační znaky
•pokud není znám majitel, vrak bude odstraněn
na náklady města
Škoda 120 zelené barvy, 3S9 47-26: vrak odstaven
v ul. Husova
•výzvu se nepodařilo doručit
•nové odeslání výzvy
Z  důvodu zdlouhavé a někdy neúčinné procedury vyzývání
prosíme všechny spoluobčany o spolupráci v boji za město bez
vraků. Pokud znáte majitele některého z odstaveného vraku či
víte o vraku ještě nezapsaném, můžete tyto informace sdělit na
odboru investic a dopravy MěÚ Úvaly. Děkujeme.

Jana Teplá, odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly

Zpráva o postupu činnosti pro získání finančních prostředků z ROP Střední Čechy pro stavbu mateřské školy
a základní školy

Ke dni 15. 10. 2009 bude otevřena výzva k podávání žádostí
o dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy
v oblasti podpory Rozvoj měst, se zaměřením na školství. Indikativní alokovaná částka pro tuto výzvu je pro mateřské školy
70 mil. Kč a pro základní školy 105 mil. Kč. Město Úvaly připravuje pro tuto výzvu dvě žádosti.
Cílem investičního záměru „Rekonstrukce kotelny, kuchyně a výstavba nového pavilonu MŠ“ v Mateřské škole Kollárova je rozšíření kapacity mateřské školy o 50 dětí a vybudování
kvalitního technologického zázemí. Nový pavilon je řešen jako
montovaná kontejnerová stavba, v kuchyni je navržen moderní
gastroprovoz a technologie kotelny zaručuje ekonomický a ekologický provoz.
Záměr optimalizace a rekonstrukce budov základní školy řeší možnosti využití prostoru stávajících objektů tak, aby
byly ve shodě s plánovanou dostavbou nové budovy. Projekt
adaptuje dnes nevyužívané půdní prostory historické budovy
na prostory vhodné pro výuku. Vznikne zde počítačová učebna,
studovna, kabinet a komunikační prostor. Spojení se stávajícími
podlažími je novým schodištěm a výtahem. Rozšíření kapacity
školy je řešeno dostavbou objektu, který dnes využívá speciální
škola, a jeho nástavba do úrovně druhého nadzemního podlaží.
Jeho havarijní stav zejména fasádního pláště vedl ke kompletní výměně fasádních otvorů, střešního pláště a k zateplení objektu. Dispoziční změny uvnitř objektu a propojení s ostatními
budovami předběžně reagují na změny v budoucnu vyvolané
dostavbou nové školní budovy. Nově budované prostory jsou
bezbariérové.
S přípravou žádostí o dotační financování úzce souvisí sestavení
rozpočtu obce pro rok 2010. Je potřeba rezervovat si příslušné
částky vlastních finančních prostředků pro spolufinancování
investic.
Konkrétní podoba žádostí do ROP bude stanovena až podle aktuálních podmínek výzvy, které nebyly v době uzávěrky ještě
známy.
O vývoji investičních záměrů vás budeme i nadále informovat.
Pro MěÚ Úvaly, odbor investic a dopravy, zpracoval projektový
manažer Ing. Zuzana Vejvodová.

Zasedal krizový štáb města

1. října 2009 zasedal nový Krizový štáb města. Jeho předsedou
je ze zákona starosta, štáb má svou pracovní skupinu a zásady
činnosti, které schválila rada města. Činnost Krizového štábu
bude prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Úvalech přímo propojena s Integrovaným záchranným systémem.
Pracovní skupina si rozdělila práci; musí být vyhotoveny havarijní plány pro případ všech mimořádných událostí, které mohou Úvaly postihnout. A není jich zrovna málo: jedná se nejen
o požáry, náplavové deště a vichřice, nýbrž i o ohrožení z drážního koridoru, z dopravy, popřípadě i výhružné telefonáty.
Na všechny tyto „nepředvídatelné“ události budou Úvaly připraveny, krizový štáb chce jít však ještě dál - směrem k prevenci.
V našem městě totiž před několika lety zanikla funkce „preventisty“, tedy člověka, který dokáže nebezpečí vytipovat dříve,
nežli nastanou.
V brzké době bude vytvořena i „Bezpečnostní rada“, která se
bude zabývat stejnou problematikou, ale na úrovni našich „spádových“ obcí.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Končí „éra papírování“

Končí „éra papírování“ - jinak řečeno „čas tvorby projektů a žádostí“. Veškeré „velké žádosti“ jsou připraveny, kromě vodohospodářských investic jsou dokončovány dokumentace a žádosti
o dotace na dostavbu MŠ Kollárova a na efektivizaci využití prostor v základní škole.
Mohli by se najít tací, kteří se budou ptát: Proč až nyní? Odpověď je ale velmi jednoduchá: Žádost o dotace z evropských fondů lze podat až tehdy, máte-li hotovo alespoň územní řízení.
U dotací z fondu ministerstva zemědělství je to ještě komplikovanější, neboť je k podání žádosti potřebné již i stavební povolení, uzavření výběrového řízení na dodavatele a tak zvaná „priorita“ vydaná krajem.
Každý, kdo se jen trochu vyzná v problematice stavebního řízení, ví, že předpokladem vydání územního řízení je kompletní
projektová dokumentace, že samotné vyhotovení projektové
dokumentace na investici čítající desítky až stovky milionů korun trvá roky a že vydání stavebního povolení také nebývá procházkou růžovým sadem.
Nám se vše podařilo za necelé tři roky – a mezitím jsme si ještě
„střihli“ realizaci investice za 50 milionů: Pitná voda z Káranských řadů poteče do Úval maximálně do měsíce.
„Éra papírování“ byla nezbytnou, bohužel i „neviditelnou“ součástí tohoto volebního období, neboť jsme z minulosti „zdědili“
pouze dokumentaci na kanalizaci v ulicích 5. května a Škvorecká a nedokončenou dokumentaci na dostavbu základní školy.
Děkujeme za podporu všem objektivně a pragmaticky smýšlejícím zastupitelům, kteří svou podporou přispěli k tomu, že je
tato éra z větší části za námi a že přichází období „zhmotňování“
toho, co dosud existuje pouze na papíře.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
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Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 7/2009 ze dne 24. 9. 2009
Usnesení č. Z – 084/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města a vedení města za období
od 4. 6. 2009 do 24. 9. 2009 (příloha č. 1).

Usnesení č. Z – 093/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kde příjmy činí 101 511 650,- Kč,
výdaje činí 101 511 650,- Kč (příloha č. 6).

PRO:

PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 085/09 - usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 3581/2, druh
pozemku trvalý travní porost, o výměře 1 062 m² v k.ú. Úvaly u Prahy
(příloha č. 2),
pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje.
PRO:

4

PROTI:

3	ZDRŽEL SE:

5

Usnesení č. Z – 086/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN p.č. 3268/56,
druh pozemku orná půda v k. ú. Úvaly u Prahy, který vznikne geometrickým oddělením z tohoto pozemku, a to z důvodu zajištění přístupu
a příjezdu k pozemku KN p.č. 3274 v k. ú. Úvaly u Prahy (příloha č. 3),
pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 087/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 695/1, zahrada
o výměře 57 m², pozemku KN p.č. 695/2 zahrada o výměře 54 m²
a pozemku KN p.č. 695/3 zahrada o výměře 315 m², všechny v k.ú.
Úvaly u Prahy, a to v souvislosti s dořešením majetkoprávních vztahů
se současnými uživateli těchto pozemků (příloha č. 4),
pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 088/09 - usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN p.č. 496
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Úvaly u Prahy, která nově
vznikne na základě geometrického oddělení,
pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje.
PRO:

6

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

6

Usnesení č. Z – 089/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
ukládá starostovi města zahájit jednání s investorem, který se účastnil
stavebního řízení o dočasné opravě zničené komunikace, a to v nejkratším termínu a zařadit komplexní opravu do plánu města.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 090/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí splnění usnesení zastupitelstva města Úvaly z roku
2009 č.01,02,03,04,07,08,09,011,012,013,015,017,018,019,020,02
1,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,035,036,037,040,042,043,044,048,049,051,052,053,055,056,057,058,062,063,066,067,068,
069,070,071,072,074,076,078,079,082 (příloha č. 5).
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 091/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
pověřuje starostu města jednáním s Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR o možnosti navrácení dotací,
ukládá starostovi podat zprávu na nejbližším možném zasedání
jednání zastupitelstva města.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 092/09 – usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
pověřuje kontrolní a finanční výbor pověřením smluvních a finančních vztahů a správnosti využití dotace na vybudování výše uvedených
střešních staveb.
PRO:

2

PROTI:

7	ZDRŽEL SE:

3

11

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

1

Usnesení č. Z – 094/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje přijetí dotace ve výši 7.000.000,- Kč z Fondu životního
prostředí Středočeského kraje na akci „Splašková kanalizace Úvaly –
Slovany, Vinice“ (ul. 5. května) – (příloha č.7),
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 095/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s přijetím dotace ve výši 200.000,- Kč z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na rok 2009 na akci: „Úvaly – rekultivace
lomu 1. etapa – odstranění skládky“,
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 096/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
ruší 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 výběrového
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:

1

Usnesení č. Z – 097/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí splnění úkolu č. 11/2007 - vznik Krizového plánu
města, vznik Krizového štábu města a Zásady činnosti Krizového štábu
schválené usnesením Rady města Úvaly (příloha č. 8).
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 098/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje přijetí bezúplatně převáděného pozemku KN p.č. 2768/8,
druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 105 m²
v k.ú. Úvaly u Prahy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (příloha č. 9),
pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 099/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP – Optimalizace vodního
režimu krajiny na realizaci investičního záměru na stavby: Revitalizace
rybníka Fabrák, Revitalizace rybníka Kalák, Revitalizace rybníka Jámy,
včetně zajištění veškeré činnosti s touto zakázkou související“, rozpočtové náklady stavby do 19.000.000,- Kč,
schvaluje přijetí finančního závazku města Úvaly o účasti na financování výše uvedeného projektu ve výši maximálně 30 % rozpočtu
uvedeného projektu,
pověřuje starostu města připravit, podepsat a podat žádost o dotaci do
programu OPŽP, a to dle pravidel a v termínech dle Pokynů programu
OPŽP.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0100/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
pověřuje starostu města MUDr. Jana Šťastného jednáním se Státním
fondem životního prostředí ČR ve věci podané žádosti o podporu
z Operačního programu Životního prostředí – v rámci XII. výzvy.
PRO:
11
PROTI: 0	ZDRŽEL SE:
0
Pan Kolařík nebyl přítomen.

Usnesení č. Z – 0101/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby: ČOV
Úvaly – intenzifikace a dostrojení. Předpokládané finanční náklady
zakázky jsou 20 mil. Kč bez DPH (příloha č. 10),
schvaluje členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise ve složení:
Členové: MUDr. Šťastný, Ing. Černý, Ing. Horák, Ing. Suchopárová,
p. Kolařík,
náhradníci: Ing. Váňová, p. Kroutil, Ing. Zemanová, p. Král,
Ing. Krásný, p. Švihla,
pověřuje radu města výběrem dodavatele na stavbu: ČOV Úvaly
– intenzifikace a dostrojení,
pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0102/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
přijímá dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje na akci „Bezpečnost chodců a snížení rizik
v silničním provozu“ ve výši 380.000,- Kč (příloha č. 11),
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0103/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí se změnou funkčního využití pozemku p.č. 196/2 v katastrálním území Úvaly u Prahy na všeobecně smíšené území (příloha č. 12),
souhlasí se zařazením tohoto podnětu do připravovaného územního
plánu města.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0104/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
rozhodlo o pojmenování veřejného prostranství – parku před
Hasičským domem po prvním veliteli úvalských hasičů panu Vilému
Rosenbaumovi – Rosenbaumův park,
ukládá vedoucímu odboru investic zapracovat nový název do pasportu
komunikací
včetně zapracování do mapy města a zajistit jeho
označení.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0105/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí se změnou zápisu v rejstříku škol u školské právnické osoby
Městský dům dětí a mládeže Úvaly - zapsání dalšího místa poskytovaných školských služeb ze současného na adrese Vítězslava Nováka 372,
250 82 Úvaly na Vítězslava Nováka 372, 250 82 Úvaly a nám. Svobody
1452, 250 82 Úvaly.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0106/09
Zastupitelstvo města Úvaly
a) ukládá starostovi města, aby v termínu do 15. 12. 2009 předložil
zastupitelstvu:
I. Demografickou studii obyvatel města, ve které budou
uvedeny:
přirozený nárůst obyvatel a přirozený úbytek obyvatel
počet rodin s dětmi (do 6 let, 6-12let, 13-18 let) a počty těchto dětí,
průměrný počet dětí v domácnosti, podíl rodin s dětmi vůči ostatním
obyvatelům
počet dětí narozených v posledních pěti letech (po měsících)
stávající kapacita školek v posledních pěti letech a počet nových dětí,
které je možné přijmout každý rok (k 1. 9. 2009)
počet a podíl dětí ve školkách, které nejsou obyvateli Úval (nejsou přihlášeny k pobytu, rodina nebydlí v Úvalech, děti z okolních obcí atd.)
počet žádostí (dětí) o umístění do školek za posledních pět let a počet
a podíl uspokojených žádostí, počet oprávněných žádostí (týkajících
se přihlášených obyvatel Úval)
plánovaná rozšířená kapacita školek (v jakém termínu) a počet nových
dětí, které je možné přijmout každý rok (v horizontu do roku 2012)
II. Přehled možností, kde může město na svém území zřídit novou
školku, včetně důvodové zprávy a dopravní obslužnosti ke každému
místu.
III. Studii možností spolupráce s jinými subjekty vedoucí k rozšíření
kapacity předškolních zařízení.
IV. Analýzu nákladů a příjmů předškolských zařízení (oddělit personální náklady, provozní náklady, příjmy – dotace, platby rodičů…),

b) ukládá starostovi, aby na základě předchozích bodů navrhl v
termínu do 30. 3. 2010 seminář zastupitelů, na kterém se projednají
možnosti řešení zjištěné situace a připraví podklady pro projednání
v zastupitelstvu.
PRO:

11

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

1

Usnesení č. Z – 0107/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s přijetím daru od Občanského sdružení Otevřené Úvaly, se
sídlem Horova 1348, Úvaly, IČ: 27036260, které městu daruje mobiliář dětského hřiště na Slovanech na pozemku č. 3928/28, katastrální
území Úvaly u Prahy, včetně dřevěného oplocení a vysazených stromů
a keřů v celkové hodnotě 227 000,- Kč,
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy (příloha č. 13),
děkuje sponzorům, kteří se na financování této akce podíleli
(příloha č. 14).
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0108/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje smlouvu č. 6500012 o zajištění přeložky plynárenského
zařízení na pozemku parc. č. 3214/3 v k.ú. Úvaly. Přeložka je vyvolána
realizací stavby: „Posunutí hranice ČOV, úpravy vjezdu do areálu
a úpravy kanalizace“, jejímž investorem je město Úvaly (příloha č. 14),
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Úvaly a STP Net, s.r.o., na stavbu: „Přeložka plynárenského zařízení na pozemku parc.č. 3214/3, k.ú. Úvaly“,
pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 6500012 o zajištění přeložky
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 3214/3, k.ú. Úvaly
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby.
PRO:
11
PROTI: 0	ZDRŽEL SE:
Ing. Černý nebyl přítomen.

0

Usnesení č. Z – 0109/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s tím, že Ing. Breda předloží na příštím zasedání zastupitelstva
novelizované znění Zásad pro vydávání měsíčníku Život Úval,
ukládá starostovi zajistit zveřejnění výzvy na členství v redakční radě
v měsíčníku Život Úval a na příští zasedání zastupitelstva předložit
seznam možných členů nového složení redakční rady,
souhlasí s tím, že schvalování členů redakční rady bude v kompetenci
zastupitelstva města.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č. Z – 0110/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s tím, aby město Úvaly spolupracovalo se slovenskou obcí
Spišské Bystré jako partnerskou obcí,
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
PRO:

12

PROTI:

0	ZDRŽEL SE:

Zapsala: Monika Šimáňová

Ing. Helena Váňová, místostarostka 		
MUDr. Jan Šťastný, starosta

0
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Městský úřad
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010 PROJEDNÁ
ZASTUPITELSTVO

Po obsáhlé diskuzi a po složitém hlasování doporučila dne 21.
října rada města zastupitelstvu města projednat na zasedání dne
3. listopadu 2009 návrh rozpočtu města na rok 2010. Rozpočet je
navržen jako vyrovnaný, v celkové výši 82 129 000 Kč. Rozpočet
je ovšem i velmi napjatý, podobně jako rozpočet celé republiky.
Je však zaměřený na to, aby bylo možno pokračovat v přípravě
a realizaci nejdůležitějších priorit našeho města, například
výstavby splaškové kanalizace, rozšíření současné čističky
odpadních vod, opravy vodovodních řadů, rozšíření kapacity
mateřské školy, rekonstrukce rybníků a tak dále. Schválení
rozpočtu a vyloučení možnosti rozpočtového provizoria je
důležitým faktorem, který může přispět k získání dotací na výše
uvedené investice.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

úřadu, byl zahájen už v roce 2007, kdy se zavedla elektronická
spisová služba.
Spolu se státní a veřejnou správou musí svou datovou schránku od 1. 11. aktivovat také všechny organizace evidované v obchodním rejstříku.
Současný systém doručování úřední pošty je nedokonalý, možnosti zneužití jsou prakticky neomezené, spolehlivost záleží na
spolehlivosti spousty lidí a jejich smyslu pro pořádek. Datové
schránky nezavádějí nic nového – pouze tento systém přenášejí do elektronické podoby, výrazně snižují možnosti zneužití,
radikálně zvyšují spolehlivost a snižují náklady na doručování
dokumentů mezi firmami a státní správou.
Od stanoveného data lze s městským úřadem komunikovat
také touto cestou. Systém města je připraven odesílat a využívat k odesílání rozhodnutí právnickým osobám své dokumenty
elektronickou formou.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Datové schránky na městském úřadě Úvaly

Městský úřad Úvaly je připraven k odesílání a přijímání zásilek pomocí systému datových schránek v termínu od 1.11. tak,
jak je stanoveno v příslušných zákonných předpisech. Prvotní
proces, který předcházel datové schránce našeho městského

Zprávy z města
První ročník turnaje v pétanque
o PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA ÚVALY

19. 9. 2009 proběhl první ročník soutěže v pétanque o putovní pohár starosty města Úvaly na travnaté ploše před hasičárnou. Samotná soutěž navazovala na křest nové hasičské cisterny
města. V soutěži se utkala družstva, která zastupovala jednotlivé
čtvrti města. Do soutěže byla postavena tato družstva: Pařezina,
Vinohrady, Slovany, Hodov, Felixáci, Fabrák, Piráti, Husky, Sport
Úvaly. Turnaj se hrál vyřazovacím systémem.
První kolo proběhlo v rozpisu
Husky : Pařezina 13:09, Fabrák : Vinohrady 13:10,
Slovany : Piráti 13:05, Felixáci: Hodov13:10,
Piráti : Sport Úvaly 13:05.
V semifinále se utkaly týmy Husky : Slovany se skóre13:03
a Fabrák : Felixáci s výsledkem 13:03.
Z finále poháru vyšel vítězně tým Husky ve složení Zdeněk Štarman,
Martin Šatoplet, Jří Adamčík.
První vítězný tým si odnesl krásný putovní pohár starosty města.
Krásné odpoledne přineslo plno nových zážitků prosvícených slunečními paprsky. Doufám, že další ročníky budou minimálně tak
krásné jako ten první. Přejeme hodně úspěchů vítězům k obhájení
vítězství v budoucím ročníku.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města
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Dětské hřiště na Slovanech darováno městu

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. září přijalo dar občanského sdružení Otevřené Úvaly – dětské hřiště na Slovanech.
Finanční hodnota tohoto dětského hřiště převyšuje částku 200 tisíc
Kč. Je třeba ocenit aktivitu členů tohoto občanského sdružení a vyslovit jim upřímný dík za odvedenou organizační i fyzickou práci.
Zároveň je potřeba poděkovat všem sponzorům, kteří se na vzniku
tohoto hřiště jakkoli podíleli, a domníváme se, že je potřebné je na
tomto místě vyjmenovat:
Sponzoři dětského hřiště na Slovanech:
Jan Němec (Otevřené Úvaly), ODS Úvaly, BN Leasing,
a. s. (Otevřené Úvaly), manželé Nesejtovi, Petr Borecký
(Otevřené Úvaly), KC Trans, s.r.o., Petr Řezníček, Michal
Kála, Radek Paštika, Klára Kosmanová, Marek Zrostlík, Petr
Franěk, Petr Charvát, Robert Moucha, paní Kytková, Roman
Drobňák, Petra Jenešová, Jaroslav Mach, Jiří Boháč, Marek
Lukáš, Marie Šebelová, paní Malinková, Marek Mahdal,
Radka Bílková, Anna Grandeová, Jiří Adam, Monika Kulhavá,
Martin Petr

11/2009

Zprávy z města
Škvorecká obora s Králičinou přírodním parkem
– 4. část

V dnešní již čtvrté části seznamování se s novým přírodním parkem
Škvorecká obora - Králičina bych rád připomněl živočišné druhy žijící a hnízdící ojediněle nebo naopak hojně právě na území našeho
přírodního parku.
a) ptáci
bažant obecný (Phasianus colchicus), brhlík lesní (Sitta europaea),
červenka obecná (Erithacus rubecula), datel černý (Dryocopus
martius), drozd (Turdus), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička balkánská (Streptopelia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis),
kachna divoká (Anas platyrhynchos), kalous ušatý (Asio otus), káně
lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), kukačka obecná
(Cuculus canorus), linduška lesní (Anthus trivialis), poštolka obecná (Falco tinnunculus), puštík obecný (Strix aluco), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rorýs obecný (Apus apus), strakapoud velký (Dendrocopos major), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýček obecný (Athene noctua), žluva hajní (Picus), různé
druhy pěnic, budníčků, sýkor a dalších drobných ptáků
b) savci
srnec obecný (Capreolus capreolus), vydra říční (Lutra lutra), kuna
lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes), liška obecná (Vulpes
vulpes), prase divoké (Susscrofa strofa), králík divoký (Oryctolagus
cuniculus), drobní myšovití hlodavci
c) hmyz
mravenci rodu Formica rufa, F. pratensis a F. polyctena
Např. motýl jasoň červenooký, z jižních krajů sem zalétává mohutný
lišaj smrtihlav, lišaj šeříkový a další, ale jejich larvy nepřežijí naše
zimní období. Vzácně lze spatřit mohutné roháče, zcela vymizel
chroust májový, občas lze vidět chroustka letního. Mnoho živočichů hmyzích rodů je původních, žily zde od nepaměti.
d) ryby a vodní živočichové, obojživelníci
kapr, plotice obecná, perlín, jelec – tloušť, candát, okoun, úhoř,
štika, hrouzec obecný, cejn velký, pstruh duhový – v říčce Výmole se
vyskytuje v chráněném území, pstruh potoční – uměle je vysazován
Českým rybářským svazem, mřenka mramorovaná, vzácný piskoř,
siven americký, rak říční, vzácná škeble rybniční, různé druhy
vodních mlžů, pulci a larvy hmyzu – ve stojatých vodách, čolek
obecný – vzácně
Přírodu a vůbec životní prostředí i v přírodním parku Škvorecká
obora-Králičina silně poznamenala chemizace herbicidy
a insekticidy, zejména na okolních polích. To výrazně poznamenalo
dnešní stavy živočišné říše obecně v celém přírodním parku.
Pokračování v příštím čísle Života Úval.
Dr. Vítězslav Pokorný

Škvorecká obora - dlouhá alej, foto Ing. V. Procházka

ROZSVíCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Komise pro kulturu rady města Úvaly a vedení města
zvou všechny malé i velké o první adventní neděli
29. 11. 2009 na náměstí Arnošta z Pardubic.
Od 14.00 do 16.00 hodin zde bude, jak se již stává tradicí,
kulturní program zakončený rozsvícením vánočního
stromu. Podávat se bude vánočka, klobásy a punč
a samozřejmě si budete moci zakoupit adventní věnce,
svícny, jmelí, svíčky a jiné adventní a vánoční zboží.
Občerstvení bude zdarma, finančně ho podpořil
Mudr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly.
Přijďte se s námi těšit na Vánoce.
Všechny srdečně zvou členové komise pro kulturu.

Až po tisku pozvánky byli do přehlídky dodatečně zařazeni žáci
3.C. ZŠ Úvaly pod vedením paní učitelky Marie Landgráfové.
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Kultura a volný čas
.

MUSICA DOLCE VITA opět v Úvalech

Advent a vánoční svátky se již nezadržitelně blíží. K jejich příjemnému očekávání jistě patří i kulturní pořady. Podobně jako
v minulých letech se můžeme těšit na vystoupení souboru MUSICA
DOLCE VITA. Na koncertu, který se uskuteční v pátek 11. prosince v DPS, zazní česká duchovní hudba, vánoční písně, pastorely
a koledy. Účinkující – Daniela Demuthová, Zbyňka Šolcová a Žofie
Vokálková – jsou zárukou, že koncert bude silným uměleckým
zážitkem. Podrobnější informace přineseme v prosincovém vydání.
Ing. Vladislav Procházka

X. MĚSTSKÝ PLES
Komise pro kulturu rady města Úvaly
a Sdružená obec baráčníků Úvaly
zvou všechny,
kteří rádi tančí a rádi se baví,
na X. MĚSTSKÝ PLES.

Zveme vás do divadla ROKOKO

Ples se bude konat 23. 1. 2010

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
připravila na 10. 11. 2009
návštěvu divadla ROKOKO,
kde diváci zhlédnou hru

v sále sokolovny.
Hrát bude Březovanka
pod vedením pana J. Vojtěcha.
Podrobnosti o předprodeji vstupenek

Shirley Valentine
se Simonou Stašovou.

najdete v prosincovém čísle Života Úval.

Bližší informace jsou zveřejněny
ve vývěsce městského úřadu
a na webu města.
A. Fejtová

Těšíme se na vás.

Policie
Podvodní prodejci brambor zneužívají staré lidi
Policisté Obvodního oddělení Kamenice upozorňují občany na
podvodníky, kteří zneužívají důvěřivosti starších lidí.
Během dvou dnů v měsíci říjnu dosud neznámí pachatelé navštívili
několik domácností v obcích Velké Popovice, Kostelec u Křížku,
Všedobrovice, Želivec, Těptín, Kamenice. Jeden muž a dvě ženy
nabízeli k prodeji konzumní brambory a cibuli, většinou starším
lidem. Přitom použili lsti, že si brambory objednaly jejich děti.
V jednom případě navštívili i jednaosmdesátiletou ženu z Velkých
Popovic. Dvě ženy a jeden muž přijeli osobním vozidlem zn. Škoda
Felicie pravděpodobně zelené nebo modré barvy. Využili stejné
lsti s tím, že si předem zjistili, že žena má syna. Proto jí tvrdili, že
si brambory objednal právě on. Zatímco muž ochotně skládal
brambory, jedna z žen si chtěla umýt ruce. Důvěřivá důchodkyně
ji pustila do domu. Mezitím přinesla částku 2.000,- Kč na zaplacení,
cena brambor byla 1.600,- Kč. Druhá žena jí vrátila 400,- a vše
vypadalo důvěryhodně. Po odjezdu „prodejců“ si babička všimla, že
jí chybí 18.000,- Kč.
I v druhém případě se podařilo stejné skupině podvést další
ženu. Muž vnikl do domu otevřenými sklepními dveřmi do domu
a prohledal obývací pokoj, z něhož odcizil finanční hotovost ve výši
12.000,- Kč. V tuto dobu dvě ženy odpoutaly pozornost majitelky
domu nabídkou brambor.
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V obci Štiřín zkoušeli podvést sedmasedmdesátiletou ženu.
Brambory se jim sice podařilo ženě prodat, ale do domu se díky
obezřetnosti stařenky nedostali.
Policistům se podařilo zjistit, že jde o hubenější ženu ve věku
asi třiceti let. Druhá je starší a silnější. Muž ve věku asi padesáti
let, střední postavy. Pohybují se v osobním motorovém
vozidle zn. Škoda Felicie, nezjištěné registrační značky,
pravděpodobně Středočeského kraje. Vozidlo by mělo mít dle
zjištění pravděpodobně zelenou nebo tmavomodrou barvu.
Dne 22. října policisté preventivně informační skupiny spolu
s policisty Obvodního oddělení Kamenice navštívili některé
domácnosti starších občanů v dané lokalitě s varováním před
podvodnými prodejci brambor. Dále občany upozornili, aby do
svých domů nepouštěli cizí lidi. Ti využívají různých záminek
prodeje čehokoli.
Policisté žádají občany, kteří by k takovým osobám mohli poskytnou
jakékoli informace, aby tak učinili na nejbližším obvodním oddělení
PČR nebo na bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Štěpánka Zatloukalová,
nprap. Markéta Johnová,
tiskové mluvčí PČR Praha – venkov
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Život Úval

Zprávy z MDDM
Vážení čtenáři,
byla jsem oslovena panem šéfredaktorem Života Úval Ing. Vladislavem Procházkou jako ředitelka MDDM Úvaly ohledně poskytnutí rozhovoru o domečku a jeho činnosti. Přemýšlela jsem o této
vzhledem k nedostatku místa velkorysé nabídce a došla jsem k závěru, že o MDDM dostáváte díky Životu Úval pravidelné informace. Pro informaci nových obyvatel: jsme zřizováni městem Úvaly, zájem rodičů, dětí a veřejnosti je dlouhodobý, dětem se u nás
líbí, lektoři se snaží, neustále se vzdělávají, prostory jsou krásné
a s financemi se pereme zatím vítězně. Prostor určený pro rozhovor
bych raději věnovala na fotodokumentaci z akcí z počátku školního
roku, prezentující tvůrčí úvalské osobnosti od těch nejmenších až
po mládež, protože je to pro vás, čtenáře, zajímavější. Jinak máme
webové stránky s rozsáhlou fotogalerií dobře dokumentující atmosféru jednotlivých činností.
Na www.mddmuvaly.cz vám přeje pěkné pokoukání
Jana Pospíšilová.

Na vernisáži výstavy výtvarných soutěžních prací Vodní svět
nebylo pomalu kam šlápnout. Zdařilá instalace Ivy Pospíšilové
a Hanky Novosádové nás dostala do vodní říše a měla zasloužený úspěch.

Vodní svět - výsledková listina výtvarné soutěže
1. kategorie 3 - 6 let		
1. Matěj a Áňa Irovi			
2. Matěj Trapek			
3. Madlenka Krajíčková

Tyhle nádherné ryby jsou daleko větší než ty naše. Ale za ty naše
máme diplom!!! Takhle jásali svěřenci paní učitelky Ivany Plačkové z MŠ Kollárova.

2. kategorie 7 - 9 let
30 soutěžních prací (nejvíce)
1. Filip Fík
2. Aneta Švábová
3. Agáta Krejsová
4. Tomáš Kvasnička
5. Jindřich Číp
3. kategorie 10 – 15 let		
1. Petr Seeman			
2. Daniel Rudolf
3. Anna Strusková
Diplom za kolektivní práci
Sluníčka Ivany Plačkové z MŠ Kollárova
Třeťáci Arnoštky Březkové ze ZŠ Úvaly
Všechny oceněné děti včetně dětí ze třetí třídy s paní učitelkou Březkovou měly z diplomů radost. foto Alena Navrátilová

Akce Úlet prezentovala tvorbu mladých autorů.
Platnéřské a kovářské exponáty, jejichž autorem je úvalák Zdeněk
Grausam, měly velké množství obdivovatelů.
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Debutující jedenáctiletý Toník Šolc z Úval zahrál i zazpíval
naprosto dokonale. Imagine v jeho podání bylo fascinující.
Foto Jana Pospíšilová
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Zprávy z MDDM
VÁNOČNÍ CENA MDDM ÚVALY

Taneční oddělení MDDM pořádá pro všechny zájemce o tanec dne 13. 12. 2009 taneční
soutěž VÁNOČNÍ CENA MDDM ÚVALY v disciplínách Moderna, Street Dance (EB, HH,
BD) a v Disco Dance pro jednotlivce, dua a skupiny. Soutěž se uskuteční od 10 hodin
v sokolovně v Úvalech. Podmínkou je vytvořit si vlastní choreografii na vlastní hudbu
v délce sóla a dua 1-2 min., skupiny 1-3 min.
Nesmí se jednat o skladbu sestavenou vedoucím kroužků, trenérem skupiny a pod.
Věkové kategorie: mini - do 8 let, děti - do 11 let, junioři – do 15 let a dospělí nad 15
let. U skupin rozhoduje průměr věku a zařazení nejvíce o 2 roky starších tanečníků.
Přihlášky odevzdávejte do MDDM k rukám Aleny Navrátilové, případně na e-mailovou adresu rytmus.uvaly@seznam.cz. Prezence soutěže bude od 9.00 h v sokolovně.
Bližší informace najdete na stránkách www.mddmuvaly.cz a na informačních letácích
v MDDM. Těšíme se na vaši účast.
Alena Navrátilová, vedoucí tanečního oddělení MDDM Úvaly

Tanečníci úspěšně reprezentovali Úvaly

Naše silná trojka se zúčastnila Mistrovství světa v Electric boogie v Polsku 27. 9. 2009.
V kategorii juniorů obsadil Dominik Matulka 18. a Marcel Havrda 20. místo, v duu dospělých Honza Ťoupalík s Dominikem skončili v semifinále na 9. příčce. Ještě lépe si vedli
kluci na mistrovství Evropy ve Slovinsku počátkem prázdnin. Marcelovi se podařilo získat
11. místo a Honza byl ve finále 5. Gratulujeme.

MS EB Kalisz 09 Polsko
foto Alena Navrátilová

O čem psal Život Úval před 45 lety
Z činnosti sboru pro občanské záležitosti
Spolu s výborem žen byla uskutečněna 3. října slavnost „vítání
novorozeňat“. Tentokráte bylo pozváno se svými rodiči 19
novorozeňat, a to 14 chlapců a 5 děvčátek. Vhodné recitace
přednesly žačky základní devítileté školy a do svazku obce nové
příslušníky prvně přijal nový předseda místního národního výboru
s. Hanuš.
Spolu s Československým červeným křížem byla opět uskutečněna
návštěva nemocných v nemocnici v Českém Brodě. Na interním a
chirurgickém oddělení bylo 11 našich občanů. Soudruh Postránecký
se znovu velmi úspěšně zhostil poslání. Nemocní byli pozorností
překvapeni a všichni mile dojati za to děkovali. Někteří pacienti si

stěžovali na podávání studené stravy. Náprava byla sjednána ihned
na místě. Jen na lékařskou pohotovost z Horních Počernic jsou stálé
stížnosti.
Na schůzi pracovního výboru sboru bylo dohodnuto, aby na
domech, kde žili zasloužilí a vyznamenaní jedinci, byly umístěny
pamětní desky. V úvahu přišel J. B. Foerster, J. Kožíšek a RNDr.
Schönfeld. Náklady spojené s umístěním těchto desek ponesou též
zainteresované spolky.
(Život Úval č. 11/1964)

Názory čtenářů
Uděláme si z naší čtvrti jeden velký kompost?
Většina z vás jistě zná veřejnou cestu mezi Smetanovou ulicí
a hřištěm pod kostelem. Jedná se o obslužnou komunikaci ke
kanalizaci, která je užívána k procházkám mnoha lidí a cestě do
školy pro děti ze čtvrti Pod Tratí. Poslední zhruba tři roky se
stalo podivným hromadným koníčkem pro několik domácností
vynášení a vyvážení bioodpadků podél této cesty. Jedná se zejména
o shnilé ovoce, posekanou trávu a roští ze zahrad. V letošním
roce už ale tito „vyvážeči“ a „vynášeči“ (nevím, zda by mi redakce
povolila označit tyto lidi jako „čuňata“) skutečně překročili mez
únosnosti. Bydlím v Mánesově ulici již mnoho let, a proto je mi
líto, že se ve většině případů musí jednat o obyvatele naší ulice
a přilehlého okolí, protože těžko někdo z větší dálky poveze kolečko

shnilých jablek k Mlýnskému rybníku. Také mi není jasné, proč se
někteří (zdůrazňuji, že pouze někteří) obyvatelé z ulice Smetanova,
kteří mají zadní východy ze zahrad vyústěny právě k této obslužné
komunikaci, domnívají, že se jedná o pozemky určené pro jejich
kompost, a hnijící trávou zahradili již téměř celý příkop určený
pro odvodnění komunikace. Výsledkem pak je v teplejším počasí
velmi nepříjemný zápach a velmi nepříjemný hmyz.
Bohužel jsem nikoho při vysypávání odpadků u cesty nepřistihla,
i když bych si to velmi ráda vyříkala i osobně, proto volím
formu článku v ŽÚ. Doufám, že si alespoň někteří uvědomí, že
znehodnocují cestu sobě i ostatním a své dosavadní zvyklosti
přehodnotí.
Jana Horová
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Školství
Nová zkušenost školního parlamentu
Dne 7. října jsme jeli s parlamentem do ZŠ G. A. Lindnera Rožďalovice seznámit se s tamějším parlamentem.
Ráno jsme se sešli v sedm hodin na nádraží v Úvalech s paní učitelkou Havelkovou a Sigmundovou. Jelo nás celkem šestnáct.
V Rožďalovicích na nádraží na nás čekal pan ředitel Mgr. Roman
Kotlář. Ve škole nás pozval do místnosti, kde na nás čekalo občerstvení a pozornosti školy, kalendáře, propisovačky a pohlednice
jejich města.
Pak jsme byli pozváni na schůzi jejich parlamentu. Poslouchali
jsme, co řeší. Zaujalo nás, jak probíhá jejich schůze a jak žáci kladou
otázky panu řediteli. Každou schůzku mají předem naplánovanou.
Velice nás překvapilo, že nesbírají starý papír. Vydávají svůj časopis Rožďalovický školáček. Zbyla i chvilka na to, abychom si s nimi
popovídali. Poté jsme se rozdělili podle ročníků a šli se podívat na

jejich výuku a seznámit se, jak probíhá na jejich škole projekt Osobnostní a sociální výchova. Někteří z nás se i zapojili. Pak na nás čekal
řízek s kaší.
Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla do galerie
Melantrich, kde právě probíhá výstava obrazů a paličkování. Druhá polovina šla do muzea a knihařské dílny Jendy Rajmana. Výklad
nám podala jeho dcera, majitelka rodinné firmy.
Kolem třetí hodiny naše návštěva v Rožďalovicích skončila. Poděkovali jsme a rozloučili se s panem ředitelem a zástupci parlamentu
a nabídli jim pozvání do naší školy v Úvalech. Budeme se snažit být
tak dobrými a pozornými hostiteli jako oni.
Michelle Černíková, 7.B
Školní parlament ZŠ Úvaly

Organizace a spolky
Okrsková soutěž hasičů v Přišimasech

V sobotu 12. září se konala každoroční soutěž 6. okrsku v požárním
útoku ve čtyřech kategoriích dospělých hasičů. Klání, které pořádá
okrsek tradičně ve spolupráci s naším sborem, se obvykle odehrává
s výkonnostní převahou našich členů nad družstvy ostatních sborů.
Ani v tomto roce výsledky příliš nepřekvapily. Úvalské družstvo
v kategorii mladších mužů, ve které se účastnilo 6 sborů, získalo
s velkým náskokem jeden pohár za první místo a druhý putovní.
Starší muži s poměrně dobrým výkonem obsadili třetí místo. Ženy
ve své mladší kategorii obsadily taktéž první místo, ale je škoda, že
nastoupila pouze dvě družstva.
za SDH Úvaly Milan Bednář

Interiéry hasičské zbrojnice prošly úpravou

V průběhu minulých měsíců, kdy výjezdová jednotka získala
moderní zásahový automobil, se i renovovaly interiéry hasičské
zbrojnice a přiblížily se tak současným potřebám hasičského
sboru. Především byla upravena umývárna a vznikla nová šatna,
která výrazně urychlila převlékání do zásahových oděvů, které
se dříve konalo ve stísněném prostoru učebny. Za finanční
i materiální pomoc zaslouží upřímné poděkování tyto organizace,
společnosti i jednotlivci: Otevřené Úvaly, Místní organizace ODS,
Autodoprava Novák, Bach, s.r.o., Betonárka Konekta, Hydrotec
Praha, Mechanizace Šindelář Praha 9, Stavebniny Krutský, Stavební
firma Kroutil, Votava, s.r.o. Úvaly, Zednictví Kozojedy, Zemní práce
Tyl, Zemní práce Klíma, Truhlářství Kolařík Úvaly, pracovníci VPS
MěÚ Úvaly, p. Junek, p. Martinovský, p. Ulrich.
SDH Úvaly

13 výjezdů od poloviny srpna

Od druhé poloviny srpna do poloviny října byla výjezdová jednotka
SDH Úvaly přivolána k 13 různým událostem. Statisticky pojato
došlo k sedmi požárům, třem víceméně technickým výjezdům,
dvěma dopravním nehodám a jednou se jednalo o planý poplach.
První zásah v popisovaném období se konal 21. srpna. Jednalo se
o likvidaci podmáčeného stromu v Raisově ulici v Úvalech, který
možným zřícením ohrožoval blízký obytný dům. Strom byl bez
problémů pokácen a odklizen.
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Neohlášené pálení zapříčinilo výjezd naší jednotky 26. srpna do
Rostoklat. Po dojezdu byla však jednotka odvolána velitelem zásahu
zpět na základnu.
29. srpna způsobilo další neohlášené pálení výjezd hasičů z Českého
Brodu i z Úval. Tentokrát to bylo v Šafaříkově ulici v Úvalech. Oheň
byl ihned uhašen.
V posledním srpnovém dni byla jednotka přivolána k vážnější
události. Ve Škvorci se rozhořela stodola v areálu bývalého
zemědělského družstva. Dva členové jednotky byli vysláni s dýchací
technikou na průzkum podkroví budovy, ostatní členové se podíleli
na hasicích pracích.
5. září se vyjíždělo na stejné místo jako v prvním popisovaném
zásahu. Vlivem větrných poryvů se nebezpečně naklonil strom
a ohrožoval obytný dům. Po přerušení práce vlivem povětrnosti byl
strom dalšího dne odstraněn.
12. září navečer si kdosi nedělal těžkou hlavu s odvozem domovního
odpadu a přemístil ho na lesní cestu u odpočívadla u státní silnice
I/12, kde ho poté zapálil. Naše jednotka přijela na ohlášení úvalským
občanem a oheň rychle zlikvidovala.
Dne 16. září nezvládl řidič na silnici II/101 řízení svého vozidla
a skončil v příkopu u lesní cesty vedoucí do Klánovic. Jednotka se
postarala o zabezpečení vraku proti možnému vzplanutí a pomáhala
s ošetřením zraněného. Po odtažení vozu odstranila jednotka
pomocí absorpční látky provozní kapaliny.
Příštího dne byla jednotka požádána Policií ČR o vyčištění plochy
při odpočívadle u státní silnice I/12. Jednalo se o uniklou naftu
v přibližně třímetrovém pásu, která byla odstraněna pomocí
absorpční látky.
V druhém říjnovém dni navečer se jednotka vydala na silnici
vedoucí z Úval do Tlustovous. V příkopu a blízkém prostoru hořel
tehdy nízký suchý porost. Požár nevelkého rozsahu byl jedním
proudem rychle uhašen.
Další neohlášený požár, tentokrát v Horově ulici v Úvalech, způsobil
výjezd jednotky ve večerním čase dne 14. října. Přestože byl oheň
hlídán, byl z důvodu blízkosti lesa zlikvidován a příslušný občan byl
poučen.
15. říjen byl z hlediska činnosti jednotky velice rušný, v průběhu
dne se vyjíždělo ke třem událostem. Nejprve u silnice mezi
Škvorcem a Dobročovicemi hořel stoh. Při příjezdu jednotky byl již
celý stoh v ohni. Jelikož nehrozilo rozšíření ohně a po zkušenostech
s obdobnými požáry bylo rozhodnuto, že se proti ohni nezasáhne,
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ale bude pouze kontrolován. Druhý výjezd téhož dne byl planým
poplachem, kdy byla jednotka přivolána k údajnému požáru stohu
na cestě mezi Úvaly a Škvorcem. Poslední zásah byl z důvodu
dopravní nehody osobního automobilu na silnici II/101. Řidiči,
který skončil svou jízdu v příkopu u silnice, byla jednotkou
poskytnuta předlékařská pomoc. Poté se přikročilo k rutinnímu
odstranění následků nehody.
za JSDH Úvaly Milan Bednář

Vycházka do přírodního parku

V sobotu 10. října uspořádal Klub přátel historie a přírody Úval
a okolí vycházku do přírodního parku Škvorecká obora-Králičina.
Po odpoledním srazu u restaurace Homolka a přivítání předsedou
Klubu dr. Vítězslavem Pokorným vykročilo na asi tříkilometrovou
vycházkovou trasu kolem 30 občanů i se svými čtyřnohými
kamarády. Skupinu odborným výkladem provázeli členové klubu
Petra Kyselová, Bc. Milan Bednář, Mgr. A. Jiří Jindřich. Nejprve
všichni směřovali k výrazným terénním pozůstatkům tzv. hrádku
Skara, dále pokračovali nad údolím po pravém břehu Výmoly, aby se
zastavili u zbytků po romantické zřícenině v oboře. U bývalé hráze
rybníka byla jen krátká zastávka věnující se informacím o bývalém
rybníku a rozšiřování obory v 19. století. Další zastávka se věnovala
fauně a flóře v povodí Výmoly v úseku přírodního parku. Polovina
vycházky skončila na rozhraní tří katastrů obce Dobročovice, města
Úvaly a obce Květnice, u masivního kamenného mostku z poloviny
19. století, který je prohlášen kulturní památkou. Návrat skupiny zpět
do Úval vedl kolem Květnické studánky na hlavní cestu Škvorecké
obory, tzv. Dlouhou alej. Na úrovni bývalé Lichtejnštenské hájovny
hovořili účastníci o nedalekém rašelinném jezírku, o lesnictví,
funkcí hájoven, funkci lesa v životním prostředí, o Klánovickém
lese a úsilí klánovických občanů o zachování celistvosti lesa,
proti výstavbě golfu. Účastníci na závěr vyjádřili poděkování za
fundovaný výklad svým průvodcům a přání, aby takovýchto akcí
bylo i v příštím roce více.
Dr. Vítězslav Pokorný,
předseda Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, o. s.

Výstava vídeňských králíků
Základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly a Klub
chovatelů vídeňských králíků se sídlem v Brně pořádají ve
dnech 6. - 7. 11. 2009 v areálu svazu chovatelů speciální
klubovou výstavu vídeňských plemen. Je zde jedinečná
příležitost nákupu kvalitních jedinců z celé republiky.
Otevřeno je 6. 11. od 15.00 do 19.00 hodin a 7. 11. od 8.00
do 12.00 hodin. K návštěvě srdečně zvou pořadatelé.
za ZO ČSCH Úvaly a Klub chovatelů vídeňských
králíků Jitka Kotusová

Bude stát další škola v Africe!

V sobotu 10. října dopoledne jste
opět jako každým rokem mohli na
ulici potkat úvalské skauty, kterak
vás žádají o příspěvek na celonárodní
sbírku Postavme školu v Africe pod
vedením nadace Člověk v tísni a za
pomoci Junáka. Sbírka se povedla letos poputuje z Úval do Afriky částka
7 800 Kč! Děkujeme těm, kteří přispěli malou i nemalou částkou, i těm,
kteří se na sbírce jakkoliv podíleli.
za skautské středisko Úvaly
- Adéla Skřivanová
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Organizace a spolky
Závody v LRU úvalských rybářů
– rok 2009

Na rybníku Lhoták byly v posledním zářijovém víkendu roku 2009 uspořádány rybářské závody v lovu ryb udicí, a to v kategoriích kadetů rybařiny a rybářů seniorů.
V sobotním závodu 26. 9. 2009 bylo na startu 24 seniorů z 62 pozvaných. Bylo uloveno
200 ks ryb v délce 27 – 57 cm. Závodníci si
odnesli 14 kaprů podle proposic závodů.
Umístění na stupních vítězů
– kategorie senioři:
1. p. BENEŠOVSKÝ Jiří
855 bodů
2. p. ŘÍHA Jindřich
696 bodů
3. p. KHUNA Jan		
694 bodů
V nedělním závodě 27. 9. 2009 bylo na startu 12 kadetů rybařiny. Bylo uloveno 38 ks
ryb v délce 27 – 48 cm.
Umístění prvních tří nejúspěšnějších
– kategorie kadeti:
1. JAROŠ Michal		
387 bodů
2. KULHAVÝ Zdeněk
251 bodů
3. PROCHÁZKA Adam
237 bodů
Společným jmenovatelem obou závodů
bylo krásné počasí babího léta a občerstvení, které bylo všem závodníkům poskytnuto
z prostředků místní organizace rybářů. Pro
orientaci v tabulce výsledků uvádíme, že jeden bod se rovná jednomu centimetru délky ulovené ryby. Obě soutěže byly dotovány
hodnotnými cenami opět z prostředků organizace rybářů.
Dále si dovolujeme upozornit, že v termínech 2. 11., 16. 11., 30. 11. a 14. 12. 2009
jsou v klubovně místní organizace pravidelné schůzky kroužku mladých rybářů vždy
od 16.30 hodin. V měsíci říjnu byly realizovány výlovy všech rybochovných zařízení
v držení MO rybářů. O výsledcích zmíněných výlovů budou informace v dalším čísle
měsíčníku ŽÚ.
za výbor MO ČRS Úvaly Zbyněk Slavík

Měření úlovků, foto I. Prchalová
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JABKOBRANÍ 2009

Bude hezky? Přijdou lidi? Bude dost jablek,
moštu i calvadosu? To všechno byly otázky,
které nás posledních pár týdnů příprav tížily. Ale tak jako už v předchozích dvou ročnících i letos nám byl Svatý Petr příznivě
nakloněn, a tak už od rána bylo teplo a hřálo
sluníčko.
I když jsme uváděli začátek akce na desátou hodinu, už po deváté, kdy se před školu teprve stavěly stánky, začali chodit první zvědavci. Urychlili jsme proto přípravy
a další úvalské Jabkobraní mohlo začít.
Uvnitř školní budovy byl ráj tvořivých dětí.
K dispozici měly tužky, pastelky, vodovky,
tempery i ostatní náčiní, tak se vystřihovalo,
malovalo, lepilo, dělaly se obrázky, pohledy, ubrouskovou technikou se vyráběly ozdobné misky, květináče a nařezaná dřívka.
Z dalších rukodělných prací stojí za zmínku
výroba svíček ze včelího vosku, drátkování,
zdobení perníčků a ve většině případů jejich okamžitá konzumace.
I před školu byla spousta zábavy a soutěží
s jablečnou tématikou, přišli si tu na své
i dospělí – prodávala se tu vynikající jablka
a jablečný mošt, za dobrovolný příspěvek
i lahodný calvados, nezapomnělo se ani na
šperky, batikované polštářky a výrobky ze
dřeva.
Naprosto nelze opomenout vyhlášenou soutěž o nejlepší kulinářský výrobek z jablek.
Úvalské pekařky se letos vytáhly, sešlo se
přes patnáct druhů buchet, závinů, koláčků
a dalších pochoutek. Šestičlenná porota hlasovala tajně, zato však s plnými ústy a boulemi za ušima. Vynikajících dobrot bylo tolik,
že jsme porotou nesnědené výrobky rozdali
mezi návštěvníky. Nejlepší oceněné koláčky
a štrůdly vám už nabídnout nemůžeme, tak
otiskujeme alespoň jejich recept a fotografii
v rubrice Úvalská vařečka.
V soutěžích byla rozdána spousta cen a jak
je vidět z fotografie, na stupních vítězů pro

děti bylo někdy trochu těsno.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat
a věříme, že již tradičnímu úvalskému
JABKOBRANÍ zachováte přízeň i v příštích
letech. Dík patří tak jako každý rok Základní škole v Úvalech za poskytnuté zázemí
a vybavení a městskému úřadu – správnímu
odboru - za vstřícný přístup.
za občanské sdružení Nová šance
– za rozvoj Úval Martina Bedrnová
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Sport
Vinohradské šlapky ovládly Úvaly

Poslední sobotu v září se uskutečnil tradiční cyklistický silniční závod Úvaly – Český Šternberk – Úvaly. Na září nezvykle teplé
a nádherné počasí přilákalo na start 99 km dlouhého závodu s převýšením cca 1450 m rekordní počet 53 závodníků, chyběl snad už
jen Lance Armstrong s Contadorem. V první vlně, jak jsme již z posledních ročníků zvyklí, se o hodinu dříve před startem hlavního
pelotonu postavilo na startovní čáru před restaurací Na Slovanech
13 borců ve výkonnostní kategorii „B“.
V 11:00 byl odstartován hlavní balík s 40 závodníky v převažujícím
oranžovém zabarvení dresů týmu Vinohradských šlapek. Letos se
po dlouhé době na startu objevily i dvě dámy (jedna byla dokonce
z Francie a druhá z týmu Vinohradských šlapek).
Po startovním výstřelu peloton nasazuje volnější tempo a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo být dosaženo nejlepšího času v historii
tohoto závodu. Celý balík jede pohromadě až do Struhařova, kde
se tempo začíná zvolna stupňovat. Z rozjetého vlaku postupně odpadávají méně trénovaní jedinci a vše vrcholí selekcí šestičlenné
vedoucí skupinky v kopcích kolem Chocerad. V polovině závodu,
v podhradí hradu Český Šternberk, si vedoucí skupina utvořila již
tříminutový náskok. V nepříjemném kilometrovém stoupání po
žulových kostkách v Ratajích nad Sázavou z vedoucí skupiny odpadají 2 borci. Tempo je stále svižné – vedoucí skupina (L. Janoušek,
J. Malík, D. Kramár, V. Novák) pravidelně střídá a rychlostí 40 km/h
se řítí Jevanským údolím směr Úvaly. Na Hradešíně je jasné, že si
to borci rozdají až na cílové rovince. Při výjezdu z Přišimas do cílové rovinky se stále jen taktizuje, 600 m, 500m, 400 m a začíná se
spurtovat. Malík si podél levé strany silnice získává 5 metrů mezeru
a je jasné, že ho již nikdo nesjede. Pouští řidítka, zvedá ruce a za
potlesku přihlížejících diváků protíná cílovou čáru. Dosaženým časem 2:40:51 odpovídající průměrné rychlosti 36,9 km/h přepisuje
J. Malík rekordní čas tohoto závodu. Vypsané kategorie muži do 40
let, muži 40-50 let a ženy ovládli závodníci z týmu Vinohradských
šlapek, veteránskou kategorii nad 50 let vyhrál nestárnoucí Jindra
Hrouda ze Struhařova. Z místních borců zazářil dosaženým časem
2:57:10 Ondřej Teplý.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům za pomoc při
organizaci závodu.
za cyklistický klub Úvaly
Ing. Radek Netušil

Hromadný start závodu

Vyhlášení vítězů, vítěz Jiří Malík

Úvaly - Český Šternberk - Úvaly 26.9.2009 (99 km)

			
								
Výsledková listina - Úvaláci
				
Pořadí

Jméno		

Město / tým

Rok nar.

Čas			

1.

Teplý Ondřej

CK Úvaly

1978 2:57:10			

2.

Zeman Tomáš

Úvaly		

1980 3:09:23			

3.

Mašín Jiří

Úvaly		

1975 3:17:38			

4.

Bernreiter Ondřej Úvaly		

1970 3:30:20			

5.

Selix Daniel

Úvaly		

1970 3:32:29			

6.

Čapek Jiří

CK Úvaly

1979 3:42:23			

7.

Kára Michal

Úvaly		

1972 3:50:08			

8.

Zelenka Miloslav CK Úvaly

1961 3:52:00			

9.

Bláha Luboš

Úvaly		

1955 4:08:02			

10.-11.

Kroupa Vladinír Úvaly		

1961 4:23:43			

10.-11.

Labounek Jan

Úvaly		

1954 4:23:43			

12.

Mašín Josef

Úvaly		

1973 4:23:59			

13.

Holánek Petr

Úvaly		

1948 4:27:11			

14.
Tesař Miroslav
Úvaly		
1955 5:26:00			
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Sport
Turnaj fotbalových miniškoliček

V neděli 11. 10. 2009 se na hřišti SK Úvaly uskutečnil první ze série
turnajů fotbalových školiček MINI STAR. Zakladatelem soutěže je
Sportcentrum Běchovice ve spolupráci s fotbalovým oddílem Běchovičtí Sršni a účastní se jí následující týmy: FK Viktoria Žižkov,
Běchovičtí Sršni, AFK Spartak Kbely, Sokol Dolní Počernice, FK
Újezd nad Lesy, FK Klánovice, FK Radošovice a SK Úvaly.
Organizace prvního turnaje se za sponzorského přispění společnosti BUDERUS a firmy UEservis p. Ryšavého ujal SK Úvaly. Hrálo
se za nepříliš vlídného počasí, které však nikomu z hráčů chuť a odhodlání zvítězit ani v nejmenším nepokazilo. Jednotlivé týmy byly
rozlosovány do dvou skupin po čtyřech. Hrálo se na dvou hřištích,
ve skupině každý s každým, zápas trval 15 minut. Podle umístění ve
skupinách se dále hrálo o konečné umístění v turnaji.

Ve finálovém zápase se proti sobě postavili vítězové obou skupin,
a to SK Úvaly a FK Újezd nad Lesy, který patřil již od počátku k favoritům turnaje. Po vyrovnaném začátku zápasu jsme v rozmezí
5. – 7. minuty inkasovali tři góly. I když bojovnost naše kluky neopustila, inkasovali jsme ještě jednou. V poslední minutě zápasu jsme
jedním gólem výsledné skóre snížili na konečných 1:4 a v celkové
tabulce jsme se tak umístili na krásném 2. místě.
Všichni hráči, vítězové i poražení, si z turnaje kromě věcných cen
od sponzorů odnášeli především cenné fotbalové zkušenosti a odjížděli s pocitem příjemně stráveného sportovního dopoledne.
Hráčům, organizátorům, fanouškům i sponzorům děkujeme za
účast a těšíme se na 15. 11. 2009, kdy nás čeká další turnaj ze série
MINI STAR, organizovaný Viktorií Žižkov.
Fotbalová školka SK úvaly se umístila v turnaji MINI STAR
na druhém místě

Miloš Ulrich, trenér SK Úvaly

SK ÚVALY POŘÁDÁ V SOBOTU 19. PROSINCE 2009
NA HŘIŠTI S UMĚLOU TRÁVOU ROZMĚR 65X35 metrů

2. ROČNÍK VÁNOČNÍHO
TURNAJE V MALÉ KOPANÉ

ÚČAST 10 MUŽSTEV – 6 HRÁČŮ + BRANKÁŘ - HRACÍ
DOBA 15 min. - STARTOVNÉ 1000,- Kč - ZAČÁTEK
TURNAJE V 8.00 HODIN – PŘIHLÁŠKY DO 15. 12.
p. Krutský 602 384 790, p. Kopač
602 970 098, p. Linhart 606 715 909
e-mail: stavebniny@krutsky.cz

SK ÚVALY, GUTH-JARKOVSKÉHO 698, ÚVALY
WWW.SKUVALY.CZ

SK ÚVALY, GUTH-JARKOVSKÉHO 698, ÚVALY
WWW.SKUVALY.CZ

PRONÁJEM HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU O ROZMĚRU
65X35 VČETNĚ OSVĚTLENÍ - V PŘÍPADĚ POTŘEBY
JSOU K DISPOZICI VYTÁPĚNÉ ŠATNY A SOC. ZAŘÍZENÍ
DENNĚ 7.00 – 22.00 HODIN

RÁDI MEZI SEBOU PŘIVÍTÁME FOTBALISTY VŠECH
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. HRAJEME A TRÉNUJEME
CELOU ZIMU PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO ROZPISU:

Informace o volných termínech a cenách
p. Krutský 602 384 790,
p. Kopač 602 970 098, p. Linhart 606 715 909
e-mail: stavebniny@krutsky.cz
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ŠKOLKA roč. nar. 2003 a ml.: ÚT, PÁ 17.00 – 18.30 p. ULRICH 775 787 199
MINIPŘÍPRAVKA roč. nar. 2001 a ml.:
ÚT, ČT 15.30 – 17.00 p. JURÁSEK 776 021 034
PŘÍPRAVKA roč. nar. 1999 a ml.:
ÚT, ČT 17.00 – 18.30 p. KREJČÍK 602 652 778
ŽÁCI roč. nar. 1997 a ml.: PO, ST, PÁ 17.00 – 18.30 p. PIKNER 602 250 997
Předseda SK Úvaly V. Kopač, 602 970 098, e-mail: kopacvasek@seznam.cz
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Sport
Nábor dětí na míčové hry

Zveme vaše děti na cvičení do sokolovny. Cvičíme každý čtvrtek
s dětmi ročníků 2001 - 2004. Děti učíme obratnosti, provádíme
cviky na posílení správného držení těla. Soutěžíme v různých
hrách zaměřených na koordinace pohybu, vytrvalosti a rychlosti.
Samozřejmě u dětí zdokonalujeme míčové dovednosti, jako jsou
chytání a házení míče, driblování, hrajeme vybíjenou a střílíme na
bránu i na basketbalový koš.
Nenechte lenošit vaše děti doma a pošlete je k nám na cvičení každý
čtvrtek od 16.30 h v sokolovně, případně se můžete přijít podívat
i s dětmi. Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonu 724 160 687.
Richard Saidl, TJ Sokol Úvaly

Schůzka starých úvalských sokolů – bývalých

„Ni zisk, ni slávu“, „Volnost, svornost, bratrství“, to jsou sokolská
hesla, ke kterým se v mládí hlásili dnešní staří členové a členky úvalského „pravého“ Sokola.

Díky nejstarší sestře Tyndě Svobodové, bývalé cvičitelce, která sraz
zorganizovala, se sešlo několik starých členek a jeden člen Sokola
dne 17. září 2009 v sokolovně ve vinárně.
Vzpomínali jsme na minulost, na početnou účast všech sokolských
složek: žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen při cvičebních hodinách i sletech (největších sokolských slavnostech).
Největší účast na sletech měla sestra Tynda Svobodová v letech
1926, 1932, 1938 a 1948.
Prohlíželi jsme staré sokolské fotografie, zpívali sokolské a národní
písně, ale litovali jsme jen toho, že jsme již tak staří a neměli jsme
tolik sil oživit po roce 1989 starou slávu úvalského „pravého“ sokolství.
Dnešní úvalský T. J. Sokol nemá s myšlenkami a idejemi zakladatelů
Sokola - Tyršem a Fügnerem - bohužel nic společného.
Jitka Pokorná - Mandová

Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – l i s t o p a d 2009
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

1. 11.
8. 11.
22. 11.
29. 11.

v 9 hodin – Vzpomínkové bohoslužby za zesnulé
v 9 hodin – Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně
v 15 hodin – Křesťanský klub
v 9 hodin – Songová bohoslužba

Výuka náboženství pro děti – pondělí od 15 hodin 2., 16., 30. 11.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech
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Úvalská vařečka
Jablečný koláček

(Jana Bradová)

těsto:
1 Hera
1 měkký tvaroh
25 dkg hladké mouky
náplň (rozvařit):
nakrájená oloupaná jablka
2 lžičky medu
1 lžíce vody
Z těsta vyválet placku, nakrájet na čtverce, upéci ve vyšší misce.
Vychladlé naplnit jablky. Polít želé na dorty.

Společenská
kronika
Vítáme nové spoluobčánky
Lucie Čutková			
Denis Adam			
Francesca Elizabeth Waley 		
Karolína Šmídová			
Adam Fouček			
Barbora Irová			
Michael Záhorovský		
Tereza Soukupová
Lukáš Učeň			

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

Listopadová životní jubilea
70 let
75 let

Jablečný koláč se zázvorem
(Renata Theimerová)

těsto:
25 dkg polohrubé mouky
12,5 dkg másla
7 dkg cukru krystal
špetka soli
1 vejce
náplň:
2-3 nastrouhaná jablka
1 jablečná zavařenina se zázvorem a rozinkami
3 bílky
10 dkg moučkového cukru
mleté mandle
Těsto vypracujeme a dáme na 30 min do ledničky. Plech
vymažeme a vysypeme nebo použijeme pečicí papír. Na plech
vyválíme těsto, na těsto natřeme zavařeninu (můžeme nahradit
meruňkovou) a poklademe nastrouhaná jablka zbavená
přebytečné šťávy.
Dáme do trouby a pečeme 20 minut.
Mezitím vyšleháme bílky do tuha, lehce vmícháme mandle
a nasypeme moučkový cukr. Naneseme na koláč a pečeme
dalších cca 10 minut.

Grégrova 1396
Slovenská 1766
Štefánikova 274
Prokopa Velikého 1224
Glücksmannova 1090
Hálkova 60
nám. Svobody 631
K Hájovně 1508
Slovenská 1691

80 let
81 let
82 let
83 let

84 let

85 let
86 let
88 let
90 let

Stanislav Krob		
Danuška Brudnová
Jiří Voňavka		
Stanislav Miláček		
Ján Hrušovský		
Zdeňka Černá		
Ludmila Urbanová
Anna Černá		
Ota Kameník		
Marie Novosádová
Stanislava Kubů		
Marie Bradová		
Ladislav Rothschild
Jaroslav Horálek		
Jiří Balvín		
Jiří Roubíček		
Marie Zemanová		
Vlasta Roubíčková
Věra Šťastná		
Božena Havránková
Jaroslava Chmelová
Milena Malátová		
Milada Pavlíková		
Růžena Brajerová		
Věra Kobrová		
Františka Kučerová
Marie Duková		

V. Špály 1350
Hakenova 963
Kollárova 911
nám. Svobody 1143
Na Ztraceném korci 1457
Škvorecká 181
nám. Svobody 1570
Nerudova 57
Havlíčkova 171
Zálesí 1161
Havlíčkova 163
Klostermannova 1108
U Starého koupadla 1345
Wolkerova 380
Bratří Čapků 1138
U Starého koupadla 932
Jiráskova 198
U Starého koupadla 932
Na Spojce 1038
nám. Svobody 1475
U Obory 1354
Jalovcová 1588
Sovova 968
Vojanova 264
U Horoušánek 472
nám. Svobody 851
Tyršova 151

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

Navždy jsme se rozloučili
Růžena Palánová			
Jiří Borovička			
Oldřich Fialka			

Ruská 603
Lužická 1369
Jeronýmova 703

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
Děkuji touto cestou všem přátelům a známým, všem kamarádům, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým drahým manželem
p. A. Kalvodou. Děkuji též za projevení soustrasti a za květinové dary.
za rodinu B. Kalvodová
Dne 13. listopadu uplynou 2 roky od úmrtí mého manžela Pavla Lavrenčíka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.
Poděkování zloději,
který něžně očesal 50 kg rajčat na naší zahradě, aniž poničil jediný lupínek, takže náš osmdesátisedmiletý dědeček (který se kolem nich
plahočil od února, přes suché léto až do uzrání) uvěřil, že jsme je zavařili. Měl radost, že nám udělal radost a my zase měli radost, že on má
radost.
Zloděj hryže rajčata a zloděje hryže svědomí. Na štěstí nebyla rajčata čerstvě postříkána jedem proti plísni bramborové. Zloděj neotrávil
sebe ani lidi, kterým je prodal. 											
K. M.
Poděkování
Obyvatelé domů č.p. 1182 a 1183 v Raisově ulici v Úvalech děkují všem členům Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech, kteří se podíleli na
technické pomoci při pokácení nebezpečného stromu v blízkosti obou domů. Velice si vážíme především odborného postupu pana Pavla
Nováka při samotném kácení stromu horolezeckou technikou i vysoké profesionality všech zúčastněných hasičů.
za společenství vlastníků čp. 1183 Úvaly pí Brajerová a Benešová

Inzerce
Provádím
vertikulaci jakýchkoli
zahradních ploch - hřišť
kompletní péči o Váš
trávník.
Cena dohodou.
Kontakt: P. Bareš
Tel.: 731 807 208
ANGLIČTINA V ÚVALECH
Standardní metoda
Cambridge University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
Psychologický přístup
Tel.: 774 106 514

Daně a účetnictví
Zpracuji daňovou evidenci
i účetnictví malých i
větších firem vč. daňových
přiznání a mzdové agendy.
Tel.: 602 251 122

Půjčování parního
čističe na koberce,
kachličky, odpady, sedačky,
okna, radiátory atd.
Půjčovné 500,- Kč na 1 den.
Kontakt: 605 207 740

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765

Pronajmu slunný
z a ř í z e n ý byt 2+k.k.+b.
v 1. patře novostavby na
Slovanech s možností
parkování. Cena dohodou.
Tel: 724 278 697

zkušená účetní
nabízí zpracování
jednoduchého,
podvojného účetnictví,
daňové evidence, mezd.
eva.radimska@seznam.cz

Autoškola Úvaly
Martínek
zahajuje v listopadu
a prosinci kurs na osobní
automobil, platba na splátky.
tel.: 607 761 383,
281 982 803
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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

PJK AUTO, s.r.o.
Pneuservis Přišimasy
Prodej osobních a užitkových pneu a disků
-prodej nových a použitých pneu
-prodej nových a použitých litých disků
-prodej nových a použitých plechových ráfků
-uskladnění pneu našich zákazníků
-oprava a montáž poškozených pneu
-rovnání litých ráfků
Ceny použitých disků:13“- 400Kč,14“- 500Kč,15“- 600Kč,16“- 800Kč.
Při zakoupení pneu nebo disků v naší provozovně získáte po předložení
kupónu slevu 50% na provedenou práci v rámci zakoupeného zboží.

Provozovna AUTOCENTRUM Přišimasy
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 18.00 h
So - 9.00 -15.00 h

Tel: 774554754 , 776706477
e-mail:pjkautosro@seznam.cz

Kupón na 50% slevu při koupi zboží v našem pneuservisu
platný do 31.12. 2009.
Kupón je platný pouze při platbě nad 1000 Kč (bez DPH).
Slevu na kupónech nelze sčítat.
Slevu uplatněte vždy před nákupem zboží.

