Město Úvaly

2 /2010
Ročník 51

Sněhová nadílka v Úvalech

Úvalský kostel, foto V. Vícovský

Výmola v Podhájí, foto Ing. V. Procházka
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Život Úval

Městský úřad
Letošní zima se přihlásila v plné síle

Od pátku 8. ledna přikryla sněhová peřina celé Úvaly. Vydatnost
sněžení byla tak velká, že i pamětníci se dohadují, kdy naposled
napadlo tolik sněhu. Bohužel se nejedná jen o romantiku, ale
i o kalamitu, se kterou bylo nutné svést tuhý boj. Pracovníky VPS
byla nasazena veškerá technika a všechny dostupné pracovní síly
městského úřadu, aby udrželi komunikace a chodníky v provozuschopném stavu.
Chtěli bychom poděkovat všem obyvatelům města, kteří pochopili
situaci jako mimořádnou a pomohli zejména tím, že přilehlé chodníky ke svým nemovitostem uklízeli svépomocí, neboť opravdu není
v silách města (ani finančních) zajistit kompletní úklid ve městě.
Bohužel v našem městě jsou i tací, kteří situaci komplikují svým nezodpovědným přístupem.
Traktory s pluhy projížděly opakovaně ulicemi, nejednou musely
vycouvat z jednotlivých běžně průjezdných ulic, jelikož neprojely.
Někteří spoluobčané si neuvědomují, že traktor s radlicí je širší než
osobní auto. Při sněhové kalamitě jedno špatně zaparkované auto
zdrží, ba dokonce i znemožní úklid, což ve své podstatě neúměrně
zvyšuje nároky na čas a finance. Současně s uvedenou skutečností si
neukázněný občan zvyšuje riziko poškození svého zaparkovaného
auta. Stejně zarážející je přístup některých občanů, kteří z pozemků
u svých nemovitostí vyvážejí sníh na uklizené komunikace a přilehlé chodníky. Neuvědomují si, že tímto chováním v první řadě
ohrožují sebe a své okolí a do důsledků se dopouštějí znečišťování
veřejného prostranství.
Problémy se sněhovou nadílkou však nekončí jen úklidem komunikací. Velké starosti nám dělají střechy zatížené sněhem, sníh padající ze střech na chodníky a táním vznikající rampouchy, které
ohrožují procházející chodce nebo zaparkovaná vozidla.
Na zmírnění důsledků kalamity, ať už při úklidu města či předcházení vzniku škod a úrazů, se podíleli zejména pracovníci VPS, kteří
byli neustále v pohotovosti. Na výzvu starosty města pomáhali i členové Sboru dobrovolných hasičů Úvaly. Děkujeme všem za jejich
pracovní nasazení.
vedení města

Srážkoměrná stanice Úvaly hlásí:

Ve dnech od 8. do 11. ledna 2010 napadlo v Úvalech rekordní
množství 34 cm sněhu na 1 m2.

Husova ulice v první polovině ledna, foto V. Vícovský

Pozvánka na přednášku

Týden od 15. 3. 2010 do 21. 3. 2010 je vyhlášen jako celosvětový
„Týden trénování paměti“.
Dovolujeme si Vás, milí senioři z města Úval a okolí, pozvat
na přednášku na výše uvedené téma, která se bude konat
17. 3. 2010 ve 14.00 hodin v sálku v Domě s pečovatelskou
službou, nám. Svobody 1570, Úvaly. Přednášku povede zkušená pracovnice v sociálních službách paní Danuše Štaflová, která má
bohaté zkušenosti v této oblasti. Rádi bychom se s Vámi podělili
o poznatky a dokázali Vám, že trénování paměti není ztracený čas
a že tato práce má pro seniory velký smysl.
Pečovatelská služba města Úvaly

Hromady sněhu na náměstí využily děti, foto Ing. V. Procházka

Město Úvaly vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Nová e-mailová adresa Veřejně prospěšných služeb Úvaly

V minulém čísle Života Úval byla v telefonním seznamu Městského
úřadu Úvaly uvedena původní elektronická adresa veřejně prospěšných služeb.
Nová e-mailová adresa VPS Úvaly je: vps@mestouvaly.cz

Vedoucí redaktor měsíčníku Život Úval
Bližší informace na www.mestouvaly.cz
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 11. 2. 2010
od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
Život Úval – vydává Město Úvaly. Ročník 51. 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, 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. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených
v reklamě a v inzerci.
Redakční uzávěrka březnového čísla je 15. února 2010. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v březnovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Informace z jednání rady města v lednu 2010

Rada města na svém lednovém zasedání doporučila zastupitelstvu
města ke schválení:
• bezúplatný převod pozemků pod vodojemem Rohožník,
• návrh smlouvy o partnerství s obcí Spišské Bystré,
• novou zřizovací listinu JSDH, jmenování velitele JSDH, schválení
a vyhlášení nového požárního řádu města,
• záměr trojsměny pozemků na Nových Slovanech z důvodu
výstavby vodojemu jih a řešení komunikací v dané oblasti.
Rada města schválila:
• zadání projektové dokumentace inženýrské činnosti na zajištění
stavebního povolení splaškové kanalizace včetně veřejných částí
kanalizačních přípojek v ulici Nerudova, Komenského a typové
řešení pro tlakovou kanalizační domovní přípojku,
• vypsání malé zakázky na realizaci úpravy stávajícího oddělovače
a posílení odlehčovací stoky v areálu staré ČOV,
• jmenování nového člena do komise pro dopravní obslužnost,
• zadání řešení parkování návštěvníků koupaliště,
• zpracování požadavku na řešení povolené rychlosti za obcí
Úvaly na silnici I/12 z důvodu zajištění bezpečnosti občanů
při pohybu v okolí ulice Osadní,
• zajištění zpracování projektové dokumentace na vytvoření
cyklotrasy Česká hrouda ve spolupráci s obcemi,
• cenovou kalkulaci hřbitova za rok 2009,
• personální úpravy v poskytování pedikérských služeb
Pečovatelskou službou Úvaly,
• výběrová řízení na místa zaměstnanců odboru ekonomického,
investičního, vedoucího úřadu a informatika úřadu,
• záměr vybudování fotovoltaické elektrárny v prostorách
areálu uhelných skladů.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Každá budova musí být označena číslem popisným

Čím dál častěji se v našem městě setkáváme se skutečností, že domy
nejsou označeny čísly popisnými.
Vlastníci budov možná nevědí, že platný právní předpis, kterým
je v tomto případě zákon o obcích, ukládá vlastníkovi nemovitosti na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem
a udržovat je v řádném stavu. Číselná tabulka musí být umístěna tak,
aby byla viditelná. O dané označení je povinen pečovat a udržovat
jej v řádném stavu s ohledem na předpokládanou technickou životnost, toto vše na své vlastní náklady.
Vlastníku nemovitosti je při prvním přidělení čísla popisného zprostředkováno jeho získání stavebním úřadem MěÚ Úvaly za poplatek. Barva a provedení čísla popisného by měla být v obci jednotná.
Na tomto místě je třeba uvést, že pokud dojde k poškození nebo
ztrátě původní tabulky, je povinen vlastník budovy označení budovy obnovit, a to na své vlastní náklady.
Za neplnění výše uvedených povinností vlastníka nemovitosti může
obec uložit finanční postih. Účelem tohoto článku je však takovýmto krokům předejít a zapůsobit na vlastníky nemovitostí v našem
městě, aby označením budov nejen plnili své povinnosti, ale hlavně
usnadnili identifikaci objektů ve městě.
správní odbor MěÚ Úvaly

Výzva k podání podnětů pro zpracování nového
územního plánu města Úvaly

Vážení občané,
na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 6. 2009, které rozhodlo o pořízení nového územního plánu města Úvaly, Vás
Městský úřad Úvaly opakovaně vyzývá k podání podnětů a žádostí
na změnu funkčního využití pozemku nebo více pozemků jako požadavek pro zapracování do nového územního plánu města.
Z žádosti musí být zřejmé údaje umožňující identifikaci navrhovatele, údaje o navrhované změně využití ploch a údaje o stávajícím
využití ploch, včetně důvodů pro pořízení územního plánu v souladu s předloženým podnětem. Tyto požadavky vyplývají z §46 stavebního zákona.
žádosti a podněty je třeba uplatnit nejpozději do 10. 3. 2010, poté

budou zahájeny práce na zpracování návrhu zadání nového územního plánu a o jednotlivých podnětech bude rozhodovat zastupitelstvo města.
Žádosti je třeba adresovat Městu Úvaly, Pražská 276, v případě potřeby dalších informací je možné kontaktovat Městský úřad Úvaly
– odbor životního prostředí a územního plánu, tel: 281 091 524.
Marek Šplíchal, odbor životního prostředí a územního plánu

Zůstane linka 304

Středočeský kraj, Ropid, Dopravní podnik hlavního města Prahy
a zástupci měst pravidelně na začátku kalendářního roku připravují
grafikon a strukturu příměstské dopravy uzavíráním smluv na jednotlivé příměstské spoje. Současně v dané oblasti je nutno připravit
komplexní veřejnou zakázku na dodávku služeb dopravce v okolí
hlavního města v intencích veřejných zakázek EU. Všechny tyto
skutečnosti vedou ke zdlouhavému vyhlášení a zpracování procesu veřejné zakázky dle EU norem a dnešnímu zajištění dopravního spojení mezi Prahou a okolím. Z toho důvodu byla předložena
k podpisu rámcová smlouva na období do výběru dodavatele dopravní obslužnosti pro PID. V tomto procesu byl zachován rozsah
poskytovaných služeb firmou ROPID na stávající úrovni. Pro obyvatele to znamená, že při podepsání smluv všemi účastníky by zůstal
rozsah poskytovaných spojů na úrovni roku 2009. Vedení města
Úvaly uvedené smlouvy s ROPIDem podepsalo. Další obce jako Šestajovice, Horoušany a Jirny nechtějí akceptovat společné smluvní
ujednání týkající se autobusových linek č. 304. Důvodem je požadavek starosty obce Šestajovice ke zvýšení finančního příspěvku města Úvaly. O jakou výši by se jednalo jsme se při společném jednání
nedozvěděli. Vzhledem ke skutečnosti, že přes Jirny a Šestajovice
projíždí celkem zhruba 60 linkových spojů a město Úvaly obsluhuje celkem 17 spojů linky, dohoda mezi obcemi je v současné době
na bodu mrazu.
Další jednání o podobě grafikonu linky 304 a celkovém finančním
podílu účastníků smluvního vztahu bude dále probíhat nad dalším
návrhem firmy ROPID. Za město se budeme i nadále snažit udržet
příměstskou dopravu minimálně na stávající úrovni.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Upozornění občanům na platby za svoz komunálního
odpadu

V druhé polovině měsíce února budou doručeny do všech domácností složenky na platbu za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo
přímo v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská 276 v úředních hodinách,
tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h,
středa 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h.
Známky na popelnicové nádoby na rok 2010 jsou k vyzvednutí
po prokázání provedené platby na odboru správním MěÚ Úvaly.
Pokud Vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte nás
prosím na tel. 281 982 485, 723 040 530.
Vzhledem k tomu, že ve smlouvě s poskytovatelem služeb jsou určeny dny svozu, ale již ne hodina svozu, popelnicové nádoby prosím
připravte před dům ve svozový den již v ranních hodinách. Tímto
opatřením se zamezí případnému nevyvezení nádoby.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Výzva místním organizacím a spolkům

Vyzýváme zástupce místních organizací a spolků k podání žádosti o
přidělení finančních prostředků na rok 2010, podpořené návrhy
na jejich využití.
Současně upozorňujeme na nutnost doložení jakýchkoliv změn, týkajících se registrace (zřizovací listiny), odpovědných osob, počtu
členské základny.
Vše je nutno podat na MěÚ Úvaly nejpozději do 31. 3. 2010.
V termínu do 31. 1. 2010 měla být splněna povinnost předložit vyúčtování finančních prostředků přidělených v roce 2009.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Život Úval

Městský úřad
Vak Mladá Boleslav – informace o kvalitě nově dodávané pitné vody do městské vodovodní sítě v Úvalech

Vážení odběratelé pitné vody,
dne 16. prosince 2009 byl odstaven zdroj pitné vody – prameniště
Horoušany – a tímto dnem byl skupinový vodovod Úvaly napojen
na vodovod Káraný – Praha.
Voda z prameniště Káraný je nejkvalitnější ze tří zdrojů pitné vody
pro Prahu a okolí. Touto vodou jsou například zásobována města
Čelákovice, Mochov i Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Svazek obcí Úvalsko, jako majitel bývalého zdroje vody, dostál svému závazku vyřešit kvalitu pitné vody do 31. 12. 2009 (do tohoto
data platila výjimka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
na užívání vody jako pitné s určitým omezením).
Od 1. ledna 2010 je ve vodovodu Úvaly, Horoušany, Horoušánky, Jirny a Nové Jirny voda vyhovující platné vyhlášce č.
252/2004 Sb. a je možné ji používat bez omezení.
Tímto dopisem vás chceme zároveň požádat o shovívavost při možných problémech s tlakem nebo zákalem. V některých vodovodních
řadech teče voda opačným směrem (např. Úvaly – Horoušánky) a
dvojím čerpáním (ve vodojemu U Kapličky v Zelenči a ve Fibichově
ulici v Úvalech) se výrazně změnily tlakové poměry v síti. Bylo nutné upravit nebo odstavit stávající redukční ventily na vodovodní
síti. Pro vaši informaci – norma uvádí minimální tlak vody na patě
domu 0,15 MPa (1,5 atm.), maximální 0,6 MPa (6 atm.).

konduktivita

jednotka

rozsah hodnot

mS/m

53,6 – 58,4

125

MH

6,7 – 7,6

6,5 – 9,5

MH

<0,05

0,5

MH

pH
amonné ionty

mg/l

Vyhláška č.
252/2004 Sb.

dusitany

mg/l

<0,010

0,5

NMH

dusičnany

mg/l

17,5 - 24

50

NMH

chloridy

mg/l

27,0 – 28,5

100

MH

železo

mg/l

<0,02 – 0,12

0,2

MH

CHSK Mn

mg/l

<0,50 – 0,99

3 ,0

suma Ca a Mg

mmol/l

2,3 – 2,5

2 – 3,5

MH
doporuč.

vápník

mg/l

83,8 – 87,3

40 – 80

doporuč.

hořčík

mg/l

6,0 – 6,8

20 – 30

doporuč.

mangan

mg/l

<0,030

0,05

MH

sírany

mg/l

57 - 71

250

MH

S případnými dotazy nebo připomínkami je možné se obracet na
nepřetržitý dispečink tel. 326 376 130, 326 376 160, 326 721 507,
603 24 55 33.
Ing. Jan Sedláček, ředitel společnosti VaK Mladá Boleslav, a. s.
Poznámka: výše uvedené sdělení se netýká nových lokalit „Radlická“ a „Slovany“ v Úvalech, které jsou napojeny na vodovod Škvorec
– Tuklaty od Újezda nad Lesy.

Voda z káranských řadů se neředí!

Od prosince minulého roku nám teče z kohoutků káranská voda.
Stále se však objevují fámy o tom, že je tato voda ředěna s vodou
původní, jirenskou. Není známo, kdo tyto lživé informace šíří
a proč. Opakuji: voda ředěná není. Osobně jsem si již pořídil domácí sytič, který vodu káranskou jednoduchým způsobem přeměňuje
v „káranský sifon“, tedy přesně v to, co občané čerpají ze stříbrných
stojanů ve městě. Do nich je totiž dovážená právě káranská voda.
S balenou vodou definitivně končím.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
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V současné době ukončená investice ve výši 50 milionů Kč, díky
které máme dnes v Úvalech kvalitní káranskou vodu, byla připravována v minulém volebním období. V průběhu roku 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí, avšak pouze na výstavbu vodovodního řadu
ze Zelenče s napojením na stávající vodovodní řad v oblasti Jiren.
Bylo známo, že je tento řad nevyhovující zejména z hlediska kapacity průtoku, přesto nebyla jeho rekonstrukce do celé investiční
akce začleněna. Jedná se o zásadní chybu bývalého vedení města,
jejíž náprava bude velmi složitá. Podrobný rozbor situace, který byl
na náš podnět proveden, ukázal, že je situace velmi varovná a její
řešení bude velmi náročné organizačně i finančně. Vodovodní řad
v Jirnech totiž patří Jirnům a teoreticky vzato nemá tato obec důvod, aby, zvláště v dnešní době hospodářské krize, investovala do
něčeho, co je v zájmu obce jiné.
Řešením, i když jen částečným, je připravovaná investice do vodovodního řadu v Úvalech, jejíž součástí je rekonstrukce vodojemu
Rohožník a výstavba vodojemu jih. Případný „výpadek“ při selhání
kapacitně nevyhovujícího vodovodního řadu v Jirnech může být
tímto způsobem kompenzován. Na tuto investici, jejíž hodnota převyšuje 100 milionů Kč, bylo již vydáno územní rozhodnutí a podána žádost na dotaci z Operačního plánu životní prostředí.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vodohospodářské investice města Úvaly

Kvalita vody se pohybuje v následujících mezích:
ukazatel

Máme kvalitní vodu, problémy však nekončí

Žádosti o dotace z Operačního programu životní
prostředí (OPŽP)
Rozsah žádosti – kanalizace
Slovany 2
U Přeložky, Ruská, Bulharská, Lužická, Srbská, Slovinská (část)
V Setých
K Hájovně, Lesní, Ebenová, Fibichova, Otokara Březiny, Janáčkova,
Purkyňova, Sukova, Kmochova, Jirenská, Pernerova,
Klostermannova
Radlická čtvrť
Dobročovická (vč. vodovodu), U Obory (vč. vodovodu), Poděbradova, Chelčického, Roháčova, Jeronýmova, Táboritská, Želivského,
Rokycanova, Lipanská
centrum
Pražská (vč. vodovodu), Švermova (vč. vodovodu), Šafaříkova,
Nerudova, Komenského, Hálkova (vč. vodovodu)
Slovany 1
Škvorecká, Lužická, Kladská, Bulharská, Rumunská, Škvorecká (část
na křižovatce s Dobročovickou)
Rozsah žádosti – vodovod
Část „1. – Rekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožník“
Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly
SO 01 Přiváděcí řad VDJ Rohožník – ČS Fibichova
SO 02 (Rozvodný řad),
SO 03 (úpravy na stávající vodovodní síti) - není součástí žádosti
Rekonstrukce VDJ Rohožník 1000 m3
SO 01 – 04 (bourací a demontážní práce, rekonstrukce vodojemu,
rekonstrukce manipulační komory, venkovní úpravy)
PS 01 – 03 (strojně technologická část, ATS, elektrotechnologická
část AT-stanice)
Část „2. – Výstavba přiváděcího řadu a vodojem Úvaly jih“
Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly
SO 01 Přiváděcí řad
SO 02 Řad z VDJ Úvaly-jih
SO 03 VDJ Úvaly-jih
Část „3. – Propojení a oddělení stávající sítě v Úvalech“
Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly
SO 01 Řad z ATS Rohožník
SO 03 Tlakové pásmo Rohožník – propojení a oddělení
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Městský úřad
Závěr roku 2009 proběhl ve znamení finišování příprav vodohospodářských investic
směřujících k podání dvou významných žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí.
Jedná se o jeden z klíčových kroků v promyšleném postupu k získání finančních prostředků do
rozpočtu města, potažmo ke zkvalitnění životního prostředí pro jeho obyvatele.
Kvalifikované žádosti o dotace byly podány
s ohledem na maximalizaci využití dotačních
prostředků podle priorit schválených zastupitelstvem města.
Celkově je požádáno o 228 mil. Kč, na kanalizaci v ul. 5. května již byla dotace ve výši
7 mil. Kč přidělena.

celkové
investiční
náklady*

investice

podána žádost
o dotaci*

kanalizace OPŽP

203

151

vodovod OPŽP

89

68

rozšíření a intenzifikace ČOV

16

8

kanalizace 5. května

11

CELKEM

319 mil. Kč

přidělená
dotace*

7
235 mil. Kč

* ceny jsou uváděny v mil. Kč bez DPH

III-2011

IV-2011

V-2011

VI-2011

III-2013

IV-2013

V-2013

VI-2013

XII-2011

II-2011
II-2013

XI-2011

I-2011
I-2013

X-2011

XII-2010
XII-2012

IX-2011

XI-2010
XI-2012

VIII-2011

X-2010
X-2012

VII-2011

IX-2010
IX-2012

VI-2010
VI-2012

VII-2010

V-2010
V-2012

VIII-2010

IV-2010
IV-2012

VII-2012

III-2010
III-2012

VIII-2012

I-2010

II-2010

I-2012

II-2012

Realizace uvedených akcí bude probíhat již od počátku roku 2010, dokončení je závislé na termínu přidělení dotačních prostředků
a předpokládá se na polovinu roku 2013.

kanalizace OPŽP
vodovod OPŽP
rozšíření a int. ČOV
kanalizace 5. května

kanalizace OPŽP
vodovod OPŽP
rozšíření a int. ČOV
kanalizace 5. května
V následujících dnech bude probíhat technické a ekonomické posouzení žádostí komisí Státního fondu životního prostředí. Výsledky
o definitivním přidělení dotace by měly být známy v dubnu tohoto roku.
Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investic
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
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Život Úval

Městský úřad
Mateřská škola Kollárova a Základní škola Úvaly –
žádost o dotaci

Dne 15. 10. 2009 byla otevřena výzva pro podání žádostí o dotace
z Regionálního operačního programu Střední Čechy v oblasti
podpory Rozvoj měst se zaměřením na školství. Pro mateřské školy je
alokována částka 70 mil. Kč a maximální výše dotace je 15 mil. Kč na
projekt. Alokace pro základní školy je 105 mil. Kč a maximální výše
dotace je stanovena na 40 mil. Kč na projekt. Oproti minulým letům
byla nově stanovena maximální výše podpory na 80 % celkových
uznatelných nákladů, dříve 92,5 %. Spolufinancování města je tedy
ve výši 20 % uznatelných nákladů oproti dřívějším 7,5 %.
11. 12. 2009 podalo město Úvaly dvě žádosti o dotace.
Investiční záměr „Rekonstrukce kotelny, kuchyně a výstavba
nového pavilonu MŠ Kollárova“, kde cílem je rozšíření kapacity
mateřské školy o 50 dětí a vybudování kvalitního technologického
zázemí, představuje částku investičních nákladů ve výši 20,7 mil.
Kč. V případě přiznání dotace v maximální výši 15 mil. by se částka
spolufinancování města pohybovala kolem 5,7 mil. Kč. Investice by
byla realizována v roce 2010.
Projekt „Optimalizace a rekonstrukce budov ZŠ Úvaly“, který
řeší rozšíření kapacity školy dispozičními změnami a dostavbou
objektu, který dnes využívá Základní škola a Praktická škola
Úvaly, a jeho nástavbou do úrovně druhého nadzemního podlaží,
opravu havarijního stavu fasádního pláště a zateplení objektu, má
rozpočtované investiční náklady ve výši 40,9 mil. Kč. Podíl města
na spolufinancování této investice by se pohyboval ve výši 8,2 mil.
Kč. Doba výstavby je počítána do konce roku 2011.
Předpokládaný termín vyhodnocení žádostí je duben 2010.
V případě úspěchu žádostí je možné zahájení stavby v létě 2010.
Potřebné částky spolufinancování byly zařazeny do rozpočtu
města Úvaly pro roky 2010 a 2011. Doba, po kterou budou žádosti
vyhodnocovány, bude využita pro přípravu staveb, zejména pro
přípravu výběrových řízení. Vedení města také počítá s prezentací
projektů pro veřejnost.
Pro odbor investic MěÚ Úvaly zpracovala
Ing. Zuzana Vejvodová, projektový manažer.

Zpětný odběr kompaktních zářivek a výbojek

Koncem roku 2009 uzavřel Městský úřad Úvaly se společností Ekolamp, s.r.o., která zajišťuje
řízené nakládání s použitými světelnými zdroji v České republice, smlouvu o zřízení místa
zpětného odběru kompaktních úsporných
zářivek a výbojek. Sběrné místo se sběrnou
nádobou je umístěno v budově městského
úřadu, Pražská 276, v tzv. „domečku“ (je zde
umístěn správní odbor), a je přístupné v pracovních dnech po celou pracovní dobu od února 2010. Do sběrné
nádoby lze umisťovat úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární
(trubicové) zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami.
Naopak do sběrné nádoby nelze umisťovat klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky a lineární (trubicové) zářivky
nad 40 cm (ty lze odevzdat ve sběrném dvoře v areálu bývalého
statku Hostín na Slovanech).
Sběrná nádoba je označena nálepkou na obrázku.
Bohuslav Prokůpek, odbor ŽP a ÚP MěÚ Úvaly

Pečovatelská služba v Úvalech

Říká se, že péče o starší občany je vizitkou každé společnosti. Na to, jakou pomoc je možné očekávat v této oblasti
od našeho města, jsem se zeptal vedoucí správního odboru
městského úřadu paní Tesařové a jejích spolupracovnic.
Od kdy je pečovatelská služba zřízena (dále jen PS) a komu je
určena?
Pečovatelská služba města Úvaly je zřízena městem Úvaly od
1. 1. 2007. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje je
registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb, cílovou
skupinou jsou senioři s věkovou strukturou: dospělí od 50 let věku,
mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (nad 80 let).
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Pečovatelská služba se poskytuje obyvatelům, kteří spadají do cílové skupiny a věkové struktury na území města Úvaly a okolních
obcí, jako jsou Škvorec, Třebohostice , Přišimasy, Hradešín, Sibřina,
Zlatá, Dobročovice, Květnice a Šestajovice na základě uzavřené
smlouvy o zabezpečení poskytování pečovatelské služby mezi obcí
a poskytovatelem, kterým je město Úvaly. Služba je v současné době
poskytována 112 klientům.
Co je posláním PS a jejím cílem?
Posláním naší PS je podpora a pomoc lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení nebo
se ocitli ze zdravotních důvodů v obtížné sociální situaci. Služba
je poskytována v domácnostech uživatelů a ve středisku osobní
hygieny v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech. Podporuje
uživatele tak, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím či zdravotním postižením zůstat ve svém
domácím prostředí co nejdéle a tím si zachovat vazby na rodinu,
přátele, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti
a oddálit tak umístění do následného sociálního zařízení, například
do domova seniorů. Hlavním posláním služby je vést a podporovat
uživatele k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost.
Jaké je personální zajištění při poskytování PS?
PS je v současné době poskytována týmem 4 profesionálních
pracovnic pod vedením odboru správního MěÚ Úvaly. Na jeho
sociálním oddělení má pečovatelskou službu ve svém referátu sociální pracovnice Ilona Hošková. Přímou péči zajišťují pečovatelky
Pavlína Frýdmanová, Soňa Křížová, Vladislava Blochová a Lenka
Paulová. Při své práci, která je současně i posláním, respektují
základní principy standardů PS, tj. zachovávají mlčenlivost, dodržují základní zásady lidských práv a svobod a dodržují podmínky
k zachování lidské důstojnosti a cti uživatelů. Při poskytování služeb je bezpodmínečně nutné umět bezodkladně reagovat na vzniklé situace. Samozřejmostí je i průběžné vzdělávání všech pracovnic
a jejich spolehlivost.
Jakým způsobem je PS zajišťována?
Abychom mohli naše služby poskytovat s ohledem na to, že se
jedná o službu terénní, máme k dispozici 2 automobily, které se
používají k dennímu provozu, převážně na rozvážku obědů, které
jsou odebírány z Domova seniorů Úvaly, s kterým dlouhodobě spolupracujeme. Dále jim zajišťujeme nákupy a svoz prádla, přepravu
k uživatelům, kterým je zajišťována pomoc při chodu domácnosti,
jako je úklid, osobní asistence. Od závěru minulého roku máme
k dispozici pro okamžité užití odvozu uživatelů k lékaři nebo na
instituce poskytující veřejné služby další auto. Sociální „autíčka“ při
zajišťování potřeb našich uživatelů najezdila dosud asi 35 tisíc kilometrů za každého počasí, letošní sněhovou kalamitu nevyjímaje.
Na základě čeho je PS poskytována a kde je možno získat informace o rozsahu poskytovaných služeb a kým je hrazena?
Služby se provozují na základě podepsané smlouvy o poskytnutí
pečovatelské služby, jejíž nedílnou součástí je sazebník úhrad za
jednotlivé úkony, který udává i podrobný rozsah poskytovaných
úkonů. PS je hrazena uživatelem, jednou měsíčně po podrobném
předložení vyúčtování uživateli. Služby si hradí uživatel z vlastních
prostředků. Přímo k tomuto účelu je určen tzv. příspěvek na péči,
z kterého si uživatel vlastně služby nakupuje. O tento příspěvek
si může požádat každý občan a na základě posouzení lékařské
posudkové komise je buď přiznán nebo zamítnut. Tiskopis žádosti
o tento příspěvek je k dispozici na MěÚ Úvaly, odbor správní, sociální oddělení, kde naše pracovnice poradí s vyplněním a následným zasláním na adresu: MěÚ Brandýs n.L., OSVZ, nám. Republiky
3, 110 00 Praha 1 k vyřízení. Dále si na této adrese můžou občané
požádat o přiznání mimořádných výhod pro zdravotně postižené
občany, s jejichž vyplněním opět rádi pomůžeme.
Jakým způsobem je zajištěno financování provozu PS?
Aby PS mohla řádně provozovat svoje služby, je nesmírně důležité
financování, které se nám zatím daří pokrývat z velké části formou
dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu
poskytování těchto služeb na území Středočeského kraje, dále
z úhrad obcí na základě uzavřených smluv, z finančních prostředků
rozpočtu města Úvaly a v neposlední řadě z úhrad za poskytované
služby od uživatelů.
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Městský úřad
Jaké jsou Vaše přání a plány do budoucna?
Vedení města a tým pracovníků odboru správního a PS se snaží
neustále zkvalitňovat a rozšiřovat svoje služby. Od 1. 5. 2009 byla
rozšířena služba o rozvoz obědů i o sobotách, nedělích a svátcích.
Všechny dosud využívané dopravní prostředky se nám podařilo
získat díky sponzorům z řad podnikatelů a občanů nebo z dotací (nejnovější automobil byl zakoupen z prostředků získaných
z humanitního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje).
Dále vedení města zakoupilo cvičební prvky, které budou umístěny v jarních měsících v prostorách zahrady v domě s pečovatelskou
službou a budou sloužit ke zvyšování aktivity našich uživatelů PS
a úvalských seniorů.
Dále poskytujeme i fakultativní služby, jako je trénování paměti
nebo pohybové aktivity pro seniory v sedě. Každou středu jsou
zajištěny kvalifikovanou pracovnicí pedikérské služby, které si naši
uživatelé PS můžou dopřát buď přímo v budově DPS, ve středisku
osobní hygieny nebo po dohodě s pedikérkou v domácnosti uživatele. Tyto služby jsou pro uživatele PS poskytovány za zvýhodněnou
cenu, která je dotována městem Úvaly. Pro tento rok jsme požádali
o dotaci na rekonstrukci střediska osobní hygieny – výměnu vany
s hydraulickým sedátkem za zařízení tohoto typu, které umožní
bezproblémové využití osobám se sníženou pohyblivostí.
Na závěr je třeba zdůraznit, že bez podpory našich zastupitelů
a vedení města by takovéto zařízení v tomto rozsahu nemohlo být
provozováno. Nutno konstatovat, že i kulturnímu a společenskému životu seniorů v našem městě je věnována velká pozornost.
Všichni, kteří se podílejí na zajištění poskytování našich služeb,
mají ze své práce dobrý pocit a věříme, že tato služba bude nadále
vnímána našimi občany a uživateli pozitivně tak jako dosud.
Za odpovědi děkuje Ing. Vladislav Procházka.

Sazebník úkonů pečovatelské služby Úvaly

Fakultativní úkony:
- přeprava uživatele autem pečovatelské služby………… 6,- Kč/km
- žehlení prádla……………………………………………....................... 40,- Kč/hod.
- trénování paměti………………………………………….................... 10,- Kč/hod.
- tanečky pro seniory v sedě………………………………............. 10,- Kč/hod.
Pokud poskytování pečovatelských úkonů včetně času nezbytného
k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při úkonech osobní
hygieny a základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám
dietního stravování - pouze oběd
(poskytovatel si vyhrazuje právo
valorizovat cenu dle růstu skutečných nákladů)
dovoz nebo donáška jídla
- pro jednotlivce
- pro dvojice v jedné domácnosti
- pro DPS Úvaly
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky
a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního a osobního
prádla, popř. jeho drobné opravy
doprovázení dospělých k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
osobám uvedeným v § 75 odst.
2 zák. č. 108/2006 Sb.

95,-/hod.
95,-/hod.
95,-/hod.
95,-/hod.
95,-/hod.
95,-/hod.
50,-/oběd

20,-/úkon
20,-/úkon
15,-/úkon
95,-/hod.
95,-/hod.
95,-/hod.
95,-/ hod.
95,-/úkon
95,-/hod.
95,-/úkon
95,-/úkon
95,-/úkon
50,-/kg
95,-/hod.
zdarma
všechny
služby

Zprávy z města
Za Milošem Měšťánkem, členem redakční rady Života Úval

V prosinci minulého roku opustil svou rodinu, úvalské občany i své padesátileté úvalské bydliště, a hlavně redakci Života Úval promovaný
filolog Miloš Měšťánek. V posledních letech jej především jeho úvalští sousedé znali jako cestovatele úvalskými ulicemi na svém elektroskútru, kdy skoro každodenně dojížděl až desetikilometrovou rychlostí za některými nákupy pro sebe i svou manželku. Miloš Měšťánek
však pro některé z nás postarších byl i spolužákem v českobrodském gymnáziu, který pro nás, potom už penzisty, svolával pravidelně
pomaturitní srazy. Mezi takové jsem patřil i já sám, byť naše měsíce narození dělí celých osm měsíců. Svědků našich společných zážitků
však už mnoho nezbývá!
Miloš Měšťánek jako školák i později českobrodský gymnazista bydlel se svými rodiči v Nové Sibřině. Do školy do Českého Brodu jsme za
války i po ní z Úval i z Újezda, tedy i Nové Sibřiny a Klánovic, každodenně dojížděli vlakem. Společné útrapy především konce II. světové
války nás pak spojovaly natolik, že poválečné studentské brigády (na žně do pohraničí, na chmel i na lesní brigády v Dolánkách) nám
připravily dlouhé řady společně trávených radostí. „Ouvaláci“ vedle Klánovických se tak postarali o mnoho brigádnických pomocí poválečnému českému zemědělství. A Miloš při jejich organizování hrával prvé housle. Po maturitě 1948 v Českém Brodě absolvoval už tehdy
tento milovník literatury Karlovu univerzitu, Fakultu filozofickou, obor dějiny literatury a jazykovědy (1952). Co však přímo spojuje Miloše Měšťánka s městem Úvaly? Úvaly a jejich občanství si pan Miloš Měšťánek vybral v roce 1958. Rok předtím se oženil s úvalskou dcerou
rodiny Havelkovy a po roce se oba stali úvalskými občany. Ještě předtím prom. filolog Miloš Měšťánek i se svou budoucí ženou už od roku
1953 byli navíc členy Vycpálkova souboru písní a tanců. Právě zkušenosti a radosti z tohoto souboru Miloše přivedly do Národního domu
na Vinohradech, tehdy ÚKDŽ, kde se stal vůdčí osobností pro celorepublikové působení zájmových činností, například ve společenském
tanci, či sběratelů kuriozit a dalších. Odtud odešel pan Miloš Měšťánek do penze. Tak se stal na dobu šesti let vydatnou pomocí v úvalské
knihovně (od roku 1990). Současně se stal členem redakční rady Života Úval. Jako filolog byl neopomenutelným partnerem při vydání
každého čísla úvalského měsíčníku. To znamená, že každý příspěvek (od roku 1990 až po říjen 2009) prošel odborným dohledem Miloše
Měšťánka. V tomto směru byl i pro mne neopominutelnou pomocí při vydání sborníku historie úvalské kultury „Divadlo a hudba v Úvalech – Dějiny amatérských souborů 1860-1980“ v roce 2002, za což mu dnes naposledy mohu poděkovat.
Ing. Vladimír Kolomý
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Zprávy z města
Počasí v Úvalech v roce 2009

Rok 2009 byl velice proměnlivý, střídala se
období dešťů a sucha a také tepla a zimy.
V lednu bylo chladno, 12. 1. klesla teplota
na -14,4 °C. Kolem 20. 1. se pohybovaly teploty nad nulou, pak se opět ochladilo, sníh
padal nepřetržitě od 4.1. ráno do 6.1. ráno,
napadlo celkem 15 cm a sníh se udržel do
konce měsíce. Také v únoru bylo chladno,
sníh ležel od 9. 2. do 26. 2., ke konci měsíce
se oteplilo. Zima byla i v březnu, v první polovině měsíce četné srážky. 19. 3. napadlo
8 cm sněhu, který ještě týž den roztál. Poslední poprašek sněhu spadl 24. 3. Oteplilo
se až poslední březnový den. Duben byl
měsíc suchý a teplý, lze říci, že počasí vynechalo jaro a přešlo ze zimy rovnou do léta.
Teplotní houpačka pokračovala i v květnu, na začátku chladno, ke konci měříme
kolem 28 °C, od 28. 5. ochlazení na 10 °C,
bylo deštivo, přeháňky, bouřky, 22. 5. padaly kroupy. Také začátek června byl studený, později se oteplilo, ale s nástupem astronomického léta přišlo ochlazení a deště.
Poslední červnový týden se oteplilo a přišly
silné bouřky. Dne 29. 6 spadlo během 30
minut 28 mm srážek. Bouřky a silné deště
se rozšířily po celé republice a způsobily
četné povodně, hlavně v jižních Čechách
a na severu Moravy. Velké teplotní kontrasty nastaly v červenci, střídaly se dny s teplotami nad 30 °C s ochlazením a bouřkami.
Ve dnech 15. – 17. 7. spadla více než polovina měsíčních srážek. V srpnu bylo teplo
a sucho, měsíc byl srážkově podprůměrný.
Stejné to bylo v září, ochladilo se koncem
měsíce. Další teplotní skok nastal v polovině října, to přešlo počasí z léta do zimy, 15.
10. dokonce sněžilo, ale sníh hned tál. Říjen byl měsíc deštivý, ke konci měsíce bylo
stále vlhko a teploty těsně pod nulou. Listopad byl, na rozdíl od října, mimořádně
teplý. Teploty se pohybovaly kolem 10 °C,
srážky byly málo intenzivní. Prosinec byl
měsíc srážkově bohatý, ve druhé polovině
přišlo silné ochlazení (20. 12. bylo -13,9 °C),
sněhová pokrývka vydržela od 17. do 24. 12.
Na konci měsíce se oteplilo.
Rok 2009 v číslech:
Měsíční srážky:
Leden 		
Únor 		
Březen 		
Duben 		
Květen 		
Červen 		
Červenec
Srpen 		
Září 		
Říjen 		
Listopad
Prosinec

16,5 mm
41,6 mm
46,5 mm
15,4 mm
84,3 mm
86,2 mm
61,7 mm
29,9 mm
13,4 mm
50,8 mm
26,5 mm
60,5 mm

Rok 2009 – 533,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky – červen 86,2 mm
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Nejnižší měsíční srážky – září 13,4 mm
Nejvyšší denní srážky – 29. 6. – 28,9 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky –
16. 2. – 12 cm
Nejvyšší sněhová vrstva –
17. 2. a 18. 2. – 15 cm
Nejvyšší teplota 23. 7. v 13.12 h – + 31,2 °C
Nejnižší teplota 12. 1. v 8.22 h -14,4 °C
Ing. Jiří Veselý

střednictvím zmocněné osoby na základě
ověřené plné moci. Je-li řidičský průkaz
vyzvedáván prostřednictvím zmocněné
osoby, musí tato osoba spolu s ověřenou
plnou mocí předložit svůj doklad totožnosti (uvedený na plné moci) a odevzdat
původní řidičský průkaz žadatele (byl-li
již vydán). Požádat o mezinárodní řidičský průkaz včetně jeho převzetí lze učinit pouze osobně.

Některé motoristy letos čeká
výměna řidičských průkazů

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o nový
řidičský průkaz a kolik stojí výměna
starého průkazu za nový?
Úřad má po podání žádosti na vystavení
nového řidičského průkazu lhůtu 20 dnů.
Vydání nového průkazu je osvobozeno od
správního poplatku.
Jestliže motorista nechce nebo nemůže téměř tři týdny čekat, zaplatí 500 korun a lhůta se mu zkrátí na 5 dnů.
Pokud motorista žádá o výměnu řidičského
průkazu z důvodu změny jména, příjmení
nebo bydliště, zaplatí správní poplatek 50
korun.

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že více
než 900 tisíc motoristů si musí v letošním
roce vyměnit starý řidičský průkaz, kterému končí platnost, za nový.
Kterých řidičských průkazů se výměna
týká?
Do 31. prosince 2010 musí motoristé vyměnit své řidičské průkazy, vydané v období
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000.
Kde je možné žádat o výměnu řidičského průkazu?
Vydávání a výměnu řidičských průkazů
provádějí úřady obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu. Pro občany Úval, kteří
zde mají trvalý pobyt, tuto službu vykonává Odbor dopravy - oddělení dopravně
správních agend MěÚ Brandýs n. L. – Stará
Boleslav ve Staré Boleslavi, Mariánské nám.
28 nebo detašované pracoviště tohoto
úřadu v Praze 1, Biskupská 7, v úředních
hodinách:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 h, polední přestávka 12:00 - 12:30 h,
úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00 h, polední přestávka 12:00 - 12:30 h.
Městský úřad v Úvalech výměnu řidičských
průkazů neprovádí ani nezajišťuje, neboť
nepatří mezi úřady s rozšířenou působností.
Co je nutné mít s sebou při podání
žádosti o vystavení nového řidičského
průkazu?
Při podávání žádosti je nutné předložit
platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
pas), řidičský průkaz, kterému končí platnost a odevzdat jednu portrétní fotografii
žadatele o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o výměnu
nebo vydání řidičského průkazu povinen
podat žádost buď osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě i neověřené plné moci. Je-li žádost podávána
prostřednictvím zmocněné osoby, musí
tato osoba spolu s plnou mocí předložit u
odbavovací přepážky kromě svého dokladu totožnosti (uvedeného na plné moci),
i doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz) a řidičský průkaz (byl-li již vydán) žadatele a formulář „žádost o vydání řidičského
průkazu“ podepsanou žadatelem. Převzít
řidičský průkaz lze buď osobně nebo pro-

Jaký postih hrozí řidiči, nemá-li při
dopravní kontrole platný řidičský průkaz?
Zjistí-li policisté při silniční kontrole, že řidič má neplatný řidičský průkaz, může být
řidiči udělena bloková pokuta do výše 2 000
korun, nebo je přestupek předán k vyřízení
ve správním řízení, v němž je pokuta 1 500
až 2 500 korun.
Právě nyní je vhodné podat žádost
o výměnu řidičského průkazu, kterému v závěru letošního roku končí platnost
Pokud se řidiči, kterým končí v roce 2010
platnost řidičských průkazů, chtějí vyvarovat různých nepříjemností, měli by požádat
o výměnu svého řidičského průkazu co nejdříve.
Vzhledem k velkému množství žadatelů o
vystavení nového řidičského průkazu jsou
reálné obavy, že na konci tohoto roku úředníci nezvládnou vyřídit všechny žádosti
včas.
Podrobné informace lze získat na internetových stránkách ministerstva dopravy www.
mdcr.cz nebo na www.vymentesiridicak.cz,
kde je možné si prohlédnout, jak vypadají
řidičské průkazy, kterých se výměna týká.
Ing. Vladislav Procházka

Vzor nového řidičského průkazu

2/2010

Názory čtenářů
Jak se stávám Úvalákem

Před rokem jsem se přistěhoval do Úval. Protože si naivně myslím,
že člověk má znát místo, kde žije, nastudoval jsem všechny dostupné knihy o Úvalech, chodím na fotbal, sleduji kulturní a společenský život. Pravidelně navštěvuji knihovnu a hlavně povídám si s lidmi. Jen tak se dají poznat skutečné nálady ve městě. V evropských
volbách jsem také pracoval ve volební komisi v DDM.
Jako každé město i Úvaly mají lidi hodné i zlé, rozumné i nerozumné, pracovité a líné (ti většinou nejvíc kritizují). Mají velký vnitřní
dluh z minulosti stejně jako tisíce měst, městeček a vesnic v naší
zemi. Někteří také podléhají nostalgii a žijí v představách, že se dá
obnovit prvorepublikový poklid a podceněná infrastruktura města
(voda, kanalizace) může vyhovovat současným standardům. Velkým hendikepem je rozdělení města železniční tratí, kdy minimálně každou půlhodinu spadnou závory. Rozumné architektonické
řešení neexistuje. Náměstí Arnošta z Pardubic už bude navždy jen
historickým centrem, možná trochu vylepšeným, ale nic víc. Proto
je důležité vytvořit nové urbanistické centrum a tím může být projekt MEI. Nastudoval jsem si veřejně dostupné materiály k této akci
a toto řešení podporuji za předpokladu důsledné kontroly realizátorů a průběžného informování občanů například na internetu, ale
i pravidelnou rubrikou v „Životě Úval“.
Problém všech obcí v okolí Prahy je i struktura obyvatel z hlediska
délky pobytu v lokalitě. Jsou tu starousedlíci, novousedlíci a budoucí novousedlíci. Je důležité dát tyto skupiny dohromady například
formou diskusních večerů a postupně sbližovat stanoviska ve prospěch obce. Do této diskuse je nutné zapojit i podnikatele všech
úrovní, tedy velké i malé.

Velkým problémem je kulturní vyžití ve městě. Vždy, když jedu
okolo kulturního domu, dnes skladu a prodejny nábytku, bolí mne
srdce. Akce v DPS jsou hezké, koncerty v kostele chvályhodné, ale
nevytvářejí vlastní obecní kulturu. Schází stálé ochotnické divadlo,
vlastní umělecké koncerty. Je dobré, že v místě působí kvalitní i superkvalitní hudební skupiny (např. Divokej Bil), ale co schází, je
pravidelnost a dobré zázemí. Zanedbané škvárové hřiště za školou
je jen chabou náhražkou a řešením z nouze. Možným řešením je
využití hřiště na Slovanech, které patří městu. Kultura je to, co také
sbližuje generace a naučí je, aby si vzájemně porozuměly. Doufám,
že i místní knihovna, mimochodem velmi kvalitně vedená, získá
brzy mnohem důstojnější prostory. Záměr už existuje. Potom by
se mohly organizovat literární večery a organizovat kurzy tvůrčího
psaní pro všechny věkové kategorie.
Co mně vadí? Je velkou ukázkou malosti, když se šmahem kritizuje
vše minulé, ale i z ješitnosti a neschopnosti přijmout legitimní porážku, vše současné. Obrovskou chybou je zatahování „velké politiky“ do politiky obecní. Způsobuje to mnoho zbytečných nepříjemností. Pro své město se musí bojovat jednotně. Důležité je také stát
za svým názorem a hlavně dokázat si ho na základě znalosti obhájit.
Velké umění je také uznat chybu a poučit se z ní. Nekonstruktivní
je také kritika za každou cenu.
Vážení občané Úval, pokud mi to zdraví dovolí, chci se podílet na
tom, aby se Úvaly staly příkladem pro mnoho dalších měst a obcí
a daly tak „ťafku“ „velkým“ politikům, kteří se nedokáží dohodnout.
Ing. Petr Jankovský

Kultura a volný čas
Ještě ke svátečním vánočním dnům v Úvalech

Bylo 19. prosince minulého roku, byl čas adventu, a byl i krásný
zimní večer. Na úvalský vánoční strom republiky (jak jsme mu my
postarší pamětníci říkali) tiše padal sníh a při svátečním osvětlení
překrásně doplňoval jeho vánoční výzdobu. Do centra úvalského
náměstí směrem k sokolovně se scházeli nejen úvalští občané, kteří právě přerušili vánoční přípravy v rodinách a se zvědavostí se
připravovali na koncertní večer v Úvalech. Oproti snad i nejistotě organizátorů „Vánočního koncertu Martina Vydry a jeho hostů“
se však k příjemnému překvapení sešlo daleko více zájemců, než
se očekávalo. Prosincový koncert připravil a se svými spolužáky
z pražské konzervatoře v úvalské sokolovně předvedl Úvalák Martin Vydra. Na jevišti tentokráte představil osmero operních zpěvaček a zpěváků. Vesměs to byli studenti a studentky čtvrtého ročníku, tedy těsně před maturitou. Večerem je doprovázeli další mladé
hudebnice a zpěváci, sólisté a sbory: gymnazisté, školáci ZUŠ Praha
i ZŠ Úvaly, další klavíristka, flétnistka, tři houslistky ze ZUŠ a úvalský
školní dětský sbor pod vedením paní učitelky Marie Landgráfové.
Sami konzervatoristé se představili v rolích sólistek a sólistů, dnes
už se zkušenostmi operního pěveckého umění, se svými sóly i duety a navíc vytvořili i operní pěvecký sbor. Martin Vydra naplnil koncertní večer nejen áriemi z českých i světových oper a operet, ale
i písněmi ze známých pěvecky náročných světových muzikálů a ve
třetí třetině večera i řadou vánočních písní a koled, včetně úryvků
České mše vánoční. V dlouhé řadě programu se vystřídali skladatelé a autoři posledních více než dvou století (1770-2000). V připraveném programu bylo původně 25 árií, písní a sborů, nakonec
výčet podle přání diváků přesáhl tři desítky včetně přídavků. To
vše zajímavě doprovázel slovy Ing. Aleš Koleško. Divákům se večer
natolik líbil, že si ovacemi vyžádali další a další přídavky. O úspěch
večera se tedy zasloužil svou přípravou i hlavním podílem na jevišti
vedle svých spolužáků především Martin Vydra. V pozadí jeho přípravu pomáhali jistit jeho rodiče Hana a Mirek. Vedle hlasů sólistů
z konzervatoře se na úspěchu večera podílel i výborný koncertní
nástroj – klavírní křídlo Petrof, zapůjčené sponzorem z Hradce
Králové. Po celou dobu přípravy a při průběhu vlastního večera se

o příjemné prostředí v sokolovně zasloužil děda M. Vydry Jiří Dráb.
Ke zdaru koncertu pak vydatně přispěli všichni sponzoři, v čele
A. P. PETROF, TJ Sokol Úvaly, Město Úvaly, Klub přátel historie
Úvalska, VIONA, s.r.o., a další více než tucet sponzorských firem.
A konečně k úspěchu večera se připojili v nebývale širokém počtu
diváci, kteří ochotně tentokrát opustili domácí rodinné teplo a svou
pozornost věnovali krásnému koncertu. Přestože pro diváky bylo
původně připraveno 280 židlí, v sokolovně se jich sešlo více než
330! V této souvislosti mne napadá, že vánočním koncertem 2009
se organizátorům podařilo připravit nejen krásný večer, ale také
ukázat možnost opětné obnovy kulturních příležitostí v posledním
větším úvalském sále, jako tomu bývalo v „bohatých letech“ minulého století. Navíc se Martinu Vydrovi, jeho rodičům a bratrům Drábovým tímto večerem podařilo připomenout slavné úvalské koncerty minulosti, o něž se velmi zasloužila seniorka jejich rodu, paní
Drábová-Mojžíšová, tehdy jedna z učitelek hudby úvalské mládeže
a především dirigentka a pěvkyně kdysi slavného zpěváckého sboru „Smetana“ v Úvalech. Na závěr si proto dovoluji doplnit i naději,
že se úspěšným vánočním koncertem prokázal i další zájem o takové kulturní příležitosti. Snad ještě i v roce 2010?
				
Ing. Vladimír Kolomý

Martin Vydra při koncertu, foto R. Kurucz
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Kultura a volný čas
Dokumentární film „Krátká-dlouhá
cesta“ a její autor Fedor Gál
v Úvalech

Už dlouhou dobu žehrají hlavně starousedlíci úvalští, že město přišlo v začátku devadesátých let o prostory kulturního domu
a v něm i o velký kinosál. Co se stalo, nedá se
odestát. Ale někteří se přece jen pokoušejí
alespoň o náhradní řešení.
V průběhu výstavy o Listopadu 1989 byl
promítnut film Roberta Sedláčka - „Tenkrát“. Proč nenavázat na úspěšný Filmový
klub u nás a zájemcům o hodnotné filmy
neumožnit pokračování?
doc. Ing. Fedor Gál, DrSc., v nedávné době
se svými přáteli dal podnět k natočení
dokumentu o poslední cestě svého otce
v dubnu 1945, kdy nacisti uskutečnili jeden
z pochodů smrti z jednoho koncentračního
tábora do druhého. Zahynulo na něm mnoho vězňů, mezi jinými i otec Fedora Gála
Vojtěch.

Fedor Gál se rozhodl tuto cestu podniknout
po více jak šedesáti letech a vznikl tak velice silný film, který zanechává v člověku
nezapomenutelný zážitek. A nejen že tento
film bude v Úvalech promítnut, ale přijede
o něm diskutovat a vyprávět, jak film vznikal, i autor sám. A jak znám Fedora Gála,
nebude to jistě povídání nezáživné. Je to
mimořádná osobnost, jak v oblasti kultury,
zásadních postojů a politiky. Tak jej asi zná
většina pamětníků z událostí před dvaceti
lety, kdy byl na Slovensku jedním z vůdců
a předsedou Veřejnosti proti násilí. Po odchodu z politiky byl zakladatelem a v letech
1990-91 ředitelem Ústavu pro sociální analýzy při Univerzitě Komenského v Bratislavě,
člen prezidia SAV, po přestěhování rodiny
do Prahy potom profesorem na UK a majitelem nakladatelství „G plus“. Jeho životním
krédem je „Nedělej jiným, co nechceš, aby
dělali tobě“.
Film s besedou se uskuteční 19. února v 18
hodin v sále DPS.
Jiří Štork

Komise pro
kulturu Rady města Úvaly
vás zve
do sálku DPS na nám. Svobody.
V pátek 19. 2. 2010
od 18.00 hodin
zde bude promítnut
dokumentární film

Komise pro
kulturu Rady města Úvaly
pořádá zájezd do
divadla PALACE THEATRE
ve středu 17. 2. 2010
v 19.00 hodin
na představení

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
V hlavní roli Karel Roden.
Zájemci si mohou zakoupit
vstupenky na správním odboru
městského úřadu.
A. Fejtová
Poděkování

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci 10. městského plesu, vedoucí
a zaměstnancům správního odboru a všem
sponzorům.
Helena Novosádová,
předsedkyně komise pro kulturu

KRÁTKÁ DLOUHÁ CESTA

autora
doc. Ing. Fedora Gála, DrSc.
Film pojednává o krátkém
životě a dlouhé cestě
otce Fedora Gála
za nacistické okupace.
Po skončení filmu bude
následovat beseda s autorem.

Slavnostní zahájení 10. městského plesu
dne 23. ledna 2010 vedením města,
foto R. Navrátil

Okénko knihovny
Besedy v Městské knihovně Úvaly

Již několik let pořádá naše knihovna besedy pro žáky úvalské základní školy. Náplní besed je nejen seznámení s knihovnou a orientací v ní, ale i s knihou jako takovou, s její historií, s vývojem písma,
dále pak s vyhledáváním informací v textu, v katalozích - takzvané
lekce informatické výchovy.
Během loňského podzimu jsme v knihovně přivítaly žáky pátého,
šestého, sedmého a devátého ročníku. Páťáci se s námi vypravili po
stopách vzniku a vývoje písma - od prvních piktogramů, přes hieroglyfy, klínové písmo, čínské znaky až po první středověká gotická
písma. Dozvěděli se, jaké materiály se v historii lidstva používaly
k zaznamenávání informací - od kamene a hliněných destiček, přes
papyrus, pergamen až k dnešnímu papíru. Sami si pak vyzkoušeli
sestavit jednoduché sdělení pomocí piktogramů, které si sami vymysleli, a spolužáci se je snažili rozluštit.
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Se šestými ročníky jsme se zaměřily na orientaci v knihovně a na
práci s počítačovým programem Clavius. Děti si podle zadání vyzkoušely samostatné vyhledávání knih v počítačovém katalogu i na
regálech. O vyhledané knize pak krátce informovaly své spolužáky
(orientace v tiráži a anotaci na předsádkách …).
Beseda o vzniku a vývoji knihoven a následná diskuse na téma zda
kniha, jak ji známe dnes v tzv. „papírové formě“, má nebo nemá budoucnost, byla připravena pro žáky devátých ročníků.
A jak vidíte budoucnost dnešních knih vy? Já osobně jsem optimistkou a věřím, že knihy byly, jsou a budou. Svědčí o tom i dobrá návštěvnost naší knihovny.
Přejeme tedy všem našim čtenářům do nového roku jen to nejlepší
a těšíme se na vaši návštěvu v knihovně. Věřte, že vám máme co
nabídnout.
knihovnice MěK Úvaly

2/2010
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Napsali o nás
Kuberův zákon: ukliď si sám!

Desítky centimetrů napadaného sněhu jsou příčinou toho, že se
z obyčejné chůze stal leckde náročný sportovní výkon. Na neupravenosti chodníků nese podle starostů řady obcí vinu i nedávná novela zákona o pozemních komunikacích z dílny senátora Jaroslava
Kubery z ODS.
Ta říká, že za stav chodníků nově zodpovídají jejich vlastníci, většinou obce. Tedy nikoliv majitelé domů jako dosud. „Každý odpovídá
za to, co vlastní. A to je v pořádku,“ tvrdí Jaroslav Kubera.
Obce tedy musí zajistit, aby chodníky byly v takovém stavu, že se na
nich nikdo nezraní: nyní tedy odklízet sníh a sypat proti náledí.
Tato změna má lepší i horší stránku. Majitelé se už nemusí bát, že si
někdo před jejich domem zlomí nohu a oni mu budou platit vysoké
odškodnění. Nic je však proto už nenutí uklízet a obce úklid nezvládají. Chodníky tak vypadají mnohde jako trať pro akrobatické lyžaře
v jízdě na boulích.
Mnozí starostové byli včera rádi, že zvládli odstranit sníh alespoň
z hlavních silnic, okolí nemocnic a škol. Na chodníky nezbyl čas.
„Každý rozumně uvažující člověk musí pochopit, že ten zákon je nesplnitelný,“ zlobil se Jan Šťastný, starosta Úval, malého města nedaleko Prahy. Na to, aby obce mohly odstranit sníh ze všech chodníků,
by podle něj potřebovaly armádu pracovníků a množství techniky.
A na to nemají peníze. „Zaměstnáváme asi 15 lidí, kteří jezdí nepřetržitě ve dne v noci. Výsledkem je, že všechny hlavní komunikace ve
městě máme opatrně sjízdné. Ale co se týče chodníků, tam je to horší. Všichni z úřadu jsme se včera chopili lopat a šli je očistit alespoň
v okolí zdravotního střediska, nádraží, školy, domova důchodců
a pošty,“ popsal starosta Úval.
Pražský magistrát odhaduje, že jej zimní i letní údržba chodníků přijde až na 350 milionů korun ročně. „U chodníků je v současné době

prioritou zajištění průchodnosti u školských zařízení a zdravotnických zařízení, přechodů pro chodce a zastávek MHD,“ hlásil včera
odpoledne náměstek pražského primátora Rudolf Blažek.
Lidé, uklízejte, prosí obce. Vedení obcí se proto pokouší oprášit
starý systém – tedy, aby sníh na chodnících kolem svých domů, obchodů či restaurací odklízeli občané tak jako dříve. „Každý slušný
obchodník si chodník před svým krámkem uklidí, stejně tak celá
řada majitelů nemovitostí pomáhá s odklízením sněhu,“ říká starosta Varnsdorfu Josef Poláček.
„Bez pomoci občanů se neobejdeme. Spoléháme na jejich pomoc.
Všem, kteří se chopí lopaty, určitě děkujeme,“ přidává se i starosta
Úval Šťastný.
Ne všichni se však dobrovolně zapojili. A obce je přinutit k práci
nemohou. Zákonodárci neuvažují ani o tom, že by zákonu o pozemních komunikacích vrátili původní znění. Autor novely, senátor
Jaroslav Kubera, by jakýkoliv návrat do minulosti považoval za chybu. Tvrdí, že novela zákona má zajistit jen to, aby už majitelé domů
nebyli odpovědní za zranění kolemjdoucích na chodnících. „Jinak
než touto změnou to zajistit nešlo,“ říká Kubera, který je zároveň
primátorem Teplic.
Na otázku, zda jsou obce vůbec schopné v zimě všechny chodníky
uklidit, však přiznává: „Nejsou! Samozřejmě nejsou! Tedy teoreticky
je to možné, ale pak by to bylo neskutečně nákladné.“
Kubera je proto rád, že mnozí lidé přece jen uklízejí, i když už nemusí. „Já jsem spokojený, lidé v Teplicích se chovají slušně a sníh
odklízejí. Neuklízejí jen ti, kteří neuklízeli nikdy,“ říká.
Tomáš Syrovátka
(redakčně kráceno)
(Mladá fronta DNES, 12. 1. 2010)

Úvalské portréty
Ing. Roman Bubák (* 1929)

Během života poznáte několik lidí, kteří jakoby vyzařovali jakousi
zvláštní ušlechtilost ducha. Mezi takovéto lidi právě patří téměř
jednaosmdesátiletý úvalský rodák a veliký patriot Ing. Roman Bubák. S tím souvisí i jeho mimořádná skromnost. Velkou část svého
plodného života věnoval zejména úvalskému skautingu a Sokolu,
kde od roku 1935 cvičil a hrál za dorost českou házenou. Po roce
1945 tam vedl také cvičení žactva, dorostu a mnohdy i dospělých.
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Ve Skautu dále rozvíjel odkaz svého otce Jiřího Bubáka, který po
rozpadu prvního skautského oddílu v Úvalech v roce 1923 během
jednoho roku znovu obnovil jeho činnost a v čele místního skautského střediska stál až do přerušení činnosti v roce 1949.
Roman vstoupil do skautského oddílu jako pětileté vlče v roce 1934
a po druhé světové válce se stal vedoucím oddílu. V roce 1968, kdy
během „Pražského jara“ došlo k obnovení skautské činnosti, se stal
zástupcem vedoucího Skautského střediska v Úvalech. K opětovnému přerušení činnosti střediska došlo po nástupu normalizace
v roce 1972. Po sametové revoluci se podílel na obnově jeho činnosti a zde působí dodnes. Za posledních 20 let došlo k rozvoji střediska, které má dnes téměř 80 členů a na památku jeho otce nese od
roku 1995 název Středisko bratra Jiřího Bubáka.
Základní vojenskou službu vykonal u PTP v Petřvaldě, kde fáral na
dole Hedvika.
Vystudoval zeměměřičské inženýrství, v letech 1954 – 1989 pracoval jako geodet. Podílel se na měření nivelační a triangulační sítě.
Ke konci své profesní dráhy působil ve výpočetním středisku Geodetického a topografického ústavu.
Je člověkem hluboce věřícím. Nikomu však svoji víru nevnucuje,
ale řídí se všemi jejími hodnotami. Dochází do úvalského domova
seniorů, zde předčítá Bibli i kapitoly z dějin českého národa.
Jeho velikou láskou je sborový zpěv. Zpívat začínal v roce 1945
v místním pěveckém sboru Smetana. Později zpíval v úvalském
chrámovém sboru při kostele Zvěstování Páně. V roce 2001 pomáhal spoluzakládat Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly, kde zpívá
dodnes. Se sborem CHRISTI koncertuje v Praze i v řadě míst v okolí a v dalších místech Středočeského kraje. Je ženatý, otcem dvou
synů, dědečkem tří vnuků a pěti pravnoučat.
Dr. Vítězslav Pokorný
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Školství
Krédo optimisty

V tomto školním roce jsem začala pracovat v Základní škole v Úvalech. S napětím jsem očekávala, jaká bude. Už jsem pracovala v několika školách, ale tahle je výjimečná. Je výjimečná svým úsilím o
dobré vztahy. Je jasné, že se v tomto směru snaží již dlouho, protože je to hodně znát. Posiluje nejen vztahy mezi učiteli a dětmi, ale
i všechny ostatní. Mezi učiteli navzájem, vztahy k rodičům .... Pozitivní myšlení a přístup k sobě i ostatním lidem není sám od sebe, je
třeba ho pěstovat a hýčkat. Často jsme zahlceni negativními zprávami z médií, a tak zapomínáme, že štěstí nezávisí tolik na okolním
světě, ale začíná uvnitř člověka. Ale jak na to?
Krédo optimisty od Christiana D. Larsona z roku 1912 platí určitě
i dnes.
Slibte si, že budete:
• tak silní, že vám nic nenaruší mír v duši,
• všem vykládat zdraví, štěstí a úspěch,
• všechny přátele přesvědčovat, že v nich něco je,
• na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus,
• myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší
a očekávat jenom to nejlepší,
• stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu
vlastního,
• zapomenete na chyby z minulosti a budete se snažit o větší
úspěchy v budoucnosti,
• pořád veselí a na každého živého tvora, kterého potkáte,
se usmějete,
• věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že vám nezůstane
čas kritizovat jiné,
• natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abyste se
nezlobili, natolik silní, abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste
si nepřipouštěli problémy,
• na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat
celému světu – nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy,
• žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu
nejlepšímu, co ve vás je.

Základní škola a Praktická škola Úvaly, nám. Arnošta
z Pardubic 8 – zápis žáků do 1. třídy
Vyhlašujeme zápis žáků pro školní rok 2010/11 na čtvrtek
11. února 2010 v době od 8.30 do 11.30 hodin.
Zároveň nabízíme rodičům i budoucím prvňáčkům možnost prohlídky školní budovy. Přijímáme všechny děti bez ohledu na místo
jejich trvalého bydliště.
Těšíme se na Vás!        
                                            
Eva Bubáková, ředitelka školy (tel.: 739 455 070)

Poděkování společnosti T-mobile
V roce 2009 získala naše Mateřská škola Kollárova 1260 na základě předloženého projektu „Veselá školka“ od společnosti T-mobile
ze zaměstnaneckého fondu šek na 70 000 Kč. Peníze jsme použili
na vybavení 2 tříd v MŠ - nové stolky a židličky, které odpovídají
nynějším hygienickým normám. Touto cestou chceme poděkovat
společnosti T-mobile, jejich zaměstnankyni paní Martině Kulíkové
a paní Lucii Kettnerové, která je rodičem dítěte v naší MŠ, za to, že
nám projekt doporučila a za pomoc při tvorbě projektu.
za kolektiv MŠ Kollárova Šárka Trojánková

Třeba nám ta finanční krize pomůže méně se zabývat věcmi materiálními a více se zabývat tím, co se za peníze koupit nedá.
Mgr. Lenka Foučková, učitelka 1. třídy ZŠ Úvaly

Střípky z naší základní školy – leden
4.

Exkurze do Planetária – 1.A,B,C
Projekt CPIV (centrum podpory inkluzívního vzdělávaní)

12.

Čas proměn – přednáška pro dívky 6. ročníku

15.

KMD – V zajetí filmu

19.

Den otevřených dveří pro budoucí 1. třídy

20.

Projekt CPIV – návštěva odborných pracovníků
(speciální pedagog, psycholog, pedagog didaktik,
sociální pracovnice a koordinátor projektu) ve třídách

20.

Návštěva městské knihovny – 1.B

20.

Exkurze do Planetária – 4.A,B

22.

Zápis do 1. ročníku

27.

Kurz první pomoci pro žáky

28.

Návštěva ZOO – 8. a 9. ročník

Nové stolky a židličky v MŠ Kollárova
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Život Úval

Organizace a spolky
Ohlédnutí za rokem 2009 aneb Senioři na cestách

Touha poznávat krásy světa je dána každému člověku - seniory nevyjímaje. Jejich možnosti jsou však jejich věkem mnohdy omezeny.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. m. o. Úvaly a o. s. Klub důchodců
Úvaly ve svých organizacích právě tyto seniory sdružují a ve vzájemné spolupráci v kulturní činnosti pořádají zájezdy za krásami naší
vlasti, a to i díky finančním příspěvkům městského zastupitelstva.
V roce 2009 uspořádaly 3 zájezdy.

Při jarním v režii STP se 39 účastníků seznámilo s krásami zámku
Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, s historií šlechtického
rodu Kinských i jejich letitým chovem ušlechtilých koní. Při zpáteční cestě se všichni potěšili rozkvetlými záhony i vodotrysky lázeňské kolonády včetně ochutnávky skvělé zmrzliny.

Podzimní zájezd STP s příspěvkem MěÚ směřoval na opačnou stranu Středočeského kraje na mnoho let nepřístupný, nově upravený
zámek Mníšek pod Brdy. 34 účastníků se na obou prohlídkových
okruzích obdivovalo krásám obnovených interiérů. Následná návštěva poutního místa Skalka nad městem s výhledem na město
i vzdálené chlumy Středočeské pahorkatiny nad údolím Sázavy
a prohlídka opuštěného hornického kostelíka a zachovalého konventu bývalého kláštera s výstavou sochařských skulptur byla hezkým závěrem návštěvy tohoto města i celého zájezdu.
Druhý podzimní zájezd v režii o. s. Klub důchodců též s příspěvkem
MěÚ zaujal 30 účastníků návštěvou zámku Benátky nad Jizerou bývalého sídla rodu Doníků a dalších šlechticů, od 20. let minulého
století v držení města jako sídla MěÚ a městského muzea. Poutavé
expozice s mnohými maketami o středověkém osídlení kraje a archelogickými nálezy, o pobytu Tycha de Brahe, hvězdáře císaře Rudolfa II., pamětním sálem dvorního kapelníka a virtuóza Františka
Bendy a Bedřicha Smetany jako učitele hudby šlechtického rodu
Thunů zaujaly stejně jako právě probíhající výstava obrazů zámku i
okolí současných malířů.
Soukromá výstava hraček od 2. poloviny 19. století s mnohými
funkčními pohyblivými modely a exponáty vrátila některé návštěvníky zpět do dětských let a vzpomínek a umocnila zážitek celého
zájezdu.
Pohoda ve tvářích účastníků při návratech ze zájezdů svědčila
o tom, že za krásnými zážitky se nemusí až za hranice naší hezké
země, a byla odměnou organizátorům i současným díkem za finační
příspěvky MěÚ.
E. Havlíková, o.s. KD, J. Loskot, STP
foto E. Havlíková

Oprava

Do článku „1. skautský ples“ v minulém čísle Života Úval se vloudila chyba. Zakladatelem prvního skautského oddílu v Úvalech
v roce 1919 byl student žižkovské reálky bratr Oldřich Bohuslav.
Čtenářům se omlouváme.
R. B.

Sport
Valná hromada TJ Sokol Úvaly

v úterý 16. 2. 2010 od 19.30 hodin
v nářaďovně sokolovny
Zveme všechny členy a příznivce na řádnou valnou hromadu.
Hlavní náplní bude zpráva o činnosti za rok 2009,
zpráva o hospodaření za rok 2009 a volba nového výboru TJ.
srdečně zve výbor TJ Sokol.

SK ÚVALY A HOSPODA “U KÁŠI“ POŘÁDÁ
V SOBOTU 6. ÚNORA 2010
OD 14.30 HODIN V HOSPODĚ “U KÁŠI“
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

III. TURNAJ V ŠIPKÁCH

PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE – MUŽE I ŽENY
301-SINGLE OUT NA DVĚ VÍTĚZNÉ HRY, PĚT AUTOMATŮ
ODMĚNY PRO ŠEST NEJLEPŠÍCH, NEJLEPŠÍ ŽENU, PRVNÍ BINGO
A NEJVYŠŠÍ ZAVŘENÍ - STARTOVNÉ 100,-Kč
!!! OBČERSTVENÍ Z GRILU A UDÍRNY ZAJIŠTĚNO !!!
Registrace na tel. 606 894 920 p.Kroupa,
nebo na místě 7.2. 13.00 – 14.30 hodin
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SOBOTA 20. ÚNORA 2010 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ

TRADIČNÍ KARNEVAL FOTBALISTŮ

PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ,
PRAŽSKÁ UL.
REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER,
E-MAIL: stavebniny@krutsky.cz
PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ V SOKOLOVNĚ
V SOBOTU 20. 2. OD 18.30 HODIN
SRDEČNĚ VÁS ZVOU ÚVALŠTÍ FOTBALISTÉ
V SOBOTU 27. ÚNORA 2010 OD 14.30 HODIN
SE V HOTELU BUDKA PROTI NÁDRAŽÍ KONÁ

VALNÁ HROMADA SK ÚVALY

HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZONY,
PLÁNY A VÝHLEDY DO DALŠÍCH LET,
DISKUZE, VOLBA VV SK ÚVALY
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU
ČLENSKÉ PRŮKAZY S SEBou
VV SK ÚVALY
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Sport
KARATE SPORT ÚVALY

Sport Úvaly je sportovním klubem zaměřeným na výuku základů
bojových sportů a karate-do od předškolních dětí po dospělé. Jeho
kořeny spadají do roku 2005, kdy předsedkyně klubu Jana Konečná
(nositelka 3. danu a bývalá reprezentantka Japonské asociace karate ČR) byla oslovena svými sousedy a zároveň majitelkou fitcentra
Mamut, aby otevřela sportovní kroužek karate. Po velkém zájmu
o toto bojové umění založila Jana Konečná spolu se svým manželem
klub Sport Úvaly (jeho název vymyslel tehdy devítiletý člen Miloš
Ulrich).

Aby mohl fungovat sportovní klub takového formátu, musí mít lidi,
kteří umí karate, umí ho předávat a pro rozvoj tohoto sportu jsou
ochotni obětovat svůj čas. Nejsou to jen tréninky, kam pravidelně
docházejí, jsou to i soutěže, semináře a soustředění. Trenéry klubu Sport Úvaly jsou: Jana Konečná (3. dan JKA), Ondřej Čermák
(2. dan JKA), Michaela Suchá (2. dan JKA), Martina Skalická (1. dan
JKA) a Antonín Brožíček (3. kyu JKA).
Aktivity klubu nekončí pouhým trénováním dětí a dospělých, jezdíme s dětmi na zmiňované soutěže, přátelská utkání a vzdělávací se-

Pavel Zach, 2. místo kumite Mistrovství ČR jka Tábor

Anna Hiršlová, 2. místo kata Mistrovství ČR jka Tábor

Karate, stejně jako ostatní bojová umění, není pouhým sportem.
Působí nejen na dobrý zdravotní stav cvičenců, u dětí na správný
pohybový rozvoj, ale také silně ovlivňuje psychický rozvoj osobnosti. Kromě disciplíny, která je nutná pro samotný výcvik, zvyšuje
koncentraci, sebevědomí a učí zodpovědnosti. Motto klubu představuje věta: „Život je jako tatami (zápasiště).“ Smyslem je být zodpovědný za své činy, umět stát sám za sebe a mít úctu ke druhým.
Z tohoto motta je zřejmé, že v klubu se trenéři snaží přistupovat
k dětem individuálně. Každé dítě má právo zde cvičit, není důležité
jeho pohybové nadání.
V současné době má Sport Úvaly 130 členů. Cvičenci jsou rozděleni do věkových a výkonnostních skupin. Do klubu chodí děti od
4 let. Předškoláci navštěvují kurzy sportovní přípravky pro bojové
sporty, kde se kromě základů bojových sportů věnují i všeobecné
sportovní přípravě. Vše formou hry, jež odpovídá jejich věku. Tyto
kurzy probíhají 1x týdně. Dvě skupiny začátečníků – žáci prvních
ročníků a žáci vyšších ročníků ZŠ - se zaměřují už na samotné karate
a tréninky navštěvují 2x týdně. Součástí hodin je samozřejmě také
všeobecná sportovní příprava.
Po jednoletém kurzu začátečníků děti postupují do pokročilých.
Oddíl B - mírně pokročilí - má tréninky 2x týdně a oddíl A - středně
pokročilí - má tréninky 3x týdně. Oddíl A se už věnuje i závodní činnosti. Letos jeho žáci poprvé vstoupili do celorepublikové soutěže,
a dokonce se závodníci - Anna Hiršlová, Pavel Zach, Miloš Ulrich,
Kateřina Pilátová, Eliška Vyskočilová a Hanka Vrzáková - kvalifikovali svými úspěchy na Mistrovství ČR JKA (Japon Karate Association), kde Pavel Zach získal druhé místo v kumite (zápas) a Anna
Hiršlová 2. místo v kata (sestava proti imaginárnímu soupeři).
Novinkou letošního školního roku je oddíl karate dospělých, který
nazýváme karate pro život. Tuto skupinu navštěvují sportovci od
18 do 63 let a jejich výuka je přes základní techniku převedena do
praxe. Tato skupina má ohromný potenciál, bohužel kvůli špatným
prostorovým podmínkám v Úvalech musí její kurzy probíhat v klánovické Besedě.

mináře. Klub pořádá pro děti zkoušky na technické stupně v karate, velikonoční a letní soustředění. Pro malé děti organizuje oslavu
Dne dětí a Mikuláše. Při takových setkáních se nutně vytváří velká
karatistická rodina. Pro mnohé z členů Sport Úvaly už karate není
jen sportovním vybitím dvakrát týdně. Je to životní styl. Karate je
jejich život.
Mgr. Jana Konečná

Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – únor 2010
Neděle 7. 2. Neděle 14. 2. Neděle 21. 2. Neděle 28. 2. -

Liturgická bohoslužba s Večeří Páně
Liturgická bohoslužba s Večeří Páně
Songová bohoslužba
Křesťanský klub

v9 h
v9 h
v 15 h
v 15 h

Výuka náboženství pro děti: 8. 2. a 22. 2. 2010 ve 14 hodin
Zkouška pěveckého sboru CHRISTI: v pondělí od 17.30 hodin
Kontakt – Duchovní správa Mgr. Jitka Pokorná, tel. 605 920 773,
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech
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Historie
Kalendárium významných kulturních a společenských výročí v životě města Úvaly v roce 2010
590
let – 28. 7. 1420 – Římský císař a
uherský král Zikmund Lucemburský docílil
toho, že byl na Pražském hradě téměř tajně,
bez všeobecného souhlasu Čechů, zvolen
českým králem a požehnán pražským arcibiskupem Konrádem z Vechty v chrámu sv.
Víta. Na korunovaci cestoval přes Úvaly.
590 let – 2. 8. 1420 – Král Zikmund opustil pražské okolí a táhl se svým ozbrojeným
doprovodem královskou cestou přes Úvaly
od Prahy do Kutné Hory.
450 let – 5, 10. 1560 – Albrecht Smiřický ze Smiřic a na Náchodě přikoupením
Hostína a tou dobou pustého Hodova ke
škvoreckému panství opět sjednotil dosud
rozdělené Úvaly pod jednu správu škvoreckého panství.
290 let – 1720 – Byla provedena stavba
nového hlavního oltáře v kostele v Úvalech.
Monumentální dílo zhotovil pražský sochař
Jan Jiří Šlanzovský, žák slavného barokního mistra Matouše Václava Jäckela. V jeho
středu je místo obrazu socha Panny Marie
s Ježíškem, po stranách jsou sochy Svatého
Josefa a Svatého Jáchyma. V horní části je
sousoší Nejsvětější Trojice s anděly. Zakázku objednal a financoval zámožný úvalskotuklatský vrchní rychtář Jiří Doubrava. Na
zadní straně oltáře je proto nápis „K wietči
czti a chvale Neyswietijssi Rodičcze Blahoslawene P. Marii tento oltarz dal postawiti
na svuj naklat Slowutny P. Jirzy Daubrawa,
malowan 1720.“
265 let – 9. 5. 1745 – Šenkýř ouvalský Karel Zvolský obvinil u brodského práva rychtářského Jakuba Horkého z Hořan, že jej bez
příčiny dvakráte do hlavy udeřil.
260
let – 7. 3. 1750 – Císařovna Marie
Terezie potvrdila zřízení poštovní stanice
v Úvalech. Reskriptem ze dne 7. března
1750 potvrdila císařovna Marie Terezie, že
na příště poštovní trať z Vídně přes Eugerndorf, Stokerau, Hollabrünn, Jekelsdorf, Znojmo, Vraynersdorf, Mor. Budějovice, Želetavu, Stonařov, Jihlavu, Německý Brod, Habry,
Čáslav, Kolín, Plaňany a Ouvaly do Prahy jíti
má, stará pak trať přes Ujatěnín a Slavovice
měla býti opuštěna. Poštovní stanice pak zahájila činnost v roce 1754.
255 let – 13. 6. 1755 – Tři brodští pekaři
žalovali Václava Fišera, pekaře ouvalského,
že jim v loňském roku neprávě „kontrabatiroval“ chleby a housky, které k zaopatření
mašírujícího vojska do Ouval nesli.
210 let – 28. 1. 1800 – Přes Úvaly projížděl
legendární ruský vojevůdce maršál Alexandr Vasiljevič Suvorov v rámci koaličních válek proti napoleonské Francii.
190 let – 1. 1. 1820 – Z iniciativy úvalského
mlynáře Františka Pleskota, autora divadelní
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hry „Libohra z historie Josefa Egyptského“,
byl, po vzoru prvního čtenářského spolku
založeného v září 1818 radnickým farářem
Antonínem Jaroslavem Puchmajerem, založen čtenářský spolek také v Úvalech.
165 let – 20. 8. 1845 – V Úvalech byl uvítán první vlak na nově zbudované trati z
Olomouce do Prahy. Pravidelná doprava na
252 km dlouhé trati Olomouc – Praha byla
zahájena 1. září 1845.
160
let – 1850 – Z odkazu mýtného Jakuba Gersona přestavěla úvalská židovská
náboženská obec bývalou mýtnici na rohu
ulic 5. května a Škvorecké na synagogu a
židovskou školu. Jako rabíni zde působili
Benjamin Synek (r. 1854), Izák Roubíček
a Herman Brod. Se synagogou byl spojen
šindelem krytý domek, v němž bydlel zpěvák. Tento kantor řídil modlitby a zpěvy při
čtení z tóry v době nepřítomnosti rabína.
V roce 1867 dal Antonín Rosenbaum opravit fasádu synagogy v pseudorománsko-gotickém slohu.
160 let – 1850 – Administrativní zrušení
historického Kouřimského kraje, který vystřídaly nově založené okresy. Katastr Úval
byl tehdy začleněn do okresu Český Brod,
jehož součástí byly Úvaly po dobu následujících sto deseti let.
150
let – 1860 – Největší rozmach důlní činnosti v Úvalech, kdy zde bylo při dolování železné rudy v provozu osm šachet,
v nichž pracovalo asi padesát horníků.
150 let – 1860 – Založení první měšťanské
organizace tohoto typu v Úvalech – kulturně společenského spolku „Žihadlo“, založeného pravděpodobně farářem Václavem
Kratochvílem a řídícím učitelem Josefem
Ballatým. Jeho hlavní náplní bylo pořádání
koncertů, výletů a tanečních zábav.
145
let – 1865 – Bylo povoleno pořádat
v Úvalech třikrát do roka trhy-jarmarky. Jejich dějištěm se stalo místní   náměstí a přilehlé ulice. Velkou oblibu jarmarků dokládá
hlavně skutečnost, že v 60. letech 19. století
zde své zboží nabízelo občanům přibližně
padesát prodejců.  
let – 1880 – Přes Úvaly projížděl
130
vlakem samotný panovník císař František
Josef I.
125 let – 1885 – Z podnětu úvalského řídícího učitele Františka Podholy a také jeho
velkým osobním úsilím byl v Úvalech založen Zpěvácký spolek SMETANA.
105 let – 1905 – Zvýšený zájem obyvatel
Úval o politické dění vyústil v založení místní organizace Strany národně sociální.
105

let – 1905 – V Úvalech byly západ-

ně od železniční trati založeny nové obytné
čtvrti zvané Na Petříně a Na Vinohradech,
kde neobyčejně rychle postupovala výstavba rodinných domků.
100 let – leden 1910 – Byla zřízena koedukační měšťanská škola v Úvalech.
90
let – 1. 1. 1920 – V domě čp. 31 v
Husově ulici byla otevřena první úvalská
lékárna. Jejím majitelem se stal PhMr. Karel
Havlíček.
90
let – 1920 – V Úvalech zahájilo svou
činnost stavební družstvo Budoucnost a stavební družstvo Domovina. S jejich přičiněním vyrostla na západním okraji Úval řada
nových ulic, čímž se zde více než trojnásobně zvětšila předválečná rozloha zastavěné
plochy.
85
let – 1925 – V Úvalech byla založena
Stolní společnost pro chov drobných hospodářských zvířat. Její založení především
inicioval Čeněk Novotný. Spolek byl předchůdcem poválečné místní organizace Československého svazu chovatelů drobného
zvířectva.
85
let – červen 1925 – Měšťanská škola
chlapecká v Úvalech byla změněna na měšťanskou školu smíšenou.
85
let – 9. 8. 1925 – V Úvalech byl založen tenisový odbor SK Úvaly.
80
let – 10. 1. 1930 – Byly instalovány
nové varhany v kostele Zvěstování Páně
v Úvalech v době od 10. ledna do 1. února. Tyto varhany pocházely z bočního kůru
chrámu sv. Víta v Praze.
80
let – 7. 3. 1930 – Byla uspořádána
školní akademie u příležitosti oslav osmdesátých narozenin prezidenta T. G. Masaryka,
na níž se poprvé objevil prapor úvalských
škol, symbol ušlechtilého cítění, myšlení a
konání. Prapor byl zhotoven podle nejlepších návrhů žáků měšťanské školy, kteří se
zúčastnili školní soutěže. Byl vyšit na hedvábí. Pracovalo na něm 44 žákyň měšťanské
školy celkem 440 hodin. Prapor měl dvě
strany. Na jedné straně v barvách trikolory
byl znak Úval uprostřed lipového věnce.
Ten symbolicky vyjadřoval jednotu všech
Úvaláků, Čechů a Slovanů. Na druhé jednobarevné straně byl kruh ze srdíček spojených stuhou směřujících k slunci a srdci
uprostřed. Tato strana nesla nápis: „Úvalské
školy k sluncím poznání a vzájemné lásky.“
Na slavnostní akademii také zazněla nová
hymna úvalských škol. Slova složil ředitel
Josef Kožíšek, hudbu odborný učitel Štancl.

(pokračování příště)
dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Společenská kronika

Úvalská vařečka
TÉMA: VEPŘOVÁ MINUTKA

Vítáme nové spoluobčánky

NAKLÁDANÉ KOTLETY

Milan Zagora				
Adina Chmelová
David Střihavka
Denis Pokorný
Daniel Tvrdík
Ondřej Pácal

POTŘEBUJETE:
4 kotlety bez kostí
2 vejce
0,5 polévkové lžíce soli
1 lžíci maggi
1 lžíci worcesterové omáčky
1 lžíci pepře
1 lžíci hořčice
1 lžíci solamylu
4 stroužky česneku
POSTUP:
Kotlety naklepeme a vložíme do mísy. Z uvedených ingrediencí
vyšleháme marinádu a kotlety zalijeme, aby byly ponořené. Necháme v chladničce rozležet do druhého dne a poté smažíme na
oleji jako minutku. Podáváme s hranolky, zeleninovou oblohou
a tatarskou omáčkou.
Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce

Na poslední chvíli
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti, materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek),
• domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené),
• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek,
• obuvi – veškeré nepoškozené.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční

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

Únorová životní jubilea
70 let
75 let

80 let
81 let
83 let

84 let
86 let

87 let

89 let
90 let
96 let

Emil Řezáč
Ludmila Fischerová
Eliška Moravcová
Stanislav Tuchyňa
Lidmila Fibrichová
Milada Pivoňková
Bohuslav Kadeřábek
Miloš Brudna
Zdeněk Karbulka
Vlasta Jakoubková		
Ladislav Bořil			
Jiřina Netušilová		
Karel Vorlíček		
Valerie Vrdlovcová		
Jindřich Lízner		
Josef Mestek			
Josef Dvořák			
Marie Koderová		
Marie Chramostová		
Zdeňka Nachlingerová
Ladislav Pachta		
Helena Kudrnová		
Jan Kudrna			
Marie Albrechtová		
Emilie Kosová		
Antonie Těšíková		
Dana Štembergová		
Bohuslav Milota		
Josef Kabát			
Anežka Kafková

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na 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. Z  důvodu ochrany osobních údajů nejsou
uváděny v této rubrice adresy bydliště.

Marie Černá, matrikářka

dne 15. 3. 2010 od 10 do 14 hodin
na náměstí Arnošta z Pardubic před domem čp. 95.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na: www.diakoniebroumov.org

Osobní
V únoru vzpomeneme na pana Jaroslava Líhu – dirigenta orchestru STO, vynikajícího člověka, také na jeho manželku Haničku Líhovou, obětavou pracovnici.
Vzpomínají – sestra Míla, švagr Radek, praneteř Klarinka,
Marek, synovec Radek a Eliška
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Život Úval

Inzerce
ANGLIČTINA V ÚVALECH
• Standardní metoda
Cambridge University
• Učebnice Headway
• Důraz na komunikaci
• Psychologický přístup
Tel.: 774106514

Mediaservis, s.r.o, Kolín:
- přijme doručovatele tisku
v ranních hodinách 4-7 hod.
- motorizovaného doručovatele
tisku v ranních hodinách s ŽL
- doručovatele letáků
v odpoledních hodinách
pro město Úvaly

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

Nástup možný ihned.

Pronajmu:
3+1 v RD (cca 100 m2 s terasou)
v Úvalech. Byt je po rekonstrukci.
K dispozici zahrada. Nájem 10.000,+ poplatky. Kontakt: 603 178 621

společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., hledá
pro oblast Úval pracovníka, pracovnici pro zajištění odečtu
vodoměrů. Bližší podrobnosti sdělí vedoucí provozu 05 Ing. Jelínek,
mobil 603 207658 nebo mistr provozu 05 p. Pudík, mobil 603 846210.
Písemné nabídky lze zaslat přímo na adresu provozu 05 do Čelákovic,
ul. Na Požárech 1882 – tel.: 326 996803.

Vhodné na přivýdělek, nové
výhodnější pracovní podmínky
pro důchodce, studenty, ženy na
MD, brigádníky.
Kontakt: Mediaservis, s.r.o,
Královská cesta 147,
Kolín 28002
tel : 321 716 644, 602 686 397

PRONÁJEM VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR V ÚVALECH
Nabízíme k pronájmu volné nebytové prostory v areálu fy.ČEMAT, s.r.o., Purkyňova ul. 1805, Úvaly.
Prostory jsou vhodné pro skladování materiálu, zboží, servisní, dílenské činnosti, garážování, jako autodílna apod.
ve dvou zrekonstruovaných objektech včetně kanceláří a volné manipulační plochy.
Bližší informace:p. Fojtíková fojtikova@cemat.cz, GSM 603 445 300 , p. Oborník 737 240 027
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Obec Horoušany v souladu s §102, odst. 2 písm.
b zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a dále pak §166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a §3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská
škola Horoušany, Baumanova 12. Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů,
zejména v oblasti školství, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. Náležitosti: Přihláška,
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu všech zaměstnání a délce praxe
potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení
funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci
organizace výuky a rozvoje příspěvkové organizace
Mateřská škola Horoušany, výpis z evidence rejstříku
trestů (ne starší 3 měsíců), originál lékařského potvrzení
o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele/ředitelky
(ne starší 2 měsíce).
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2010. Termín
podání přihlášek: do 15. 3. 2010
Písemné přihlášky, včetně požadovaných náležitostí,
zasílejte (doručte) na adresu: Obecní úřad Horoušany,
Lipová 5, 25082 Úvaly. Zalepenou obálku označte
výrazně textem Konkurz MŠ – neotvírat.

V Y K O U P Í M E
Pražská realitní kancelář

DŮM, BYT, POZEMEK

V Úvalech, Praze a blízkém okolí do 40 km
Nebo zdarma do 2 měsíců zprostředkujeme prodej
Právní servis zdarma
Oceňování nemovitostí soudním znalcem zdarma
Pomoc při exekucích
Vyřízení půjček a hypotečních úvěrů
Odkup pohledávek
Vyřizování dědictví notářem
Využití geodeta
Pojištění nemovitostí a další služby
Zapůjčení peněz v hotovosti
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

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

