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Letošní zimní období ukázalo svou pravou tvář, na kterou jsme nebyli řadu let
zvyklí. Příchod jara ale nic nezastaví a tyto obrázky ze zasněžených Úval budou
patřit minulosti.
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Život Úval

Městský úřad
Informace z „Nových Slovan“

K napsání této informace mě vede skutečnost, že proces včlenění
nové čtvrtě do majetku města má několik základních podmínek,
které musí být splněny, a právě o těchto podmínkách bych ráda
informovala občany.
V současné době nová čtvrť na Slovanech s bytovým komplexem
a novými ulicemi U Hostína, Dalmatská, Česká, Moravská, Slovenská, Polská, Slezská jsou dnes dokončeny investorem a probíhá proces pasportu a předávání do správy města. Současně je k předání
komunikací připravená dokumentace k inženýrským sítím, které
přebírá jak město, tak jsou již ve správě jednotlivých provozovatelů
(RWE, ČEZ...).
Při zajišťování základní funkce správy a údržby inženýrských sítí
(vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky…)
v lokalitě musí provozovatel vlastnit základní pasporty všech vybudovaných sítí s komplexní dokumentací k výstavbě a umístění
včetně kolaudačních rozhodnutí. Nedílnou součástí provozování správy inženýrských sítí je také umožnění vykonávání činnosti
správce těchto staveb na pozemcích, na kterých jsou tyto sítě vybudovány. To znamená, že tyto sítě budou převedeny na správce
včetně jednotlivých pozemků. Tolik teorie. V praxi tyto procesy
nesou s sebou mravenčí práci, v níž v rámci pasportu současného
stavu bylo identifikováno několik závažných nedostatků a závad,
které bylo nutno investorem upravit (neboli opravit). Celý tento
proces úprav a pasportizace probíhal zhruba celý rok. Před koncem roku byla navržena darovací smlouva investora, která vychází
ze smluvního vztahu uzavřeného mezi městem a investorem v dané
oblasti, nese s sebou ale jeden rozporuplný prvek, který podmiňuje
souhlas města s oddělením pruhu pozemku v ulici Polská směrem
z města (k poli) v šíři zhruba 30 cm po celé délce ulice. Samotný
pozemek nenavazuje na další pozemky současného investora a je
diskutabilní, k jakým účelům bude tento pozemek sloužit. Zmíněný
požadavek investora je v rozporu s původně uzavřeným smluvním
vztahem předchozího vedení města (do listopadu 2006), a proto
současné zastupitelstvo města uvedený proces převzetí komunikací a inženýrských sítí lokality vrátilo zpět k projednání s investorem
s připomínkou základní zásady zajištění celistvosti města (bez tvorby vytváření samostatných nepropojených částí města).
Věřím, že se povede prosadit původní myšlenky investora postavit
novou městskou čtvrť Úval a také na ni bude moci v budoucnu navázat další nová zástavba.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Slovany, ulice U Hostína. Foto Ing. V. Procházka

Oznámení finančního úřadu

Finanční úřad Praha-východ informuje všechny daňové poplatníky,
kteří budou za rok 2009 podávat daňové přiznání k dani z příjmu
fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejností budou
pracovníci FÚ přítomni na Městském úřadě Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 95, dne 10. 3. 2009 od 15.00 – 17.00 hodin
v přízemí budovy. Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném
termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si vyřídili své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou občané platně podat
přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do
příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru

Žádost o spolupráci při zajištění pořádku ve městě

V noci z pátku 6. 2. na sobotu 7. 2. 2010 došlo v našem městě k rozsáhlému poškozování majetku vandaly. Bylo rozbito mnoho sklepních oken a vstupních dveří u bytových domů, poškození se nevyhnula ani některá zaparkovaná auta a prodejní stánky.
I přesto, že vedení města dlouhodobě opakovaně požaduje zajistit
zvýšený dohled příslušníků Policie ČR v našem městě, nepodařilo
se dosud tyto jevy eliminovat.
8. 2. 2010 bylo písemně vyzváno vedení Obvodního oddělení Policie ČR Úvaly k zjednání nápravy tohoto neuspokojivého stavu. Na
základě této výzvy proběhlo jednání s nově jmenovaným vedoucím
Obvodního oddělení Policie ČR Úvaly npor. Bc. Alešem Temrem,
který přislíbil učinit opatření k zajištění pořádku ve městě.
Na základě vzájemné dohody o spolupráci vyzýváme občany, aby při sebemenším podezření na páchání trestné činnosti nebo přestupku kontaktovali bezodkladně Obvodní
oddělení Policie ČR Úvaly na tel. 974 881 800, 281 981 258,
případně se neobávali volat linku 158, kde budou propojeni
s policistou konajícím službu.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vodné a stočné v roce 2010

V roce 2010 došlo u služeb, energií a produktů k navýšení cen minimálně v rozsahu zvýšení daně z přidané hodnoty, případně spotřební daně. Tyto a ještě i další skutečnosti týkající se zvýšených
nákladů měly vliv na vývoj a stanovení výše ceny vodného a stočného pro rok 2010, která byla schválena zastupitelstvem města na
veřejném zasedání v prosinci roku 2009. Provozovatel vodovodu
a kanalizace vždy koncem roku zpracovává podle předpisem daného
kalkulačního vzorce kalkulaci výše ceny pro příští rok. Po doplnění
údajů do kalkulačního vzorce byla výstupem cena, jejíž konečný výstupní návrh může být ovlivněn výší nájemného, které je vypláceno
vlastníkovi pronajaté vodohospodářské infrastruktury, což je městu. Pro rok 2010 došlo k vyššímu nárůstu ceny hlavně u vodného,
ale k navýšení došlo i u stočného. U vodného došlo k navýšení ceny
oproti roku 2009 o 8,34 Kč/m3 na částku 38,63 Kč /m3. Navýšení
ceny je dáno nákupem vody z nového zdroje (předávací místo je
na káranském přivaděči pro Prahu v obci Zeleneč). Vůči ceně vody
ze starého zdroje (jirenské prameniště) je cena vody nakupované
vyšší o 2,70 Kč/m3. Voda se musí novou částí přivaděče přes nově
vybudovaný vodojem v Zelenči (U Kapličky) a novou tlakovou stanici (ve Fibichově ulici v Úvalech) dotlačit do stávajícího vodojemu
Rohožník, což jsou další náklady na energii. K tomu přibudou ná-
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Městský úřad
klady na provoz vodovodní sítě ve městě. Výsledkem je cena, jejíž
konečná výše byla ještě ovlivněna výší nájmu za pronájem zařízení
provozovateli. Nájem totiž pro město vytváří zdroje pro údržbu, rekonstrukce a případně výstavbu nových vodovodních sítí. Ne vždy
tomu tak v minulosti bylo. Město se proto již ve vodném pro rok
2009 i pro letošní rok rozhodlo jít cestou proplácení nájmu a tím
zajištění finančních zdrojů pro vodohospodářskou infrastrukturu.
U stočného došlo k mírnějšímu nárůstu ceny o 2,30 Kč/m3 na částku 35,00 Kč/m3. Navýšení ceny je dáno stagnujícím a snižujícím
množstvím odpadní vody, samozřejmě změnou cen energií a daně
z přidané hodnoty a výší nájmu za pronájem vodohospodářského
zařízení, který je opět zdrojem finančních zdrojů pro toto vodohospodářské zařízení. Výše vodného a stočného je ve většině obcí dána
jejich velikostí. Bylo vysledováno, že s ohledem na typ zástavby,
čím je obec menší, tím je vodné a stočné vyšší. Pro ilustraci: vodné
a stočné pro Prahu činí 51,38 Kč/m3, v Mladé Boleslavi 67,84 Kč/m3
v Kladně 68,63 Kč/m3, v Úvalech 73,63 Kč/m3, ve Škvorci 78,15 Kč/m3
a v Tuklatech 79,75 Kč/m3.
Bohuslav Prokůpek, odbor ŽP a ÚP MěÚ Úvaly

Naši senioři byli informování o prevenci kriminality

Ve středu 27. 1. 2010 od 13 hodin se v sálku domu s pečovatelskou
službou konala za přítomnosti starosty města a vedoucí odboru
správního 4. konference prevence kriminality zaměřená na skupinu seniorů a jejich ochranu. Odbornou přednášku vedl nprap.
Chalupa, tiskový mluvčí Policie ČR Praha-venkov, který seniorům
poskytl užitečné rady a doporučení a odpovídal na jejich dotazy.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Informace o vyhrazeném místě pro vylepování plakátů
v rámci předvolební kampaně

Rada města Úvaly na svém jednání dne 25. 2. 2010 přijala opatření, kterým vyhradila v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zák.
č. 247/1995 Sb., v platném znění, plochu pro vylepení volebních
plakátů ve vymezené části informačních tabulí města umístěných
u závor a u nádraží v termínu od 1. 4. 2010 do doby konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V ostatních místech je vylepování plakátů zakázáno, neboť je v rozporu s vyhláškou č. 2/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě ve městě.
V této souvislosti informujeme, že informační tabule města slouží
výhradně k vylepování informací MěÚ Úvaly, jeho příspěvkových
organizací a organizačních složek a úvalských organizací a spolků.
správní odbor

Upozornění občanům

Ve druhé polovině měsíce února byly 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 odboru správního

Placení pojistného na důchodové a nemocenské
pojištění OSVČ od 1. 1. 2010 v souvislosti se změnou
zákona o platebním styku

Nprap. Z. Chalupa a MUDr. J. Šťastný na konferenci o prevenci
kriminality

Informace Policie ČR

Příčinou velké části delikventního jednání je drogová závislost a její
šíření na území Středočeského kraje. V této souvislosti nás Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje požádalo o zveřejnění informace o zřízení telefonní linky 974 861 717 a e-mailové adresy
drogam.stop@seznam.cz k možnosti předávání adresných či
anonymních poznatků k distribuci či výrobě drog.
správní odbor

Od 1. 1. 2010 nabývá účinnosti novela zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s touto
novelou se za den platby pojistného považuje, v případě placení na
účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Například příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka jsou podány
dne 19. 1. 2010 u poskytovatele platebních služeb (tedy u banky či
pošty). Poskytovatel platebních služeb připíše finanční částku na
příslušný účet OSSZ/PSSZ/MSSZ až dne 21. 1. 2010. Za den platby
pojistného je považován v tomto případě až den 21. 1. 2010.
V této souvislosti je nutné včasné podání příkazu k úhradě nebo
poštovní poukázky, aby nedošlo k pozdnímu připsání platby na
účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Vzhledem k tomu, že splatnost
pojistného na důchodové i nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce,
doporučujeme podat příkaz k úhradě nejpozději 17. den kalendářního měsíce. V případě, že 17. kalendářní den připadne na sobotu,
neděli či státní svátek, je nutné předat příkaz k úhradě v dřívějším
termínu.
Pokud by platba pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní
měsíc byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, došlo by k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění, a to prvním dnem kalendářního měsíce, za který
nebylo pojistné ve stanovené lhůtě zaplaceno. Nevznikne-li nárok
na případnou dávku nemocenského pojištění z ochranné lhůty,
nebude moci být dávka z důvodu zániku účasti na nemocenském
pojištění přiznána.
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
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Život Úval

Zprávy z města
Důležitá telefonní čísla a adresy zdravotnických zařízení

Všechny uvedené údaje o zdravotnických
zařízeních byly platné ke dni 15. 2. 2010.

Zdravotnická zařízení ve městě

Nemocnice

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Záchranná služba: 155

MUDr. Irena Těšíková
7.30 – 12.30
Po:
Út:
13.00 – 16.00,
16.00 – 18.00 péče o diabetiky
St:
7.30 – 12.30
Čt:
7.30 – 10.00
10.00 – 12.30 péče o kardiaky
Pá:
7.30 – 12.30
telefon: 281982250
mobil: 777274121
e-mail: itesikova@centrum.cz
internet:
http://lekar.zdravcentra.cz/tesikova/

Lékařské pohotovostní služby:
Nemocnice Říčany, Smiřických 315
Chirurgická pohotovost nepřetržitě
tel.: 323 627 511
Pohotovost
Komenského nám. 1910, Říčany
tel.: 323 601 992
Po - Pá 		
17.00 - 22.00 hodin
So - Ne, svátek  
8.00 - 22. 00 hodin
Nemocnice Brandýs nad Labem
Brázdimská 1000, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
tel.: 326 902 781
Nemocnice Český Brod
Žižkova 282, Český Brod
tel.: 321 610 811
Nemocnice Kolín
Žižkova 146, Kolín
(pohotovost: vstup z ulice U Nemocnice)
17.00 - 22.00 hodin
tel.: 321 756 111
Poliklinika Malešice pro děti a dospělé
19.00 - 7.00 pohotovost
lékárna nonstop
Plaňanská 573/1
108 00 - Praha 10
tel.: 281 019 111 (spojovatelka)
Zubní pohotovostní služby:
Nemocnice Kolín,
pavilon dětského oddělení v přízemí
Žižkova 146, Kolín
tel.: 321 756 111
pohotovost:
so - ne 7-13.30, po - pá 7.00 - 15.30
Zubní pohotovost Praha
Palackého 5, Praha 1
tel.: 224 946 981
pohotovost:
po - čt 19 - 6.30 hodin
pá
16 - 6.30 hodin
so+ne 	 7 - 18.30, 19.00 - 6.30 hodin
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Zdravotní středisko Úvaly
Pražská 1144, 250 82 Úvaly

MUDr. Michaela Maříková
8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
Po:
Út:
8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00,
16.30 - 18.00 poradna pro výživu
St:
8.00 - 12.00,
12.30 - 14.00 diabet. poradna
Čt:
12.30 - 18.30
Pá:
8.00 - 12. 00, 12.30 - 14.00
tel.: 281 982 853
MUDr. Eva Karásková
Po:
12.00 - 18.00
Út:
8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
St:
8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
Čt:
8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
Pá:
8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
tel.: 281 982 869
Interna
MUDr. Jaroslav Hrabálek
Po:
13.30 - 16.30
Čt:
7.30 - 8.30 (odběry), 8.30 - 12.00
mobil: 602417532
Dětští a dorostoví lékaři
MUDr. Lenka Jeřábková
7.45 - 12.00,
Po:
12.30 - 13.30 pro zvané
(prevence)
Út:
13.00 - 17.00
od 16. 3. 2010 - úterý změna:
14.00 - 16.00 pro nemocné,
16.00 - 18.00 pro zvané
St:
7.45 - 12.00, 12.30 - 14.30
poradna pro zdravé děti
Čt:
7.45 - 10.00, 10.00 - 13.00
poradna pro zdravé děti
Pá:
7.45 - 12.00, 12.30 - 13.30
pro zvané
tel: 281 981 493

MUDr. Vladimíra Kumprechtová
7.45 - 12.00, 12.30 - 14.00
Po:
Út:
Jirny 7.45 - 11.00
Úvaly 13.00 - 14.30
St:
13.00 - 16.00 16.00 - 17.00
Čt:
7.45 - 10.00, 10.00 - 14.00
poradna pro miminka
Pá:
7.45 - 12.00, 12.00 - 13.00
odpolední ordinace vždy pro zvané
a objednané
tel.: 281 982 885
Zubní lékaři
MUDr. Jiří Mareš
Po:
7.30 - 17.30
Út:
7.30 - 15.00
St:
7.30 - 15.00
Čt:
7.30 - 15.00
Pá:
7.30 - 12.30
tel: 281 981 635
MUDr. Vladěna Stehlíková
7.30 - 15.00
Po:
Út:
7.30 - 17.30
St:
7.30 - 15.00
Čt:
7.30 - 15.00
Pá:
7.30 - 12.30
tel: 281 981 635
MDDr. Jana Macháčková
7.30 - 15.00
Po:
Út:
7.30 - 15.00
St:
7.30 - 17.30
Čt:
7.30 - 15.00
Pá:
7.30 – 12.30
tel.: 281 981 635
Gynekologie
MUDr. Mário Šmehil
Po:
8.00 - 11.30, 12.30 - 18.00
(15.00 - 18.00 - pouze objednané
pacientky)
Út:
7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00
St:
7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00
Čt:
8.00 - 11.30, 12.30 - 18.00
Pá:
7.30 - 12.00
tel: 281 981 801
mobil: 777 347 486
www.gyneuvaly.cz
Lékárna
PharmDr. Hana Kantorová
Po - Čt 7.45 - 17.30
Pá
7.45 - 16.00
tel.: 281 981 423		
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Zprávy z města
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

„stanové městečko“, kde místní sdružení a obce nabízely: turistické
známky „Klepec“ a „Tismice“, publikace Drobné památky v Úvalech
a okolí a Krajinou Čertovy brázdy, Klub žen nabízel koláčky, zahradníci z Limuz květiny a další. Region Pošembeří zde prezentoval program „Zelená úsporám“, jehož prostřednictvím mohli zájemci získat
finanční podporu při zateplení budov apod. Akce byla zakončena
slavnostním zapálením vatry zástupci obcí se zápalníky a vlajkonoši
pod režií skautů z Úval. Rituál zapálení čtyř ohňů vykonali starostové obcí: Hradešín, Přišimasy, Tismice a města Úvaly.
Letošní setkání na Klepci
I letos chceme na tradici setkávání se na vrchu Klepci navázat. 28.
ledna se uskutečnila první organizační schůzka zástupců obcí Přišimasy, Tismice a sdružení Klubu žen Přišimasy a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, kteří se seznamovali s přípravami letošní
akce, řešením nedostatků z minulých akcí a nastíněním přibližného
programu. Termín akce byl navržen na sobotu 17. dubna 2010
od 14 hodin. Dovolujeme si vás touto formou pozvat ke spoluúčasti na dnes již tradiční regionální akci. Obracíme se na vás, kteří máte
v rámci své obce, soukromé společnosti, občanského sdružení,
nebo mateřské a základní školy zájem představit a prezentovat veřejnosti svou činnost a domácí produkty. Zveme mezi nás i folkové nebo country hudebníky a přátele místního regionu. Tato akce
není přístupná pouťovým stánkům a atrakcím. Kontaktujte koordinátora akce Jana Psotu ml., na čísle 722 146 983 nebo e-mailu: info.
drobnepamatky@email.cz.
Jan Psota ml.

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

Zveme vás na Den Země na Klepci IV.

Před rokem se na vrchu Klepci u Přišimas uskutečnil 3. ročník regionální kulturní akce Den Země na Klepci, jíž se zúčastnilo téměř
600 návštěvníků. Ve 14 hodin zahájilo program vyzvánění na 600
let starý kostelní zvon, po něm nastoupili vlajkonoši z Otevřených
Úval. První slova zazněla z knihy Krajinou čertovy brázdy, byly připomenuty první písemné zmínky obce Přišimasy (700 let) a Horky
(730 let). Dále následovala MŠ Škvorec s vítáním jara, tradiční dramatizace pověsti O slouhovi a zlé selce v podání Milana Bednáře
a Petry Kyselové, prezentace dřevěné turistické známky „Klepec“
a křest publikace Drobné památky v Úvalech a okolí Klubu přátel
historie a přírody Úval a okolí.
Jedním z hlavních bodů akce bylo komunitní plánování výsadby
stromořadí podél polní cesty mezi částmi Klepec I. a Klepec II., na
které Region Pošembeří zažádal o dotaci z grantu Strom života „Nadace Partnerství“. Příchozí hlasovali pro nejoblíbenější druh stromu vhodný pro alej a děti z MŠ Tismice s občanským sdružením
SOSák vytvořily fiktivní stromořadí z malovaných stromů z papíru.
15. listopadu 2009 byl projekt završen a na Klepci bylo za účasti
150 návštěvníků vysazeno 40 nových třešní.
V průběhu programu byl otevřen dětský lunapark s trampolínou
a probíhaly vědomostní i dovednostní soutěže. Samozřejmostí byl
stánek s občerstvením (pivo, bramboráky, klobásy) i cukrová vata,
balónky a hračky pro nejmenší. Na závěr probíhalo opékání špekáčků, které věnovala sponzorským darem Škvorecká uzenina Romana
Švejdy. Pro návštěvníky bylo po celou dobu konání akce otevřeno

Z loňské kulturní akce Den Země na Klepci

Změna jízdních řádů autobusové dopravy platná
od 7. 3. 2010
Upozorňujeme občany, že ke dni 7. 3. 2010 dochází ke změnám
v jízdních řádech autobusových linek, a to především na lince 304,
kde byly zrušeny tři páry spojů do Úval (končí v Horoušanech). Zrušené spoje se částečně dají nahradit spoji linky 484.
Přesné odjezdy a příjezdy spojů lze najít na webových stránkách
www.ropid.cz.
Jana Teplá, odbor dopravy
Nové jízdní řády autobusových linek 304 a 484 jsou také otištěny
na následujících stránkách 6 až 8.
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Policie
Drogy a jejich nebezpečí

Možnost oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog lze anonymně
V současném světě jsou drogy pojmem, který je spojován se všemi
věkovými kategoriemi a skupinami lidí. Drogy se objevují u mládeže stejně jako u osob dospělých. Drogy jsou součástí života lidí
ze sociálně slabších skupin stejně jako lidí ze skupin, kde peníze
nehrají žádnou roli.
Omamné a psychotropní látky (drogy, narkotika apod.) jsou látky
přírodního a syntetického původu, které svými účinky navozují nereálné stavy a způsobují změnu smyslového a rozumového vnímání
skutečnosti.
Drogou může být ohrožen bezmála každý a je třeba vědět, že každý mladý člověk v sobě skrývá možnou motivaci k začátku drogové
tragédie.
Důvody mohou být různé:
Zvědavost, touha po dobrodružství, nuda, osamělost, nedostatečně
chápající kolektiv, jakým je rodina nebo přátelé, neschopnost se vyrovnat s konfliktní situací apod.
Příčiny vedoucí ke konzumaci drog spočívají zejména:
• v osobnosti postiženého,
• ve vlastnostech drogy,
• v sociálním zázemí rodiny, okruhu přátel, ale i ve stavu
společnosti, v níž jsou drogy konzumovány.
Účinky drog pak spočívají zejména:
• ve ztrátě soudnosti a odklonu od reality života,
• v rychlém vzniku závislosti na droze, tím touze po nové dávce
za každou cenu (rozpad osobnosti, zanedbávání jiných potřeb,
celková psychická a fyzická devastace),
• v kriminálním způsobu života (hodnota života je měřena
pocitem blaha z dávky drog, na kterou je třeba získat prostředky
jakýmkoli způsobem).
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Všechny tyto faktory pak společně na sebe nabalují další
trestnou činnost:
Sehnat peníze na drogy je nutné a krádeže s tím souvisí. Začíná to
drobnými krádežemi, které k pokrytí potřeby nestačí. Proto dalším
trestným činem, který se přidává, jsou loupežná přepadení. Následuje ublížení na zdraví a jen krůček už je pak k vraždě. S užíváním
drog je spojeno také řízení motorového vozidla pod vlivem drog.
Policisté Územního odboru Praha-venkov společně s pracovníky preventivně informační skupiny o této problematice dobře vědí a svou preventivní činnost zaměřují i do této oblasti. Působí především v základních školách, učilištích a středních
školách, kde v rámci prezentace policie je toto téma žáky a studenty
diskutované. Již na základních školách se setkáváme s drobnými
uživateli drog, kteří si mnohdy nebezpečí svého jednání a důsledky
neuvědomují.
Po drogách sahá velmi často mladý člověk, který byl z různých důvodů zahnán do úzkých, ztratil sebevědomí, životní optimismus,
člověk, který hledal a nalezl pomoc, který neunesl tíhu na něj kladených povinností, ale také člověk, který vyrůstal v problémových
rodinných podmínkách, v jehož hodnotové orientaci chybí pozitivní přístup k práci, nezbytná zodpovědnost, odpovědnost za sebe
i druhé, úměrná míra citlivosti a zdravé sebevědomí. Takové hodnoty může jedinec získat v rodině. Protidrogová prevence v rodině je prevencí základní. Rodina má být pro jedince místem jistoty
a bezpečí za všech okolností. Má mu pomáhat najít si vlastní identitu, vlastní „já“. Klidná a citová atmosféra v rodině, racionální přístup
k volnému času (sport, kultura), účelná dělba práce a povinnosti
členů rodiny, úzký kontakt dětí a rodičů, jejich vzájemná důvěra
a pochopení - to vše s dalšími pozitivními faktory může umožnit dětem a mládeži, aby vyrůstali jako svobodní občané, kteří jsou schopni říct sobě a ostatním: „DROGU NE!“
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Policie
Největším lidským štěstím je možnost volby.
Několik rad pro děti, kterým někdo nabídne drogu – i ty v takovém
případě můžeš volit. Jaká bude tvoje volba?
• Můžeš být jeden z těch, kteří třeba i po první dávce drogy zemřeli.
Ročně umírá na předávkování drogou v České republice kolem
500 mladých lidí.
• Můžeš být jeden z těch, kdo bude na drogách závislý a bude mít
velké zdravotní problémy. Již nyní je těchto lidí v České republice
nejméně 30 000.
• Můžeš být jeden z těch silných, který dokázal odpovědět „NE“
a zůstal tak svobodný. Je to možná poprvé, kdy o sobě rozhoduješ
skutečně sám.
Problematice drog je věnována velká pozornost všech, kteří se touto problematikou zabývají. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje si uvědomuje také skutečnost, že oznámit některé informace je pro mnoho lidí těžké a bojí se.
Proto byla zřízena
telefonní linka a e-mailová adresa, na kterou může kdokoliv oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog, aniž by se tito oznamovatelé museli dostavit na policii.
Vše můžete oznámit ANONYMNĚ:
telefon: 974 861 717
e-mail: drogam.stop@seznam.cz
nprap. Štěpánka Zatloukalová,
tisková mluvčí PČR Praha-venkov

Setkání s úvalskými seniory

Ve společenské místnosti Domu seniorů v Úvalech a v multifunkčním sále domu s pečovatelskou službou proběhla ve
středu 27. 1. 2010 dvě setkání s místními seniory v rámci informační kampaně „(Ne)Bezpečný věk“.
Pracovník z Preventivně informační skupiny Policie České republiky Praha - venkov se v dopoledních hodinách setkal s obyvateli
domu seniorů. Při setkání je nprap. Zdeněk Chalupa upozornil na
rizika spojená s trestnou činností, která ohrožují dříve narozené
spoluobčany. Následně byl promítnut preventivní film s názvem
(Ne)Bezpečný věk.
Po zhlédnutém filmu nastal čas pro dotazy k danému tématu, na
které policista ochotně odpověděl.
Druhé setkání začalo ve 13 hodin v multifunkčním sále domu s pečovatelskou službou. Tato beseda byla součástí 4. odborné konference prevence kriminality zaměřenou na skupinu seniorů a jejich
ochranu. Slavnostního zahájení setkání se ujal starosta města Úval
MUDr. Jan Šťastný, který po úvodním proslovu a pozdravení přítomných občanů následně předal slovo nprap. Zdeňku Chalupovi, jenž v úvodní části besedy upozornil na výskyt možných rizik
a trestné činnosti, při kterých si pachatelé vybírají za cíl svého útoku osoby z řad seniorů. Zároveň však policejní mluvčí přidal několik zásadních preventivních rad a doporučení, jak se dá předcházet
vzniku nebezpečných situací a jak se dá těmto negativním jevům
účinně bránit. Celou besedu pak opět vhodně doplnil film (Ne)
Bezpečný věk. Na závěr setkání měli přítomní možnost s policistou
besedovat.
Obě setkání proběhla v poklidné atmosféře a byla oboustranně velmi příjemná.
nprap. Zdeněk Chalupa, tiskový mluvčí Policie ČR Praha-venkov

Kultura a volný čas
Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve všechny zájemce
do divadla

U HASIČŮ
dne 25. 3. 2010 v 19.00 hodin
POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
Hrají: J. Révai/Z. Fric/K. Rímský, M. Mejzlík/R. Přibil, D. Morávková/
Z. Dřízhalová, H. Čermák/O. Kallus, J. Infeldová/D. Choděrová/
S. Koblížková, T. Válík/M. Zounar/R. Štolpa,
M. Plánková/O. Špindlerová
Ztřeštěná situační komedie o tom, co všechno se může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování... když
chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně přijede na místo jeho služebního pobytu... když se všichni sejdou
v trochu záhadném hotelu, kde je ředitelem ustrašený mladíček, který
se potřebuje všem zavděčit, a vrátného mu dělá zkušený a sebejistý letitý zaměstnanec podniku, jehož jedinou slabinou je trochu obtížnější
domluva, protože pochází z cizineckých legií... a když se k tomu všemu
přidá tradiční místní slavnost s maškarami. Jak to všechno dopadne,
netuší až do samého konce ani postavy komedie, ani diváci. Ale ačkoli je Freemanova hra chvílemi až nelítostná, přece jen je z rodu hodných a příjemných komedií a také z rodu výsostné, inteligentní zábavy.
Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly, odbor správní
(cena vstupenek: 350,- Kč + 70,- Kč za dopravu)
Informace na tel:
281 982 485, 281 091 543, 723 040 530, 607 665 937
e-mail: alena.fejtova@mestouvaly.cz
Odjezd v 17.30 hodin od MěÚ

Jeden svět za rohem
Letos si filmový festival nemusíte nechat ujít! Kromě centra Prahy totiž proběhne také v Klánovicích.
Jeden svět patří mezi nejvýznamnější festivaly dokumentárních filmů zaměřených na problematiku lidských
práv. Je pořádán humanitární organizací Člověk v tísni
a přispívá k informovanosti o aktuálních zahraničně-politických a společenských tématech a k jejich hlubšímu
porozumění.
Letos se koná již 12. ročník a promítání se tentokrát nebudou omezovat pouze na kinosály v pražském centru. Rozhodli jsme se totiž využít vhodných a příjemných prostor
v několika dalších částech Prahy. Vyjdeme tak vstříc návštěvníkům, pro které je cesta do centra časově náročná.
Festival v Klánovicích se bude konat od 15. do 17. března
v KC Beseda. Vstupné bude činit 60 Kč pro dospělé, pro
studenty 40 Kč. Promítány budou dokumenty z rozličných oblastí: hospodářské a ekologické dopady globalizace, společensko-politické poměry v zemích s totalitním
režimem, vzrůstající pravicový extremismus, přijímání
západních trendů muslimským náboženstvím nebo integrace handicapovaných občanů do společnosti. Cílem našeho pestrého programu je, aby si v něm každý mohl najít
to své. Po zhlédnutí filmů nabízíme možnost zúčastnit se
diskuze s našimi hosty a odborníky na dané téma.
Více informací o festivalu a filmech naleznete na
www.jedensvet.cz/2010/.
Barbora Biňovcová

9

Život Úval

Kultura a volný čas
Setkání s Fedorem Gálem

Komise pro kulturu Rady města Úvaly ve
spolupráci s panem Jiřím Štorkem připravila filmové představení dokumentu Krátká
dlouhá cesta, které se uskutečnilo v pátek
19. února v sálku DPS. Diváci po zhlédnutí
filmu měli možnost osobně se setkat a pobesedovat s hlavním protagonistou filmu –
sociologem a spisovatelem Fedorem Gálem
a režisérem filmu Martinem Hanzlíčkem.

příležitost, pošlou mne, moje děti a jejich
děti na smrt znovu. Ne že bych si myslel, že
napsané slovo zastaví ruku lumpa, ale považuji to za svou povinnost.“
Za účinkování ve filmu Krátká dlouhá cesta získal Fedor Gál čestné uznání v rámci
soutěže filmové a televizní tvorby Trilobit
Beroun 2009.
Ing. Zdena Havránková

Sál při besedě s Fedorem Gálem
2x foto Ing. V. Procházka
Fedor Gál v Úvalech
Dokument pojednává nejen o cestě Fedora
Gála za otcem, kterého nikdy neviděl, ze
slovenského městečka Ľupča, odkud rodina
pocházela a odkud byla deportována v roce
1944, přes koncentrační tábor Sachsenhausen až na místa, kde při pochodu smrti byl
vysílený Vojtech Gál zavražděn. Hlavním tématem filmu je především přiblížení jedné
epochy dějin, podstata režimu a pohnutky
lidí, kteří Vojtecha Gála a tisíce dalších na
tuto cestu poslali. Film zachycuje z části formou výpovědí pamětníků, z části formou
dokumentů průběh holocaustu na Slovensku a zdejší antisemitismus, který bohužel
není jen minulostí. Fedor Gál ho pocítil sám
na sobě po pádu komunismu, kdy se politicky angažoval, a je s ním konfrontován zprostředkovaně stále.
Na toto téma Fedor Gál ve stejnojmenné knize řekl:
„Chtěl jsem napsat příběh svého života.
Zažil jsem totiž v akci děti a děti dětí některých rodáků mého táty. Kdyby se naskytla

POMLÁZKOVÉ
ODPOLEDNE
Vážení příznivci hudební produkce
pana Mirka Kočárníka,
zveme Vás 27. 3. 2010
do sálku Domu s pečovatelskou
službou na náměstí Svobody.
Od 14.00 do 17.00 hodin
zde bude
pan Mirek Kočárník hrát
Vám všem dobře známé melodie
k tanci i k poslechu.
Malé občerstvení zdarma.

Chvalský zámek - březen 2010

krátkodobé výstavy:
3. 3. - 2. 5. 2010 Výstava české knižní kultury, knižní vazby Jiřího Fogla - Ďáblova bible
3. 3. - 4. 4. 2010 Výstava studentských prací
ateliéru konzervátorství a restaurátorství
VOŠ grafická a SPŠ grafická Helichova
23. 2. - 28. 3. 2010 Lukáš Trnka - obrazy,
grafika
30. 3. - 25. 4. 2010 Výstava fotografií, fotografická soutěž čtrnáctideníku NášREGION
Další doprovodné akce - přednášky:
9. 3. 2010 16.00 - 17.15 hodin
O proměnách rozhlasového vysílání aneb
od Radiojournalu k Impulsu
(přednáška Univerzity 3. věku)
10. 3. 2010 17.00 hodin		
Staré tisky v rukou restaurátorů Milana Vanišová, přednáška
16. 3. 2010 16.00 hodin		
Kramářské tisky v knihovně Muzea Jindřichohradecka a péče o ně - PhDr. Štěpánka
Běhalová Ph.D, Milana Vanišová
17. 3. 2010 16.00 hodin
Bible Gigas - Jiří Fogl, přednáška k výstavě
25. 3. 2010 17.00 hodin		
Písmo rukopisných knih - PhDr. Jana Průšová
27. 3. 2010 10.00 - 16.00 hodin
Velikonoční trhy na Chvalské tvrzi
v Horních Počernicích
Chvalský zámek, Chvalská tvrz 857,
Praha 20 – Horní Počernice, 193 00
tel. 281 860 130
http://www.chvalskyzamek.cz,
e-mail: infocentrum@pocernice.cz
Spojení:
Konečná stanice metra linky B – Černý
Most, bus 221, 222, 223, 261, 273,
353, 303, 304, 398, první zastávka – Chvaly

Srdečně Vás zve
Komise pro kulturu
Rady města Úvaly.

Okénko knihovny
VÝPŮJČNÍ STŘEDY PRO MAMINKY S DĚTMI
Milé maminky čtenářky,
během posledních dvou let jsme v naší knihovně zavedly tzv. “výpůjční středy pro maminky s dětmi”. Každou poslední středu v měsíci bylo otevřeno od 9.00 do 11.00 hodin pouze pro vás. Sama mám
malé děti a vím, jak je obtížné s nimi za zády cokoli vyřizovat, chtít
po nich, aby nerušily, neběhaly, chovaly se tiše ...
Z toho důvodu jsme nabídly čas jen pro vás (mimo běžnou výpůjční
dobu). K dispozici byly hračky, zvukové knížky, ohrádka pro batolata. Děti jsme zabavily a maminky si mohly vybírat knížky, začíst
se nebo se zeptat a nechat si doporučit. To vše v klidu a pohodě,

10

bez spěchu mezi kojením, nebo obavou, kam dítko mezitím vyleze,
spadne, odejde ….
Tyto středy fungovaly až do loňských prázdnin, kdy pro ubývající
zájem, ze strany vás maminek, zanikly tak nějak samy. A tak se ptám
úvalských maminek - ať máte doma miminko, batole nebo předškoláčka - máte zájem o výpůjční dobu určenou jen pro vás? Dejte nám
vědět, v tom případě výpůjční středy rády obnovíme.
Těší se na vás knihovnice Městské knihovny Úvaly.
Gabriela Modřanská, knihovnice MěK Úvaly
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Zprávy z MDDM
Taneční sezona 2010

Naše první letošní soutěž byla až v Tišnově u Brna. Dlouhá cesta
v nevlídném zimním počasí se ale dětem vyplatila. Choreografie
„Velké prádlo“ TS Rytmus I B získala 1. místo v parketových kompozicích. Byl to pro naše nejmladší děti obrovský úspěch, protože získaly první pohár za taneční výkon. Dalším úspěchem bylo 3.
místo v parketových kompozicích juniorek z Rytmu III – „Black ladies“ a 3. místo v Show Dance - „To jsme my“. Při vysokých počtech
vystoupení (15) bylo krásné i získání postupu do finálové šestky
pro „Modrý valčík“ Rytmu II v parketovkách dětí. Moc se snažila
i děvčata z Rytmu I A s vystoupením „Saxana“ a „Lesní“, ale v konkurenci 15 skupin věkově starších skupin na ocenění nedosáhla.
Zimní atmosféru a něžnost při tanečním vystoupení juniorských
„Sněhových vloček“ ocenili především diváci a velký potlesk jim
byl dobrou odměnou.
Mistrovství ČR v electric boogie se letos konalo v Jablonci nad
Nisou. Jako každým rokem jsme se ho zúčastnili s cílem získat co
nejlepší umístění a zajistit si start na světových šampionátech. Na
soutěž se vypravili Honza Ťoupalík, Matouš Novák, Marcel Havrda, Bára Bednarčíková a Andrea Khunová. Honzovi se v dospělých
vedlo nejlépe, vybojoval nominaci na ME ziskem 6. místa. Marcel
skončil na 7. a Matouš na 11. pozici. Také Marcelovi stačí tento výsledek k reprezentaci na ME. Zlaté medaile získalo duo v dětech ve
složení Bára Bednarčíková a Andrea Khunová a i pro ně to znamená
start na ME i MS. Mistrovství ČR v Break Dance se konalo v Ostravě
a účastnili jsme se ho letos poprvé. Lukáš Selix postoupil v dospělých do dalšího kola, kde už nestačil na výkony zkušenějších
soupeřů. Andulka Poupová se v dětech probojovala na 5. místo
a získala nominaci na ME a MS.
Alena Navrátilová, vedoucí tanečního oddělení
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Úvalské portréty
Iva Krňanská (* 1946)

Součástí kulturního života v každé obci byly a i nyní jsou místní
knihovny. V Úvalech existuje tato instituce přes 140 let. O knihy a
spokojenost čtenářů se od jejího založení starala celá řada knihovníků. V posledních dvaceti letech je vedoucí úvalské knihovny paní
Iva Krňanská.
Knihám a kultuře všeobecně se paní Krňanská věnovala již od svých
mladých let. Po studiu na gymnáziu absolvovala střední knihovnickou školu. Když se ve 14 letech rozhodovala o svém budoucím
povolání, uvažovala o studiích na vojenské škole (jejím otcem byl
generálmajor Josef Suchomel), nakonec však převládla touha po
humanitním směru vzdělávání. V průběhu středoškolských studií
získávala zkušenosti z kulturní oblasti například od paní Kotlabové
pracující v místní Osvětové besedě, za níž chodila „na kus řeči“ a
velice si prý rozuměly. Po ukončení školy pracovala jako metodička
vzdělávání dospělých v Okresním kulturním středisku v Praze, po
několika letech přešla na pracoviště této organizace v Úvalech, kde
bylo kulturní středisko, výtvarníci a tiskárna. Velice ji bavila zajíma-

vá různorodá práce, kdy bylo nutné organizovat, zajišťovat materiál
a jednat s lidmi. Od roku 1987 pracovala v knihovně právnické fakulty, ale práce ji příliš netěšila, jelikož tam panovalo velice upjaté
a poklidné ovzduší. Proto přívítala možnost nastoupit v září roku
1989 jako vedoucí Místní lidové knihovny v Úvalech (jak tehdy zněl
oficiální název). Ihned poté zahájila soustavné a cílevědomé změny,
které pokračují až do současnosti. Od roku 1996, kdy byl získán první počítač, byl během tří let za plného provozu celý knihovní fond
včetně čtenářů převeden do počítačové evidence. V letech 1998 až
2007 získala naše knihovna zásluhou paní Krňanské tři granty od
ministerstva kultury na vybavení knihovny a poté bylo možné zakoupit další počítače, tiskárnu a kopírku. Tím byl umožněn provoz
elektronického výpůjčního protokolu a zanedlouho také připojení na internet, což v té době mělo jen velmi málo knihoven. Z dotačního programu na podporu knihoven zřizovaných obcemi byly
z rozpočtu Středočeského kraje v letech 2006 a 2009 zakoupeny
nové regály. Knihovna je 12 let zapojena do projektu Ministerstva
kultury pod názvem Česká kniha, na základě kterého dostává zdarma literární tvorbu českých spisovatelů. V současnosti má úvalská
knihovna přes 25 000 svazků zaevidovaných systémem Clavius,
existuje možnost rezervace vybraného titulu na internetu nebo
elektronická komunikace se čtenáři.
Knihovníci jsou lidé zapálení pro dobro věci. Své práci se natolik
věnují, že často činí pro svěřené knihy a čtenáře více, než se od nich
žádá. Paní Krňanská mezi tyto lidi patří. Snaží se ochotně vyřídit
společně s kolegyněmi téměř jakýkoliv požadavek třeba i v rámci
meziknihovní výpůjční služby. Paní Krňanská říká: „Líbí se mi, že
mám volnost ve výběru knih, že je o ně zájem, že je můžeme čtenářům nabídnout a čtenáři nás třeba při vrácení knih pochválí, že
jsme vybrali dobře.“ Trápí ji pouze jedna věc: nedostatečné prostory úvalské knihovny.
V poslední době by paní Krňanská ráda nabídla na vypůjčení i tzv.
elektronické knihy, ale zatím tomu brání nedořešená legislativa
a autorská práva. To ale neznamená, že by tištěné knize nedávala
mnoho nadějí do budoucnosti. Myslí si, že obě formy knižní produkce můžou existovat současně.
Neuzavírá se ale jen do své profese. Je manuálně zručná, dokáže
opravit třeba i kuchyňský strojek nebo pečovat o domácí zvířata.
Říká: „Vše, co dělám, dělám tak, že mě to baví. Jsem vlastně šťastný
člověk.“
Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Školství
Informace o zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2010/2011 proběhl ve dnech
22. 1. a 12. 2. 2010.
K zápisu se dostavilo celkem 109 dětí, 72 dětí s trvalým bydlištěm v
Úvalech a 24 dětí z okolních obcí.
11 rodičů podalo žádost o odklad školní docházky a 2 děti nastoupí na jinou základní školu. Z důvodů kapacitních nebylo vyhověno
celkem šesti žádostem – čtyřem z důvodu pozdního podání žádosti
o přijetí do Základní školy v Úvalech a dvěma z důvodu existence
školy v místě jejich trvalého bydliště (viz kritéria o přijímání žáků).
Podle současných informací nastoupí ve školním roce 2010/2011
do prvních tříd ZŠ v Úvalech celkem 90 žáků.
Ing. Blanka Morávková, zástupce ředitele školy

Střípky z naší základní školy - únor
9. 2.		

TURO – projekt 3.C

11. 2.		

Kino Mikulášovy patálie – 3., 4. a 5. roč.

12. 2.		

Zápis do 1. ročníku

16. 2.		

Koncert cimbálové muziky REVA

17. 2.		

Návštěva městské knihovny – 1.C

18. 2. 		

Návštěva Planetária – 5.B

19. 2.		

Masopust

24. 2.		

Exkurze Toulcův dvůr – 1.C

24. 2.		

KMD – Někdo to rád horké

26. 2.		

Divadlo VeTři – 4. ročník

27. 2. – 6. 3.

Lyžařský výcvik

13

Život Úval

Školství
Jizerské hory 2010

Již po čtvrté jsme vyrazili se školní družinou na prázdniny do Jizerských hor. V neděli jsme se sešli před školou. Ve dvě hodiny jsme
dali sbohem rodičům a vyrazili do Albrechtic.
V pondělí jsme si založili deník, do kterého jsme si psali, co jsme
zažili. Po založení deníku jsme zjistili, že vládcem Jizerských hor je
MUHU, který nám každý den posílal dopis s úkoly, které jsme plnili. Mnohdy nám připravoval i překvapení. Každý den jsme chodili bobovat na kopec za penzionem. V týdnu nechyběl ani výlet do
Harrachova, ale ten se pro nepřízeň počasí neuskutečnil, skončili
jsme na Smržovce, kam nás odvezla místní lokálka. Alespoň jsme
navštívili místní muzeum, nakoupili dárečky pro rodiče a vyrazili
zpět do Albrechtic. Ve čtvrtek odpoledne nás navštívil pán z horské
služby. Poučil nás o lavinách a dalších nebezpečných překážkách
při procházce na horách. V pátek dopoledne jsme dostali diplomy
a sladké odměny. Odpoledne jsme dali sbohem Jizerským horám,
penzionu Švarc a odjeli směrem Úvaly.
Děti školní družiny

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Mateřská škola Úvaly, Pražská 525
ředitelka: Jaroslava Hejnicová
Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260
ředitelka: Šárka Trojánková
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
se koná v úterý 23. 3. 2010
dopoledne 9. 30 – 11. 30 h, odpoledne 15. 00 – 16. 30 h.
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL:
přijímání přihlášek ve čtvrtek 25. 3. 2010
13. 00 – 17. 00 h.
Přihlášky jsou k vyzvednutí od 1. 3. 2010 v mateřských školách a ke
stažení na www.stránkách. V případě, že zájem o umístění do MŠ
bude vyšší než kapacita MŠ, budou použita schválená kritéria pro
přijímání dětí k předškolní docházce.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách v Úvalech

Děti ze školní družiny v Jizerských horách

Poděkování

Žáci naší školy postupně navštěvují Městskou knihovnu v Úvalech.
Tak se tam vypravili i ti nejmenší, prvňáčci. Celí natěšení se dostali
do prostor, kde většina ještě nebyla. Přivítaly je usměvavé knihovnice. Ukázaly jim oddělení pro dospělé i pro děti, vysvětlily, jak se hledá v policích i na počítači, ukázaly různé žánry a autory. Měly pro
děti připravený tak skvělý program, že nám nestačily ani dvě návštěvy a dětem se vůbec nechtělo odejít. Celý program měly perfektně
připravený, děti hledaly v bludišti, tím vznikly skupiny, které skládaly svůj úkol. Nakonec dostala každá skupina suché křídy a veliký
formát balicího papíru, který s nadšením pokreslily. Vznikla pěkná
atmosféra a děti se budou do knihovny rády vracet. A o to jde.
Mgr. Lenka Foučková, tř. uč. 1.B
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Ředitelé předškolních zařízení stanoví v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve
spolupráci se zřizovatelem následující kritéria, podle kterých bude
postupováno při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole.
Kritéria pro přijetí (splnění vázáno k termínu nástupu do
MŠ, tj. k 1. 9. kalendářního roku):
Přijaty budou všechny děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo mají/budou mít odloženou
povinnou školní docházku a mají trvalé bydliště v Úvalech.
Na zbývající volná místa budou děti přijaty podle těchto bodových kritérií:
Oba rodiče a dítě mají trvalý pobyt v Úvalech (nebo se jedná o rodiče samoživitele s trvalým pobytem v Úvalech) +6
Pouze jeden rodič a dítě má trvalý pobyt v Úvalech +3
Žádný z rodičů nemá trvalý pobyt v Úvalech -6
Dítě, jehož oba rodiče (případně rodič samoživitel) jsou v pracovním či jiném obdobném poměru nebo studující denního studia +5
Dítě dovrší/dovršilo 3 roky věku k 31. 8. běžného roku +5
Dítě je přihlášeno k docházce do MŠ celý rok, celoměsíčně, celodenně +4
Dítě, jehož rodiče nepobírají rodičovský ani mateřský příspěvek a
které nemá mladšího sourozence +6
Dítě u loňského zápisu splnilo kritéria, nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ +1
Dítě splňuje kritéria a sourozenec již školku navštěvuje +1
Mimořádné rodinné důvody (*)+2
			
(*) Mimořádnými rodinnými důvody se rozumí prokazatelné důvody, např. závažné dlouhodobé onemocnění rodiče, mentálně či
fyzicky postižený sourozenec apod.
Při stejném počtu bodů je rozhodující věk dítěte (starší dítě
má přednost).
Pokud nebudou stačit ani předcházející kritéria, rozhodne los.
V případě, že přijaté dítě bude z MŠ odhlášeno nebo nezahájí bez
jakékoli reakce ze strany rodičů do 15. září pravidelnou docházku,
nastupuje na jeho místo dítě s nejvyšším dosaženým počtem bodů,
které nebylo přijato. Pořadí přijatých a nepřijatých dětí včetně
bodových zisků bude vyvěšeno na webových stránkách města, webových stránkách MŠ a nástěnce příslušné mateřské
školy.
Tato kritéria schválilo usnesením zastupitelstvo města Úvaly na
svém jednání dne 11. 2. 2010.
Šárka Trojánková, ředitelka MŠ Kollárova
Jaroslava Hejnicová, ředitelka MŠ Pražská
MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly
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Organizace a spolky
Místní organizace svazu tělesně postižených informuje

Výbor místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Úvaly,
upozorňuje členy, kteří neměli možnost uhradit členské příspěvky
na výroční členské schůzi, že tak mohou učinit do 15. března 2010
u jednatele p. Loskota nebo vždy ve středu před schůzkou klubu důchodců v DPS u pí Havlíkové nebo Kebortové. Po uvedeném termínu budou ti, kteří nezaplatili příspěvky, považováni za odhlášené.
Dále nabízí účast na rekondičním pobytu OV STP ve Zdíkově u Vimperka ve dnech 23. 8. až 2. 9. 2010 za 4 100 Kč. Informace nebo přihlášení u výše uvedených, při závazné přihlášce záloha 2 000 Kč.
za výbor místní organizace STP Jiří Loskot

POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi místní organizace
Českého rybářského svazu Úvaly
Koná se 24. března 2010 od 18.00 hodin v sále DPS
na nám. Svobody v Úvalech.
Program:
zprávy o činnosti MO za rok 2009
Uzávěrka r. 2009
Rozpočet r. 2010
Volba nového výboru MO
Diskuse a usnesení
Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY.

Socha sv. Jana Nepomuckého se dočká obnovy

Jak jste se mohli dozvědět z internetových stránek našeho sdružení,
získali jsme v loňském roce grant ve výši 70 000 Kč od Nadace VIA
v rámci programu ČSOB na podporu regionů. Projekt vypracovaný
za pomoci partnerů – Římskokatolické farnosti Úvaly a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí – nese název: „Zachraňme sochu
sv. Jana Nepomuckého“. Naším cílem je do důstojné podoby obnovit nejstarší drobnou památku nejenom Úval, ale celého regionu.
Úvalská socha sv. Jana Nepomuckého pochází již z roku 1701.
Celý projekt je ovšem finančně velice náročný a jeho rozpočet je stanoven do výše 200 000 Kč. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozdělit jej na dvě fáze. Objem financí potřebných na první fázi přesáhne
100 000 Kč a bude pokryt výše zmíněným grantem a dofinancován
prostředky sdružení, které pochází od sponzorů. V rámci první fáze
bude provedeno základní ošetření sochy a z kamene bude vytvořen
nový stupňový podstavec. Tyto práce budou započaty podle počasí
v květnu nebo červnu.
V tuto chvíli usilovně sháníme finance i na druhou fázi oprav, s jejichž započetím počítáme po dokončení prací první etapy, tedy
během letních měsíců. Ve druhé fázi se plánuje očištění samotné
postavy sv. Jana Nepomuckého, doplnění chybějících částí z umělého kamene, případně i palmové ratolesti – jednoho ze ztracených
atributů. Za tímto účelem byly podány dvě grantové žádosti, které
opět počítají s naší finanční spoluúčastí.
Proto žádáme všechny, kterým není lhostejný osud kulturně-historického dědictví v Úvalech, o finanční příspěvek na druhou fázi
oprav. (č.ú. 434261339/0800, VS 1701).
Je nám jasné, že ne všichni mohou přispět finančními prostředky.
Možností, jak nám během projektu pomoci, je však celá řada. V měsíci březnu se na našich internetových stránkách www.otevreneuvaly.cz objeví několik návrhů na úpravu bezprostředního okolí
památky. Uvědomujeme si, že se jedná o místo v samotném centru města, proto budeme rádi, když si Úvaláci sami odhlasují návrh,
který se jim nejvíce líbí. Kdo nemá přístup k internetu, může svůj
názor vyjádřit krátkou zprávou vhozenou do schránky Otevřených
Úval v Pražské ulici před č.p. 142. Věříme, že se mezi občany najdou
i tací, kteří nám pak vybraný návrh pomohou realizovat během veřejné brigády 15. 5. 2010. Nebo lze projektu pomoci materiálním
darem – např. sazenicemi vhodné zeleně a dřevem na výrobu informační tabule.
Předem děkujeme za veškerý projevený zájem. Jedině díky němu
budeme moci projekt dotáhnout do úspěšného konce.
Petra Kyselová, petra.kyselova@otevreneuvaly.cz, 775 069 848

Sedm zásahů od počátku roku

S představením zásahové činnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Úvaly se dostáváme do nového roku. S výjezdy z minulého
roku, ale i z dalších předešlých let, se můžete seznámit na webových stránkách sboru uvaly.oshpv.cz. Od počátku roku do poloviny
února byla jednotka sboru činná u 7 událostí. Nejprve se jednalo o
potíže spojené s neobvyklým množstvím sněhu a později se ozývala
siréna kvůli požárům.
11. ledna se jednotka setkala se dvěma výjezdy. První se konal na
žádost starosty města a úkolem bylo odklidit sníh z plochých střech
v areálu Multitecu a posléze ze střechy mateřské školy v ulici Kollárova. Druhým výjezdem bylo vyprošťování uvízlého nákladního
automobilu na silnici II/101 ve směru na Jirny.
18. ledna se konaly opět dva zásahy, a to z důvodu dalšího sněžení.
Ve večerních hodinách bylo nutné odklidit sníh ze střechy základní
a speciální školy, kdy voda z tajícího sněhu prosakovala do budov.
Po odstranění sněhu pomáhala jednotka s vyproštěním automobilu
na svoz komunálního odpadu na křižovatce ulic Jedlová a Jalovcová
v Úvalech.
Den poté došlo k požáru kabelu na sloupu elektrického vedení u
ulic Grégrova a Rašínova. Jednotka nevelký oheň uhasila a předala
místo pracovníkům firmy ČEZ.
24. ledna vzplanula kabeláž trakčního motoru lokomotivy u druhého nástupiště místního nádraží. Tento případ zdárně vyřešili hasiči
HZS Český Brod a ČD.
7. února byla jednotka přivolána k požáru ve Škvorci. Jednalo se
však pouze o vzplanutí sazí v komínu rodinného domu a o zajištění
místa se postarali hasiči z Českého Brodu, kteří dorazili dříve.
za JSDH Úvaly Milan Bednář

Úvalští hasiči odklízeli sníh ze střechy

Z výroční valné hromady SDH Úvaly

V pátek 15. ledna se v hostinci „U Káši“ konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Úvaly. Na schůzi se bilancoval
uplynulý rok a stanovily se cíle do roku nového. Na valnou hromadu se dostavil vysoký počet hostů z okolních dobrovolných sborů,
dále zástupci Hasičského záchranného sboru, okresního sdružení
hasičů Praha-východ a starosta města. Po zahájení a ocenění in memoriam bývalého velitele Karla Klímy se přistoupilo k hodnocení
uplynulého roku.
Z činnosti v roce 2009 je vhodné uvést, že výjezdová jednotka sboru
zasahovala celkem při 44 událostech, což bylo o 7 výjezdů více než
v roce 2008. Jednou se vyjelo zbytečně z důvodu planého poplachu. 23 zásahů obsáhly různě obtížné likvidace požárů. Pětkrát se
vyjíždělo k dopravním nehodám a taktéž pětkrát k odstranění živelných pohrom. Zbývajících 10 případů bylo spíše technického charakteru. Množství odpracovaného času si vyžádala údržba výstroje
a techniky.
Družstva žen i mužů využívala příležitostí k fyzické přípravě formou
soutěže v disciplínách požárního sportu i jiných. O dosažených
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Organizace a spolky
výsledcích jsme čtenáře tohoto měsíčníku informovali v průběhu
roku. Další významná část činnosti některých členů sboru spočívá
v přípravě a výchově mladých hasičů. Z úspěchů lze vyzvednout
bronzovou medaili nejmladšího družstva ve hře Plamen a přední
umístění mladých hasičů v podzimní části celoroční soutěže, což
dává vysokou naději na výborné výsledky v tomto roce. Ani v roce
2009 nechyběla naše účast na mistrovství republiky. Na soutěže se
mladí hasiči připravovali na pátečních schůzkách. Na přelomu letních prázdninových měsíců se konal jedenáctý ročník letního tábora ve Stříbrné Skalici. Za vydatné pomoci některých zaměstnanců
VPS města proběhla rekonstrukce vnitřních prostor hasičského
domu. Nejdůležitější byla rekonstrukce umývárny a zřízení zcela
nové šatny pro výjezdovou jednotku. Ještě významnější však bylo
zakoupení nového zásahového automobilu CAS20 Tatra 815 4x4.
S tímto vozidlem a jeho vybavením se značně rozšířily možnosti
rychlých a včasných zásahů při požárech, dopravních nehodách
a dalších mimořádných událostech jak v našem městě, tak v jeho
okolí. Sbor čítal na konci roku celkem 64 členů a z toho bylo 27 začleněno do výjezdové jednotky. Starostou sboru je stále M. Šindelář
a jeho náměstkem J. Ryneš. Novým velitelem se stal Petr Rytina st.
Strojníkem zůstává J. Babocký, jednatelem M. Bednář, hospodářem
V. Klímová a vedoucím mládeže Z. Lehovcová.
Závěrem patří upřímné poděkování představitelům města a všem
sponzorům za nesmírnou podporu, kterou nám v uplynulém roce
projevili.
za SDH Úvaly Milan Bednář

Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – březen 2010
Neděle 7. 3. Neděle 14. 3. Neděle 21. 3. Neděle 28. 3. -

Liturgická bohoslužba s Večeří Páně
Výroční shromáždění náboženské obce
Songová bohoslužba
Křesťanský klub

v9 h
v9 h
v 15 h
v 15 h

Výuka náboženství pro děti: 1. 3., 15. 3., 29. 3. 2010 ve 14 hodin
Zkouška pěveckého sboru CHRISTI: v pondělí od 18 hodin
Kontakt – Duchovní správa Mgr. Jitka Pokorná, tel. 605 920 773,
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

Historie
Kalendárium významných kulturních a společenských výročí v životě města Úvaly v roce 2010
(pokračování z minulého čísla)
80 let – 1930 – Byl založen úvalský sportovní klub SK Slovan. Klub zanikl v padesátých letech 20. století při sjednocování tělovýchovy.
75
let – 28. 4. 1935 – V Úvalech byl ustaven Spolek zahrádkářů. Ustavující schůze
spolku se v Úvalech konala 28. dubna 1935
za účasti 34 zakládajících členů – majitelů
zahrad i zahrádek a přijala název „Spolek zahrádkářů pro Úvaly a okolí“. Členy vedení
prvního výboru spolku byli předseda František Cmíral, místopředseda Václav Lhoták,
jednatel František Sokol, pokladník Antonín
Košťál.
65
let – 4. 5. 1945 – V pátek 4. května
1945 v odpoledních hodinách byl ustaven
první Revoluční národní výbor, který koordinoval postup proti německým okupantům a zabezpečoval pořádek ve městě.
65 let – 5. 5. 1945 – Během dopoledne
místní revolucionáři obsadili všechny průmyslové podniky ve městě a zatkli členy
pěti zdejších německých rodin a kolaborantů. Německá posádka v Úvalech převzala
vedení obce.
65 let – 6. 5. 1945 – V Úvalech zahájil činnost druhý Revoluční národní výbor. Výbor
pokračoval v koordinaci boje proti ustupujícím německým vojskům.
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65 let – 6. 5. 1945 – Ve městě byly postaveny barikády na příjezdových komunikacích
do města. Zároveň byly všechny mosty a
podjezdy podminovány. Odpoledne 6. května se od Českého Brodu začaly vracet německé obrněné vozy, načež na barikádách
vypukla střelba, která si vyžádala u hřbitovní zdi oběti z řad civilistů. Německé vojsko
proniklo do Úval, kde začalo drancovat
domy a nutit obyvatele k odklízení barikád.
Ve městě okupanti vyhlásili stanné právo.
65
let – 8. 5. – 12. 5. 1945 – V Úvalech pracoval třetí, poslední Revoluční národní výbor.
65 let – 9. 5. 1945 – Městečko Úvaly bylo
osvobozeno od německých okupantů.
65
let – 16. 5. 1945 – Naději na obnovu
dřívějších poměrů v zemi vzbudil průjezd
vlaku prezidenta Edvarda Beneše, který byl
v Úvalech přivítán při svém návratu z Košic
do Prahy.
65 let – 12. 6. 1945 – V Úvalech byl ustaven první místní národní výbor, jehož předsedou byl zvolen Bohumil Trnka. MNV zahájil obnovu válkou poničeného městečka
a konsolidaci poválečných poměrů.
65 let – 1945 – Populární orchestr v Úvalech se pojmenoval na STO - Společenský
taneční orchestr Úvaly. Nově se tvořící orchestr od roku 1944 již v roce 1945 přijal
návrh Míly Zámostného pojmenovat se STO

(Společenský taneční orchestr). Původní
obsazení orchestru bylo v roce 1945 následující: Míla Zámostný, Jiří Váňa a Eman Jankovský (saxofony), Jindřich Dufek a Josef
Pospíšil (trubky), Jaroslav Dufek (trombón),
Helena Vernerová (klavír), Jiří Vodička (kytara), Vratislav Nevřivý (basa), Jiří Navrátil
(bicí).
65 let – 1945 – Byl založen oddíl stolního
tenisu SK Úvaly. Družstvo hrálo ve složení:
Jaroslav Šváb, Jaroslav Farský, Josef Hála, Josef Kouba, František Rybák st., Karel Landa,
Iva Kociánová, Bohumila Hálová a Božena
Farská.
60
let – 28. 1. 1950 - Byl uzavřen první
ryze občanský sňatek v Úvalech, který vzbudil velkou pozornost místních obyvatel.
Sňatek uzavřeli manželé Netušilovi.
60
let – březen 1950 – V adaptovaném
domě bývalého hostince U Přibylů, čp. 527
na Úvaláku, bylo umístěno léčebné a zubní
ambulatórium, poradna pro matky a děti a
poradna pro nastávající matky.
60
let – květen 1950 – V Úvalech byla
otevřena I. mateřská škola.
60
let – 1. 6. 1950 – Pod Holou Hostýní
bylo otevřeno nově upravené koupaliště.
(pokračování příště)
dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Úvalská vařečka
TÉMA: SLADKÁ TEČKA

Vítáme nové spoluobčánky

Lukáš Čechal
Johana Nováková
Tadeáš Sigmund
Klára Theimerová
Nikol Drejčková
Jindřich Sommer
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
našeho města.

ČOKOLÁDOVÝ DORT S BROSKVEMI
INGREDIENCE:
NA KORPUS:
4 vejce
20 dkg pískového cukru
25 dkg polohrubé mouky
3 lžíce oleje
5 lžic horké vody
1 lžička prášku do pečiva
2 lžíce kakaa

Březnová životní jubilea
70 let

NA KRÉM:
1 máslo
0,5 l mléka
4 lžíce maizeny
cukr moučka
rum
NA ZDOBENÍ:
čokoládová poleva
1 broskvový džem
mandlové lupínky
dortová želatina
1 plechovka broskví ( 750ml )
POSTUP:
Nejprve si připravíme čokoládový korpus. Celá vejce ušleháme
s cukrem, přidáme olej, vodu a vyšleháme dohusta. Pak vmícháme mouku s práškem do pečiva a kakaem, těsto vlijeme do vymazané a vysypané formy a upečeme. Na krém uvaříme hustou kaši
z mléka a maizeny. Necháme zchladnout a vyšleháme s máslem
a cukrem do hladkého krému. Podle chuti přidáme několik lžic
rumu.
Vychladlý korpus dvakrát prokrojíme. Každý plát pokapeme
rumem, potřeme krémem, vtlačíme pokrájené kousky broskví
a přiklopíme. Na další vrstvu použijeme krém a broskvový džem.
Povrch dortu potřeme krémem, kolem nastříkáme pomocí zdobicího sáčku pusinky, střed vyložíme pokrájenými broskvemi
a dáme ztuhnout. Poté broskve zalijeme dortovou želatinou, dort
potřeme po obvodu čokoládovou polevou a přilepíme mandlové
lupínky.
Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce

Dagmar Pavelcová
Květa Kůlová
Eva Fialková
Vít Šisler
80 let
Vladimír Kolomý
81 let
Marie Mikšíčková			
Ilsa Nováčková			
PhDr. Helena Stibůrková, CSc.
82 let
Jiří Rýdl				
Věra Černá				
83 let
Oldřich Procházka			
Marie Švábová			
84 let
Václav Šťastný			
Zdeněk Hájek				
Josef Drábek				
Marie Petýrková			
85 let
Věra Landesková			
Milada Bucharová			
86 let
Eliška Milotová			
Sidonia Hakenová			
88 let
Jitka Martincová			
Josef Štercl				
89 let
Miloslava Kotlandová		
Stanislav Kunc			
90 let
Marie Dovolilová				
95 let
Antonie Svobodová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili

Lubomír Zadák
Běla Stříbrská
Zdenka Havelková
Jiří Mysliveček
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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

Osobní
Dne 3. 3. 2010 tomu bude 15 let, co od nás navždy odešel pan
Vladimír Šámal v nedožitých 60 letech. Miloval své děti Janu
a Vladimíra, vnoučata Michala a Nicole. Bohužel, již nikdy nespatřil další vnoučátka Lucinku a Kačenku a pravnučku Haničku. Čas
rány nezahojil, stále nám chybí.
S vděčností vzpomínají manželka Anna a děti Jana a Vladimír
se svými rodinami.

foto S. Vorlíčková

Poděkování
Děkuji všem sousedům z Atlasové ulice, kteří mi pomohli při
úklidu sněhu. Díky!
D. Sedlmajerová
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Inzerce
Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v březnu a dubnu
kurs na osobní automobil,
platba na splátky,
tel.: 607 761 383,
281 982 803
PC SERVIS ÚVALY
www.pc-servis-uvaly.wz.cz
Tel.: 728 988 011
* servis PC 24 hodin denně
i na počkání
* řešíme HW i SW problémy
* postavíme PC na míru
* nízké ceny
Mateřská škola Klánovice
hledá do svého kolektivu
kvalifikovanou paní učitelku.
Tel. čísla: 281 962 079,
607 886 526,
281 960 218, 602 135 570
e-mail: msklanovice@volny.cz
Hledám manikérku
pro práci v Úvalech na ŽL
– na celou pracovní dobu
– kontakt 773 98 25 66.

Vinárna „U Sittů“
Úvozová 255, Praha 9 Koloděje, tel.: 281972036
!!! Změna otevírací doby !!!
Od 1. 3. 2010 budeme
otevírat již od 11 hodin,
a to i v pracovní dny.
Od tohoto data také
rozšiřujeme nabídku
o HOTOVÁ JÍDLA.
Nabídku najdete vždy na
jeden týden dopředu na
internetových stránkách:
www.vinarnausittu.cz
Hledám pronájem
bytu v Úvalech.
Tel. 733 111 996
Matka samoživitelka
s dětmi hledá podnájem
bytu do 7.000 Kč.
Též v rodinném domku.
Tel. 737 903 188
Baby klub Krteček
(dětský koutek) se těší
na všechny děti,
pondělí - pátek,
nutná tel. domluva
777175447,
www.krtecek-uvaly.
webnode.cz

Koupím klavír
v zachovalém stavu. Nejlépe
naladěný, není podmínkou.
Tel.: 608 551 533
Nabízím úklid RD
a bytů. Reference k dispozici.
Tel.: 608 370 931
Pronajmu byt 3+1 (95 m2)
v Úvalech, od dubna 2010,
cena 10000 Kč + poplatky
3800 Kč. Tel.: 605 320 318
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
Pronajmu zařízený BYT
2+kk vč. garážového
stání. Novostavba, lokalita
Slovany, 2. patro. Cena
9000 + poplatky. Volný
od 1.4. Tel: 603 899 093
SUCHÁ PEDIKÚRA,
každý čtvrtek bez objednání
9:00-16:00. Do 31. 3.
akční cena 290 Kč.
Studio R, Husova 26.
Tel: 776 760 511

BUDUJEME LEPŠÍ PLEŤ
Těšíme se na Vaši
návštěvu v autorizovaném
salonu Biologique
Recherche v Úvalech.
Kontakt 773 98 25 66
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý,Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý,
černý a modrý.
Stáří slepiček: 17 - 20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky
max. do 4 týdnů od data
prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks podle
stáří.
Prodej se uskuteční v Úvalech
v sobotu 27. března 2010
u drogerie na náměstí v 16. 00.
Případné bližší informace na
tel : 728605840, 725165166,
415740719, 606490805
Metoda pro
uvolnění stresu
Karolína Rutová
Zahajuji výuku kurzů
Kineziologie One Brain, více
na www. cestaksobe.wz.cz

AUTODOPRAVA
-nonstopODVOZ KONTEJNERY		
Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky
Novozámecká 520
Přeprava materiálu		
Praha 9
				
Dolní Počernice
AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419, mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Firma STARLIFT, s.r.o.,

se sídlem K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha,
přijme do své provozovny v Úvalech, Purkyňova 1805,
PSČ: 250 62,

asistenta/asistentku servisu.

Požadujeme:
SŠ/VŠ, aktivní znalost AJ, znalosti v technickém směru,
ŘP sk. B. Vhodné i pro absolventy.
Životopisy zasílejte na: zdenek.obornik@starlift.cz;
fax: 281 863 738, popř. adresu provozovny.
K pronájmu volné nebytové prostory - sklady, dílny,
garáže, kanceláře, autodílna, byt.
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Taneční a pohybové studio

pořádá v sále Level Restaurant, Café & Bar v sezoně 2010
•taneční kurz pouze pro ženy (single ladies dancing)
Neděle od 21. 3. od 19:15 - 20:15 hodin
Pondělí od 29. 3. od 19:00 - 20:00 hodin
•klasické taneční kurzy pro velmi mírně pokročilé
od 29. 3. 2010 od 20:15 a 30. 3. od 20:15 hodin
•Pravidelnou „TANČÍRNU“
každou neděli od 17:00 - 19:00 (od 11. 4. - 27. 6.)
•Taneční přípravku pro děti od 7 let
od úterý 23. 3. 2010 od 14:30 - 15:30 hodin
•Taneční přípravku pro děti od 9 let
od úterý 23. 3. 2010 od 15:45 - 16:45
Plesy tanečních kurzů 27. 3. 2010 a 14. 5. 2010
od 19:30 hodin
(bohatá tombola, ukázky latinsko-amerických
i standardních tanců v podání špičkových tanečníků,
k tanci a poslechu hraje kapela složená z profesionálních
muzikantů), cena 200 Kč/osobu
Studenti, učitelé a důchodci sleva 10% (nevztahuje se na plesy)

VYKOUPÍME
Pražská realitní kancelář

DŮM, BYT, POZEMEK

v Úvalech, Praze a blízkém okolí do 40 km
nebo zdarma do 2 měsíců zprostředkujeme prodej

Pohřební ústav
Pavel Kos

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

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

