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(čtvrti Na Ztraceném korci, Pařezina, část centra města), foto Ing. A. Parajňák
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Městský úřad
Voličské průkazy

Ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2010 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku podle místa svého trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz
může volič hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území České
republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O voličský průkaz lze požádat od 8. 2. 2010:
• písemným podáním (dopisem); v takovém případě musí žádost
obsahovat úředně ověřený podpis voliče, toto písemné podání
musí být doručeno nejpozději do pátku 21. 5. 2010,
• osobně (dostavením se na MěÚ Úvaly, odbor správní) do středy 26. 5. 2010 do 16 hodin, k žádosti je nutno předložit platný
občanský průkaz.
Voličský průkaz lze předat voliči nejdříve 13. 5. 2010.
Marie Černá, správní odbor

Pozvánka

Zveme občany Úval na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců,
které se bude konat ve středu 5. května 2010 v 17 hodin na hřbitově u památníku padlých za spoluúčasti zástupců města a střediska Junáka Úvaly.

Informace ze zasedání Rady města Úvaly
dne 25. 2. 2010
Rada na svém zasedání projednala:
• vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (povolení
pro vylepení volebních plakátů ve vymezené části informačních tabulí města umístěných u závor a u nádraží od 1. 4. 2010
do 31. 10. 2010), 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 (zákon se vztahuje i na interiér objektů ve městě),
• vnitřní řídící dokumenty města pro směrnici č. 2/2010 o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a schválila ceník,
• žádost o vybudování vodovodního řadu v ul. Fibichova, Úvaly
– Martina Matějková.
Rada schválila:
• domovní řád pro dům s pečovatelskou službou,
• návrh na přidělení bytu 1+kk č. 208 v DPS Úvaly,
• výběrová řízení – jmenování komisí na VŘ obsazení volných
pracovních míst úřadu a VŘ na výběr šéfredaktora redakční
rady Život Úval,
• zřízení a umístění provizorní příjezdové komunikace – lokalita
Výpustek po dobu výstavby v nové lokalitě,
• žádost o finanční příspěvek – IV. ročník regionální kulturní
akce Den Země na Klepci,
• nájemní smlouvu na pozemky pod obytným domem č.p. 1346

•
•
•

a 1347 s Úřadem pro zastupování majetku státu,
smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno trafostanice
u školy,
prodloužení končících nájemních smluv na bytové prostory a
a nebytové prostory,
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
na akci „Rekonstrukce objektu čp. 95, nám. Arnošta z Pardubic, Úvaly.

Dále doporučila zastupitelstvu města projednat a schválit:
• rozpočtové opatření č. 1/2010.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Nerovnosti v Husově ulici

Koncem února se v ulici Husova objevily velké nerovnosti na vozovce, které byly tak velké, že projíždějící vozidla zadrhávala o podvozky.
Komunikaci spravuje a udržuje příspěvková organizace krajského
úřadu, proto odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly okamžitě uvědomil správce komunikace SÚS Mnichovo Hradiště.
Obratem bylo nebezpečné místo na vozovce označeno dopravním
značením, které nechal instalovat městský úřad. Na základě opakovaných urgencí odboru dopravy a investic a nakonec i samotného
vedení města byla provedena dne 5. 3. 2010 částečná úprava uválcováním vozovky. Tato úprava není konečná. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená část komunikace vyžaduje další komplexnější
údržbu, je provozovatelem připravována oprava zmíněného úseku
na konec března a začátek dubna.
Jana Teplá, odbor investic a dopravy

Informace o přípravě tisku mapy města Úvaly

V měsíci dubnu budou zahájeny přípravy k tisku informační mapy
našeho města společností KOMPAKT, spol. s r. o. Mapa města Úvaly bude následně dodána do domácností občanů našeho města.
Zástupcem společnosti bude nabídnuta možnost účasti v rámci reklamních ploch této mapy. Projekt bude zrealizován nejpozději do
konce září tohoto roku.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Oznámení o zahájení stavby v ulici 5. května

Městský úřad Úvaly, odbor investic MěÚ Úvaly oznamuje, že od
1. 4. do 31. 8. 2010 dochází k úplné uzavírce silnice č. III/10165 v ul.
5. května v Úvalech. Uzavírka silnice je značená. Délka uzavírky je
asi 625 m a délka objízdné trasy, vedené přes Tuklaty a Tlustovousy,
je asi 5,5 km. Po celou dobu výstavby splaškové kanalizace je ulice
5. května neprůjezdná. Do uzavřené ulice je v průběhu stavby povolen vjezd k jednotlivým nemovitostem trvale hlášených a bydlících
občanů, příjezd požární techniky, záchranné služby a odvozu popelnicových nádob. Uzavírkou silnice III/10165 je dotčena pravidelná
autobusová doprava linky 484 v náhradní trase. Investorem stavby
je město Úvaly, zhotovitelem výstavby splaškové kanalizace je firma

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 15. 4. 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 květnového čísla je 15. dubna 2010. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v květnovém čísle otištěny.
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PSVS, a.s. Stavba bude probíhat ve třech etapách. Bližší informace
k uvedené stavbě a organizaci dopravy lze získat na odboru dopravy
a investic u pí I. Reicheltové, tel.: 281091534, nebo na emailu ilona.
reicheltova@mestouvaly.cz. Žádáme občany o shovívavost a pochopení při realizaci stavby. Děkujeme za pochopení.
vedení města a vedoucí odboru dopravy a investic

Připravované záměry města Úvaly pro rok 2010

V roce 2010 město Úvaly připravuje několik větších a celou řadu
malých akcí, které budou upravovat naše město. V současné době
je připravována stavba dešťové kanalizace v ulici 5. května. Stavba
začíná v současných dnech a je plánována do konce roku 2010.
Z větších investičních akcí je procesně připravována:
• výstavba nového pavilonu Mateřské školky Kollárova,
• další etapa opravy č.p. 95 a možné přestěhování městského
úřadu na náměstí Arnošta z Pardubic,
• oprava severní části chodníku na náměstí Arnošta z Pardubic,
• výstavba nového stavebního zpomalovacího prahu na ulici
Pražská.
Z akcí menšího charakteru:
• je připravována oprava povrchu prostranství před budovou
základní školy a školní jídelny,
• oprava klubovny hasičské zbrojnice, klubovna a podlaha
v garáži,
• je připravována 2. etapa rekonstrukce kamenného mostku
v Králičině,
• obnova splaškové a dešťové kanalizace v Barákově ulici,
• po letošní zimě je nutná oprava komunikace v ulici Vítězslava
Nováka, schodů z Žižkovy ulice a v Preslově ulici,
• dále se připravuje zateplení a výměna oken v areálu bývalého
Multitecu, na kterou bychom rádi využili dotačních titulů.
O jednotlivých akcích vás budeme informovat podrobně v příštích
číslech.
vedení města

INFORMACE KE STUDII PROVEDITELNOSTI PROJEKTU NA
VYUŽITÍ OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE Z BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
METODOU GAZIFIKACE

V roce 2009 město Úvaly získalo dotaci v programu Zelená energie
od ČEZ Prodej, s.r.o. Studii je možné si prohlédnout v sekretariátu
městského úřadu Úvaly. část tohoto dokumentu je uvedená na webových stránkách města www.mestouvaly.cz. Hlavním cílem projektu je ekologické využití vytříděného biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (BRKO) města na výrobu biopaliva a následným spalováním ve speciálním zařízení dochází k procesu výroby
elektrické energie.
Ze studie cituji úvod do problému:
„Realizací projektu dojde k pořízení nízkoemisní technologie na
výrobu elektrické a tepelné energie (celkem 10 kogeneračních jednotek), kdy jako vstupní palivo bude využívána biomasa získaná z biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Z uvedené
vstupní suroviny bude následně vyráběn energetický plyn, který
bude po příslušných technologických úpravách použit pro pohon
kogeneračních jednotek. Kogenerační jednotka pracuje na principu zplyňování biomasy vzduchem s ekonomicky efektivním
poměrem výroby elektrické a tepelné energie cca 1:1,65. Vyrobená elektrická energie bude prodávána do sítě ČEZ za stanovené
výkupní ceny elektřiny v rámci podpory pro výrobu elektřiny
a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Důležitým faktorem procesu kogenerace je celoroční využití vyrobeného tepla. Veškeré vyrobené teplo z procesu kogenerace bude využito v rámci technologie
předsoušení vstupního paliva (separovaného BRKO ze SKO) kogeneračních jednotek, pro technologické procesy objektů areálu,
vytápění areálu a přípravu teplé vody. …………“
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Doručování úředních zásilek – odpovědnost má občan!

Změny, které nastaly od 1. července 2009 v právních úpravách
doručování úředních a soudních písemností, doslova dramaticky
mění postavení odesílatele a příjemce. Jestli dosud bylo víceméně
věcí odesílatele (soudu, správního orgánu a podobně), jak zastihne
příjemce a zajistí doručení výzvy, rozhodnutí nebo usnesení, dnes
je tomu přesně naopak. Prakticky tak skončila doba, kdy se takovému doručení dalo jednoduše donekonečna vyhýbat.
Dnes je situace přesně opačná. Je v bytostném zájmu každého občana, aby mu byla úřední zásilka doručena. Pravidla jsou díky nové
legislativě nastavena tak, že je úřední zásilka považovaná za doručenou při splnění potřebných podmínek bez ohledu na fakt, zda adresát zásilku vůbec obdržel, viděl nebo četl (jedná se o tak zvanou
„fikci doručení“).
Kdo dnes nepřebírá úřední poštu, může se od 1. července 2009 divit, že na něj mohl být podán návrh na nařízení exekuce, výpověď
z bytu nebo nabylo právní moci rozhodnutí o odsouzení.
Zjednodušeně – dnes je jen věcí každého z nás, jak si zajistí, aby jej
úřední pošta nalezla. Když se sami nepostaráme o možnost správného doručení zásilek, poneseme sami veškeré následky. Situace
je, bohužel, často nepřehledná, neboť se písemnosti doručují podle
Občanského soudního řádu, Správního řádu a Zákona o správě daní
a poplatků. A do toho navíc zasahují poštovní předpisy.
Orgán veřejné moci, který občanovi písemnost zasílá, vždy přednostně použije datovou schránku, pokud ji občan má zřízenou. Kdo
má zřízenou datovou schránku, musí ji pravidelně vybírat, neboť
sem zaslaná pošta se považuje vždy za doručenou po 10 dnech od
vložení nebo okamžikem otevření datové schránky (podle toho, co
nastane dříve).
Občan, který se zdržuje na adrese svého trvalého pobytu a nemá
datovou schránku, nemusí dělat vůbec nic. Nedojde k žádné zásadní změně stávajícího stavu. Pošta mu bude doručována jako dosud.
Bude nadále dostávat doporučené zásilky s pruhem. Zásilky mu budou doručeny nebo si je vyzvedne na poště. Zaznamená jen změnu
v tom, že kromě obálek s modrým a červeným pruhem přibudou
obálky s pruhem zeleným.
Pokud se občan zdržuje na jiné adrese, než je adresa jeho trvalého
pobytu, má možnost na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu
nahlásit adresu pro doručování, která se zapíše do evidence obyvatel. Tu pak mají za povinnost využívat veškeré soudy a správní
orgány.
Správním orgánům lze nahlásit další adresu, kam občan požaduje
zasílat úřední písemnosti v souvislosti s konkrétním běžícím správním řízením.
Za určitých okolností lze požádat správní orgán, aby občanovi zasílal úřední poštu elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu.
V souvislosti s elektronizací veřejné správy a zrychlováním jejího
chodu se stále častěji používá institut „doručení na místě“, kdy občan obdrží úřední rozhodnutí okamžitě při ukončení jednání. Ale
tento způsob doručení nelze využít vždy. Poslední možný způsob
doručení – správní nebo soudní orgán může písemnost doručit
osobně, kdekoliv, za předpokladu, že bude občan zastižen, zatím se
však příliš nevyužívá.
Další možnosti zajištění doručování úředních zásilek je nutno domluvit na poště.
Co však dělat, pokud se občan krátkodobě zdržuje mimo adresu
svého trvalého pobytu a nechce nebo nemůže využít dříve uvedené možnosti? Možností je spolupráce s poštou. Každý občan si
již mnoho desítek let může zajistit „dosílání pošty“ na další adresu,
kterou nahlásí na své doručovací poště. Pošta pak veškerou poštu adresátovi doručí na jinou adresu, než kterou má uvedenou na
obálce. Tato služba je poskytována za úhradu. Odesilatel (správní
orgán, soud) však má možnost dosílání zakázat. Pravděpodobně
poslední možností je další placená služba – P. O. BOX. Pošta zásilky určené adresátovi nedoručuje domů, ale ukládá je do speciální schránky na poště a občan si schránku vybírá. Služba Poste
Restante je pro úřední poštu prakticky nepoužitelná. Jak bylo již
uvedeno, při doručování podle Správního řádu i Občanského
soudního řádu nastává tzv. „fikce doručení“. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
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připravena (zpravidla na poště), nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou
posledním dnem této lhůty, i když si adresát
písemnost fakticky nevyzvedl a nezná její
obsah. Písemnost tak nabude právní moci
se všemi právními důsledky.
Pro objektivitu je vhodné upozornit, že
pokud adresát prokáže, že si pro dočasnou
nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu (například dlouhodobý pobyt v cizině,
pobyt v nemocnici) nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může v zákonem stanovených lhůtách
požádat odesílající správní nebo soudní orgán o prominutí zmeškání úkonu.
Občanovi, kterému je na základě úředního
rozhodnutí za přesně stanovených podmínek zrušen trvalý pobyt a on nemá jinou
možnost, je ze zákona zřízena evidenční
adresa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny. Tento krok je čistě evidenční, je nutný třeba pro možnost účasti ve volbách. Občanovi však k této adrese nevznikají žádná
práva a ani ohlašovně žádné povinnosti.
V žádném případě nelze očekávat, že ohlašovna nebo podatelna bude za takového
občana vyřizovat nebo provádět poštovní
služby. Žádný zákon neukládá a ani neumožňuje, aby například podatelna MěÚ Úvaly za
cizí osoby poštu přebírala a přenášela na
magistrát případné dopady spojené s doručením či nedoručením zásilky. Je opravdu
věcí každého jednotlivce, aby si zajistil způsob doručování zásilek tak, aby se k úřední,
a nejen úřední zásilce vždy a včas dostal.
S vedoucí úvalské pošty je ústně a z DOBRÉ VŮLE dohodnuto, že doručovatelky zanechávají na podatelně oznámení o uložení
zásilky na poště. Nechávají zde i oznámení
o uložení zásilek se „zeleným pruhem“, které jsou označeny jako „vhodit do schránky“.
Přístup podatelny v Úvalech je tedy nadstandarní, informace o zásilkách jsou zde zanechávány z dobré vůle pracovnic i déle než
stanovenou dobu, aby možnost dovědět se
o uložení a doručení zásilky nebyla pouze
fiktivní a skutečně existovalo kontaktní místo, kde se lze o doporučené zásilce dovědět.
Standardní postup magistrátů a městských
úřadů je takový, že poštu občanů s trvalým
pobytem na ohlašovně nepřebírají vůbec …
Samozřejmě, že městský úřad a jeho podatelna nemohou zodpovídat za doručení
těch zásilek, které zůstaly na poště a oznámení o jejich doručení nebylo do podatelny
vůbec podáno.
správní odbor města Úvaly

JARNÍ ÚKLID - INFORMACE

Po letošní dlouhé a nekonečné zimě konečně s nastupujícím jarem opětně přichází
i pravidelný jarní úklid od některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným způsobem jako na podzim
roku 2009, ale vzhledem k některým změnám je nutno věnovat následujícím řádkům
zvýšenou pozornost. Svoz starého železa,
jak tomu bylo již na podzim, neproběhne
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samostatně, ale kovový odpad je možno odkládat k přistavovaným kontejnerům podle
níže uvedeného termínového kalendáře.
Toto opatření bylo vyvoláno zkušenostmi
z let minulých, kdy množství kovového odpadu bylo minimální, přičemž jen náklady
na svoz převyšovaly hodnotu svezeného
kovového odpadu. Dále vzhledem ke skutečnosti, že v městě funguje sběrný dvůr,
a tudíž je do něho možno průběžně odkládat i velkoobjemové odpady a biomateriály,
které jsou předmětem jarního svozu, bylo
sníženo množství stanovišť, na která budou
kontejnery přistavovány. Toto řešení bylo
vyvoláno i úspornými opatřeními v rámci
omezeného rozpočtu města.
Svoz biomateriálů a objemnějších
odpadů – termínový kalendář
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou firmy pana Davida Fidlera a proběhne od druhé poloviny
měsíce dubna a počátkem měsíce května
2010. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však
nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se
dále týká i maloobjemových a objemnějších
odpadů, které nemohly být umístěny do
popelnicových nádob nebo kontejnerů na
separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin,
olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a dále
odpady, které jsou předmětem zpětného
odběru elektrozařízení v našem sběrném
dvoře (např. lednice, televize, počítače a
monitory, mobilní telefony a další drobná
elektrozařízení). Při odkládání odpadů je
nutno se řídit pokyny přítomných pracovníků svozové firmy.
Harmonogram svozu
termín:
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna
19. dubna
20. dubna
21. dubna
22. dubna
23. dubna
24. dubna
25. dubna
26. dubna
27. dubna
28. dubna
29. dubna
30. dubna
1. května		
2. května		
3. května		
4. května		
5. května		
6. května		
7. května		
8. května		

č. stanoviště:
18, 26
10, 37
22, 28
14, 21
3, 19
12, 25
29, 33
2, 38
15, 35
9, 36
1, 31
5, 41
20, 24
11, 32
23, 30
4, 17
8, 27
43, 39
42, 45
44, 46
6, 16
7, 34
13, 40
47

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Roháčova
6 roh ulic 5. května, Dvořákova
7 střed Kladská, Lužická
8 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
9 roh ulic Nerudova, Žižkova
10 roh ulic Čechova, Havlíčkova
11 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
12 roh ulic Jungmannova, P. Velikého
13 roh ulic Nerudova, Raisova
14 roh ulic Raisova, Kollárova
15 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
16 roh ulic Kollárova, Ladova
17 roh ulic Hakenova, Štefánikova
18 roh ulic Wolkerova, Alešova
19 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
20 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
21 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
22 roh ulic Grégrova, Dobrovského
23 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
24 roh ulic Čelakovského, Foersterova
25 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
26 roh ulic Rašínova, Tylova
27 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
28 roh ulic Palackého, Hakenova		
29 roh ulic Janáčkova, Purkyňova 		
30 střed Fibichova
31 střed V Zálesí
32 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
33 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
34 střed Horova
35 roh ulic Sovova, Na Spojce
36 ulice Mánesova, u Mlýnského rybníka
37 roh ulic Fügnerova, Tyršova
38 střed náměstí Arnošta z Pardubic
39 střed Pod Slovany
40 střed Pražská (před čp. 142)
41 střed Atlasová
42 střed U Obory
43 střed K Hájovně
44 střed Jiráskova
45 střed Do Hodova
46 zahrádkářská kolonie u Obory
47 Moravská
Čas přistavování kontejnerů:
Kontejnery budou přistavovány na výše
uvedená stanoviště v uvedený den mezi
12.00 až 13.00 h a odváženy budou po 20.00
h téhož dne (z důvodu krádeží kontejnerů
nebudou na stanovišti přes noc).
Bohuslav Prokůpek,
odbor životního prostředí
a územního plánování

4/2010

Městský úřad
Společenská zóna v Horoušánkách ?

V loňském roce vypsala rada města námětové řízení pro využití
trojúhelníkového pozemku prakticky uprostřed výstavby v oblasti
Horoušánek. Toto námětové řízení bylo vypsáno z toho důvodu, že
po předběžném průzkumu názorů tamějších občanů se ne každý
vyjádřil pozitivně v tom smyslu, že by zde mělo být dětské hřiště,
zvláště, když se jedná o pozemek bývalé čističky, který vyžaduje
drahé sanační úpravy. Námětové řízení však nepřineslo žádný návrh využití tohoto pozemku. Pozemek má výměru 616 m², je veden
jako orná půda, vzhledem ke svému umístění (je nejblíže středu
oblasti v Horoušánkách) a vzhledem k přítomnosti bývalé nadzemní stavby čistírny, která je vzhledu chaty, je nejvhodnějším v této
oblasti pro přeměnu na „něco“, co by sloužilo všem občanům žijícím v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že územní plán na tomto
pozemku umožňuje umístění technického vybavení, znamená to i
možnost vytvoření místa, kde se mohou konat menší společenské
akce a podobně. Logicky se tedy vynořuje otázka, proč doposud
toto území leží ladem. Odpověď je poměrně jednoduchá. Vzhledem
k poklesu příjmu města v důsledku hospodářské krize a vzhledem
k tomu, že město musí shromaždovat určité finanční prostředky
na spolufinancování dotačních programů Evropské unie a Ministerstva zemědělství, o kterých Život Úval podrobně informoval – i
vzhledem k následkům, které po sobě zanechala letošní krutá zima
na komunikacích, nemá město volné finanční prostředky.
Podobně jako tomu bylo při vzniku zóny oddechu v ulici Rašínova,
vzniká však i zde možnost propojení sil a vzniku vzájemné spolupráce mezi občanskými aktivitami, městem a podnikateli. V případě ulice Rašínova se shromáždilo téměř půl milionu Kč.
Pokud by se tedy našla skupina horoušanských občanů, kteří by se
chtěli pustit do přípravy a realizace akce, která by onen pozemek
zušlechtila ku prospěchu všech, rád se do takové pracovní skupiny
osobně zapojím a zajistím její propojení s vedením města. Samotné
město v dané chvíli za současné finanční situace tuto akci skutečně
zvládnout nemůže.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Sokol jednání o směně pozemků za pozemky v oblasti „cukrovaru“
s dopravní návazností na silnici I/12, na kterých by byla výstavba
sportovní haly velmi vhodná a pro město prospěšná. Na tuto nabídku vedení TJ Sokol nereagovalo a valnou hromadu patrně o této
možnosti vůbec neinformovalo.
Závěrem prosím, aby členové TJ Sokol vnímali tento článek pouze
jako informativní, neboť se domnívám, že by kontakty mezi městem
a „Sokolem“ měly být daleko intenzivnější; existuje totiž mnoho oblastí, kde by vzájemná spolupráce přinesla oběma stranám mnoho
velmi užitečných statků.
Novému vedení TJ Sokol pak osobně přeji mnoho zdaru při výkonu
jeho náročné funkce.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Ještě k mateřským školkám

V poslední době se velmi diskutuje problematika počtu míst v mateřských školkách, a to zejména z důvodu zpřísnění přijímacích
podmínek. Vedení města je mnohdy osočováno z toho, že včas
nezareagovalo na nárůst počtu obyvatel, který počet míst v mateřských školách determinuje. Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat grafy, ze kterých jasně vyplývá, že se problematika počtu míst
v MŠ začala řešit až v tomto volebním období a že v nedávné minulosti absurdně došlo dokonce k určitému poklesu počtu míst ve
školkách. Naším cílem, kterého lze dosáhnout již v letošním roce
(pokud včas obdržíme dotaci, o kterou jsme požádali), je radikálně
snížit až eliminovat v současné době nastavená kritéria a zpřístupnit mateřské školky co největšímu počtu úvalských dětí.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vedení TJ Sokol dezinformovalo veřejnost i své členy

Z dotazů pro starostu - citace dotazu: Dobrý den, jakožto řádný člen
Sokola Úvaly jsem se před týdnem zúčastnil valné hromady. Byl
jsem velmi překvapen, co jsem se dozvěděl. Prý město přispělo na
studii haly částkou 200 tisíc, avšak jediné záporné stanovisko dostalo právě od města. Vedení Sokola do této akce vložilo nejen značné
prostředky, ale i svůj volný čas a pak tohle. Pořádně tomu nerozumím, proto prosím, jestli mi to dokážete vysvětlit. Nevěřím tomu, že
město ukvapeným rozhodnutím vyhodilo 200 tisíc.
Odpověď starosty: TJ Sokol obdržel 221 539 Kč, přičemž se tato
částka skládala z finančních prostředků poskytnutých developerem
výstavby na Hostíně, tedy firmou MEI, která v té době darovala organizacím města celkem 2,5 milionu Kč. Všem obdarovaným organizacím byly finanční prostředky předány prostřednictvím rozpočtu
(město přijalo dar a předalo jej dále). Tuto skutečnost vedení TJ
Sokol valné hromadě nesdělilo a dopustilo se tím dezinformace,
která vrhá stín na hospodaření města s veřejnými prostředky. Částka, kterou poskytla firma MEI Sokolu, činila 180 tis. Kč, zbytek, tedy
hodnotu DPH (která v daru započtena nebyla), poskytlo Sokolu
zastupitelstvo města, neboť nikdo ze zastupitelů nezpochybňoval
a nezpochybňuje potřebnost výstavby podobného sportovního zařízení. Bylo ovšem chybou vedení TJ Sokol, že při přípravě výstavby
nepostupovalo standardním způsobem – že nejprve nepožadovalo
schválení záměru výstavby sportovní haly od veškerých orgánů státní správy a samosprávy. Následně, po dokončení projektových prací, totiž orgán státní správy, konkrétně odbor územního plánování,
vydal rozhodnutí, že výstavba sportovní haly v prostoru výmolské
nivy je v rozporu s územním plánem. Tuto skutečnost musela akceptovat i rada města. Svým usnesením č. 59/09 proto nedoporučila výstavbu v dané lokalizaci a naopak doporučila umístit ji na vhodnější místo; není tedy pravdou, že by rada města vystupovala proti
výstavbě. Vedení města následně a opakovaně nabízelo vedení TJ
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Život Úval
Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 1/2010 ze dne 11. 2. 2010
Usnesení č. Z – 01/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města a vedení města za období od 10. 12. 2009 do 11. 2. 2010 (příloha č. 1).
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 02/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí splnění usnesení zastupitelstva města Úvaly z roku
2009 č. 099,0121,0122,0123,0126,0127,0128,0129,0130,0131,
0132,0133,0134,0135,0136,0137,0138,0141,0142,0143,0144,
0145,0146,0147,0148 (příloha č. 2).
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 03/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Úvaly a společností Úvaly Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10,
Praha 1 na směnu pozemku ve vlastnictví města KN p.č. 3957/30,
druh pozemku orná půda o výměře 927 m² v k.ú. Úvaly u Prahy,
který vznikl geometrickým oddělením z pozemku KN p.č. 3957/13
v k.ú. Úvaly u Prahy za pozemky ve vlastnictví společnosti Úvaly
Development, s.r.o., KN p.č. 3955/5 druh pozemku ostatní plocha –
silnice o výměře 891 m² a pozemek KN p.č. 3955/9 druh pozemku
ostatní plocha – silnice o výměře 36 m², který vznikl geometrickým
oddělením z pozemku KN p.č. 3955/8, oba pozemky v k.ú. Úvaly u
Prahy (příloha č. 3).
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 04/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje darovací smlouvu na pozemky v lokalitě Horoušánky
parc.č. 3268/44 o výměře 10 m², 3268/48 o výměře 2 m², 3268/54
o výměře 2 m² a 3268/55 o výměře 1659 m² mezi městem Úvaly a
panem Štěpánem Vlachem. Na těchto pozemcích váznou věcná břemena práva vstupu, chůze, jízdy, výstavby a strpění inženýrských sítí
ve prospěch okolních pozemků (rozvody elektrické energie, rozvody vodovodu, rozvody splaškové kanalizace a rozvody plynu),
schvaluje darovací smlouvu na pozemek v lokalitě Horoušánky
parc.č. 3268/214 o výměře 9648 m² v k.ú. Úvaly mezi městem Úvaly a paní Mgr. Danou Semrádovou. Na těchto pozemcích váznou
věcná břemena práva vstupu, chůze, jízdy, výstavby a strpění inženýrských sítí ve prospěch okolních pozemků (rozvody elektrické
energie, rozvody vodovodu, rozvody splaškové kanalizace a rozvody plynu),
schvaluje darovací smlouvu na pozemky v lokalitě K Hájovně parc.č.
3238/19 o výměře 283 m², 3239/3 o výměře 125 m², 3239/4 o výměře 1417 m², 3399/13 o výměře 325 m², 3399/86 o výměře 3144
m² a 3399/87 o výměře 271 m² v k.ú. Úvaly mezi městem Úvaly a
panem Štěpánem Vlachem. Na těchto pozemcích váznou věcná břemena práva vstupu, chůze, jízdy, výstavby a strpění inženýrských
sítí ve prospěch okolních pozemků (rozvody elektrické energie,
rozvody vodovodu a rozvody plynu),
schvaluje darovací smlouvu na pozemek v lokalitě K Hájovně parc.č.
3399/116 o výměře 329 m² v k.ú. Úvaly mezi městem Úvaly a paní
Světlanou Novotnou a Milošem Novotným. Na tomto pozemku váznou věcná břemena práva vstupu, chůze, jízdy, výstavby a strpění
inženýrských sítí ve prospěch okolních pozemků (rozvody elektrické energie, rozvody vodovodu, rozvody splaškové kanalizace a
rozvody plynu),
schvaluje darovací smlouvu na pozemky v lokalitě K Hájovně parc.č.
3238/12 o výměře 35 m², 3238/13 o výměře 39 m² a 3238/27 o výměře 160 m² mezi městem Úvaly a paní Mgr. Danou Semrádovou.
Na těchto pozemcích váznou věcná břemena práva vstupu, chůze,
jízdy, výstavby a strpění inženýrských sítí ve prospěch okolních
pozemků (rozvody elektrické energie, rozvody vodovodu, rozvody
splaškové kanalizace a rozvody plynu),
schvaluje darovací smlouvu na pozemek v lokalitě Hodov parc.č.
3235/75 o výměře 1003 m² v k.ú. Úvaly mezi městem Úvaly a Ing.
G. Grabowskim, Ing. J. Švarcem a panem Š. Vlachem. Na tomto pozemku váznou věcná břemena práva vstupu, chůze, jízdy, výstavby
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a strpění inženýrských sítí ve prospěch okolních pozemků (rozvody elektrické energie, rozvody vodovodu, rozvody splaškové kanalizace a rozvody plynu),
schvaluje darovací smlouvu na pozemky v lokalitě Hodov parc.č.
3235/48 o výměře 197 m² a 3235/131 o výměře 4.445 m² v k.ú. Úvaly mezi městem Úvaly a paní Mgr. Danou Semrádovou. Na těchto
pozemcích váznou věcná břemena práva vstupu, chůze, jízdy, výstavby a strpění inženýrských sítí ve prospěch okolních pozemků
(rozvody elektrické energie, rozvody vodovodu, rozvody splaškové
kanalizace a rozvody plynu),
pověřuje starostu podpisem darovacích smluv na pozemky v lokalitě K Hájovně, Hodov, Horoušánky (příloha č. 4),
ukládá zajistit před podpisem darovacích smluv na pozemky převedení sítí – vodovodní řady, kanalizační řady do majetku města. Pro
ostatní sítě (plynovod, elektro) bude dořešeno uložení těchto sítí
do pozemků.
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 05/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
ukládá starostovi města, aby se záměrem výstavby fotovoltaické
elektrárny včetně její vizualizace seznámil obyvatele dotčené lokality,
ukládá starostovi města zajistit koordinaci této investiční akce s rekonstrukcí drážního koridoru (propojení ulice Purkyňova a Na
Spojce),
ukládá starostovi města projednat s investorem fotovoltaické elektrárny výši příspěvku do rozpočtu města.
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 06/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
na základě doporučení výboru pro výstavbu
bere na vědomí Informace projektového manažera o stavu přípravy
Vodohospodářských investic města (příloha č. 5).
Navrhuje provedení aktualizace finančního plánu.
Navrhuje, aby se příští jednání výboru pro výstavbu zabývalo podrobněji „Vodohospodářskými investicemi města“ ve spolupráci
s projektovým manažerem a odborem investic. Případně bude pozván projektant stavby,
bere na vědomí doporučení Výboru pro výstavbu ohledně předání komunikací a inženýrských sítí do majetku města od investora
Čechoslávie, s.r.o., v lokalitě Nové Slovany. Bude projednáváno ve
VZZM jako samostatný materiál,
bere na vědomí doporučení výboru pro výstavbu ve věci zařazení
podnětů změn územního plánu.
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 07/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
volí Hanu Drahotovou, bytem Prokopa Velikého 1390, Úvaly přísedící Okresního soudu Praha – východ,
ukládá starostovi zajistit vyrozumění Okresního soudu Praha-východ ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 08/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí úpravu spojů ve smlouvách s Ropid pro linky PID
- varianta 2 – tj. redukce tří párů spojů při zachování finančního
příspěvku 2618,20 Kč/měsíc,
pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 s Ropidem, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1,
pověřuje starostu k dalším jednáním s Ropidem o problematice autobusových spojů,
ohrazuje se proti způsobu, kterým je zastupitelstvo nuceno přijmout platné jízdní řády od 7. 3. 2010.
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0

4/2010
Usnesení č. Z – 09/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje přijetí bezúplatně převáděného pozemku KN p.č. 4385
v k.ú. Újezd nad lesy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (příloha č. 6),
pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 010/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Úvalech
(příloha č. 7),
ukládá starostovi zajistit vyrozumění ředitelů školských zařízení ve
smyslu tohoto usnesení.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 011/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje kritéria pro přijímání žáků do ZŠ Úvaly jako závazné opatření zřizovatele školského zařízení (příloha č. 8),
ukládá starostovi města informovat ředitele ZŠ a starosty okolních
obcí ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 012/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s přijetím daru od akademické sochařky paní Miloslavy
Kaňkové, která městu darovala 2 keramické postavy. Postavami
bude doplněn keramický betlém, který byl městu výše uvedenou
výtvarnicí již darován,
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy (příloha č. 9).
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 013/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
pověřuje předsedu výboru pro výstavbu, aby tento výbor projednal
žádost o prodej pozemků za účelem výstavby prodejního komplexu.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0

Poskytované služby projektu CZECH POINT
na správním odboru MěÚ Úvaly

Usnesení č. Z – 014/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí o uzavření smlouvy o partnerství se slovenskou obcí Spišské Bystré (příloha č. 10).
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 015a/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů
Úvaly (příloha č. 11).
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 015b/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
jmenuje velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly Petra
Rytinu st., bytem Kollárova 1227, Úvaly.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 015c/010
vydává obecně závaznou vyhlášku města 1/2010 Požární řád města
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 016/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
ruší usnesení č. 130/09, kterým schválilo převod finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč z rezervního fondu do fondu odměn
Mateřské školy Pražská 525, Úvaly.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 017/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje použití finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč pro Mateřskou školu Pražská 525, Úvaly z neinvestičního příspěvku zřizovatele, který bude využit na mzdové prostředky.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Ing. Helena Váňová, místostarostka
MUDr. Jan Šťastný, starosta

Na poslední chvíli

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)
VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH
(„Modul Autovraky Informační Systém Odpadového
Hospodářství“)
VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
Dne 1. 7. 2009 nabyl účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákony
č. 300/2008 Sb., č. 301/2008 Sb. a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění přiznaly dokumentu v elektronické podobě stejnou
právní úroveň jako originálnímu listinnému dokumentu. Jedná se o
obdobu současného ověřování dokumentů potvrzením na listinné
kopii původního dokumentu, tzv. vidimaci. Autorizovaná konverze
převede původní dokument v listinné podobě do elektronického
formátu PDF 1.7 a vyšší. Elektronickým podpisem a časovým razítkem stvrdí úředník provádějící konverzi (tzv. ověření) totožnost
elektronického dokumentu s jeho papírovým originálem.
Bližší informace na www.mestouvaly.cz nebo na tel. 281 982 485.

Vyhlášení výtvarné a fotografické soutěže
V rámci letošních červnových oslav 710 let Úval vyhlašuje městský
dům dětí a mládeže ve spolupráci s komisí pro kulturu výtvarnou
soutěž pro děti ve věku 3 až 15 let na téma Úvaly – město, ve kterém
žiji. Závazná technika: malba, formát A3 nebo A4.
Dále vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti a dospělé na téma
Úvaly. Podmínky: černobílé nebo barevné fotografie v počtu max.
2 ks, originál ve velikosti max. A4, u digitálních snímků dodání
i v elektronické formě na CD.
Všechny obrázky a fotografie musí být označeny jménem autora,
jeho věkem a bydlištěm včetně kontaktního telefonu. Termín odevzdání prací: do čtvrtka 27. 5. do 18 hodin v MDDM Úvaly.
Práce účastníků, které nesplní podmínky zadání nebo termín odevzdání, nebudou do soutěže zařazeny.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

Jana Tesařová, vedoucí odboru správního
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Zprávy z města
Úvalských 710 let

Leckdo si rád povzdechne, „jak ten čas letí“. Určitě si mnozí rádi
zavzpomínají při tomto obecném mimoděkém povzdechu na čas
před 10 lety, kdy Úvaly oslavovaly svých 700 let velkolepě, mohutně, za velké pozornosti občanů. Ale 10 let tak nějak rychle uplynulo
a máme tu 710 let Úval a můžeme porovnávat, jak se město za zejména posledních 10 let změnilo.
Připomeňme si trochu úvalskou historii od té nejstarší. První listinná zmínka o Úvalech pochází již z let 1290 -1296, kdy rychtář František s 5 společníky přiznává pražským měšťanům 600 hřiven stříbra,
které oni zavazují zástavou šesti vesnic s Úvaly. Od roku 1300 jsou
Úvaly již zmiňovány jako tržní městečko, od roku 1361 v poddanském vztahu ke škvoreckému panství vladyckého rodu Olbramoviců (původně starého pražského patricijského rodu). Doslova „za
úvalskými humny“ nejpozději od počátku 14. století vyrůstaly vsi
s tvrzemi - Hodov a Hostín, z nichž se postupem doby staly pouze
šlechtické zemědělské dvory. Hodov již před rokem 1346 náležel
ke kolodějskému panství, jehož držitelem byl v daném období bohatý pražský měšťan Meinlin Rokycanský.
Skrze městečko procházela tehdejší důležitá obchodní cesta „Trstenická stezka“, která vedla z Prahy přes Běchovice a dále na Český Brod, Kutnou Horu, Chrudim, Litomyšl a na Moravu. Tuto sku-

tečnost ještě v osmdesátých letech 20. století připomínal zájezdní
hostinec z roku 1654, později hotel U Českého lva, jako nejstarší
hostinec v Úvalech, který byl od počátku odpočinkovou zastávkou
pro formany a jejich koně.
Od roku 1541 jsou již v písemných dokumentech Úvaly uváděny
jako tržní městečko, od roku 1654 dokonce jako městys. V průběhu
více jak 710 let bylo zaznamenáno několik obměn názvu a z původní osady se stalo dnešní město s více jak 5 600 obyvateli.
Znak města vychází z původní pečetě městečka z roku 1809.
Ale vraťme se k oslavám 710 let Úval, které se uskuteční o červnovém víkendu 11. – 13. června 2010, týden po Ouvalském bigbítu.
Pro přípravu oslav byla jmenována organizační komise, která jedná
o zapojení do přípravy oslav s představiteli jednotlivých spolků
a organizací, základní školou, domem dětí a mládeže, církvemi, kulturními a dalšími subjekty. Jde o to prezentovat ukázky z činnosti těchto subjektů a kulturní akce zajistit z místních zdrojů. I když
oslavy 710 let Úval budou určitě skromnější než před 10 lety, tak
zajímavé určitě budou. Aktivity budou rozptýleny do jednotlivých
částí města a občané si tak budou moci vybrat, co je zajímá. K zhlédnutí toho určitě bude dost. Věříme, že občané nenechají 710 let
svého města bez povšimnutí.
Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Názory čtenářů
Pitná voda ve vodovodu

Občané města Úval a s nimi Horoušan, Horoušánek a Jiren se konečně dočkali. Podle informace ze Života Úval (2/2010) mají
k dispozici od 16. prosince 2009 ve vodovodní síti pitnou vodu.
Doposud to byla přehnaně řečeno téměř „močůvka“. Tento „přepych“ je však téměř za 74 Kč/m3 dodané vody (vodné + stočné).
Z toho vyplývá, že jedno spláchnutí toalety nás stojí neuvěřitelných
67 haléřů. Za tyto nemalé peníze však požadujeme podstatně více.
Nestačí nám jen parametry této vody (od – do), citované ve zmíněném ŽÚ, s odvoláním na Vyhlášku č.252/2004, resp. 187/2005 Sb.,
ale požadujeme podrobné informace o výsledcích prováděných
pravidelných kontrolních rozborů vzorků pitné vody odebíraných
u spotřebitelů. Tuto činnost ukládají provozovateli vodovodu citované vyhlášky a stanovují i četnost těchto kontrol za rok.Ve městě
by mělo být každý rok odebráno 9 kontrolních vzorků vody, což je
cca vždy po 6 týdnech, z toho 2 pro úplné a 7 pro zkrácené rozbory.
Spotřebitelskými lokalitami kontrolních odběrů vody z vodovodu

jsou základní škola, zdravotní středisko, 2 prodejny na Pražské
ulici a Horoušánky. Požadujeme uvádět výsledky těchto rozborů
pravidelně v ŽÚ. Důvodem pro tyto požadavky jsou jednak právo
na přesné informace o dodávaném produktu, mimochodem ne levném, a jednak proto, že dnes při nákupu spotřebiče typu pračka
a myčka nádobí jejich výrobci často uvádějí tabulky tvrdosti vody,
na které jsou spotřebiče nastaveny z výroby a jak je pak přestavět
na vlastnosti vody v domácnosti. To znamená, jak doplňovat změkčovací zařízení spotřebiče speciální solí s cílem dosáhnout perfektních výsledků mytí či praní.
Pro občany Úval z nových lokalit „Radlická“ a „Slovany“, které jsou
zásobovány vodovodem Škvorec - Tuklaty z Újezda n. Lesy, bude
třeba sehnat výsledky stejných pravidelných kontrolních rozborů
vzorků pitné vody odebíraných u spotřebitelů od provozovatele
tohoto vodovodu.
Ing. Josef Beneš

Kontrola pitné vody je samozřejmostí

informace jsou uvedeny na našich stránkách www.vakmb.cz, kde
si každý najde kvalitativní parametry pitné vody ve všech námi provozovaných vodovodech. Kvalita vody ve zdroji, respektive ve vodovodu, se v průběhu roku zásadně nemění, a proto jsou uváděny
souhrnné přehledy. Zveřejňováním celých protokolů po celý rok
se nebráníme, ale ve výsledku budou ve zpravodaji zabírat místo
jiným článkům a informacím pro občany.
Mimo uváděné počty rozborů kvality vody provádíme mnoho kontrolních provozních rozborů nad rámec našich povinností. Mimoto
kvalitu vody kontroluje i Středočeská hygienická stanice svými namátkovými kontrolními odběry.

Je zákonnou povinností provozovatele vodovodního řadu, aby
v pravidelných intervalech kvalitu vody kontroloval. Vždyť právě
z tohoto důvodu jsme jirenskou vodu užívali na „výjimku hygienika“, která skončila 31. 12. 2009, a právě proto byl vybudován přivaděč pitné vody z káranských řadů za 55 milionů Kč. Používat slovo
„požadujeme“ je tudíž nadbytečné a matoucí, neboť mnozí čtenáři
by mohli dospět k názoru, že se rozbory vody nedělají. Samozřejmě,
že se provádějí, a to v pravidelných intervalech a výsledky odběrů
jsou veřejně přístupné.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Odpověď na článek Ing. Beneše

Dovolím si reagovat na článek pana Ing. Josefa Beneše. Jsem rád za
zájem o kvalitu pitné vody ve vodovodu Úvaly a také musím dát za
pravdu pisateli článku, že je vykoupena vyšší cenou (v součtu vodné a stočné), než na jakou byli občané Úval a okolí zvyklí.
Každý občan má právo na informace a naše společnost se tomu nebrání. Naše laboratoř má za povinnost každému zákazníkovi sdělit
kvalitu dodávané vody do jeho domácnosti. Nemáme co tajit a tyto
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K lokalitám Radlická a Slovany mohu uvést, že kvalitu vody rovněž
sledujeme, ale nemáme ji na našich stránkách uvedenou. Jako provozovatel a dodavatel vody tento nedostatek napravíme. V těchto
lokalitách je dodávaná pražská voda ze zdroje Želivka, která má trochu jiné parametry než tvrdší voda z Káraného v celých Úvalech.
Na závěr uvádím kontakt na laboratoř: tel. 326 376 205, vedoucí
laboratoře je Ing. Hanzlíková.
Ing. Vladimír Stehlík,
výrobní náměstek Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

4/2010

Kultura a volný čas
Komise pro kulturu Rady města Úvaly
zve všechny zájemce
do Divadla ABC
dne 15. 4. 2010 v 19.00 hodin

Pan Kaplan má třídu rád

Příběh o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího
jazyka ve třídě plné lidí, kteří už dávno překročili
školní léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá se
steskem po domově a vše je doplněno řadou
písniček z celého světa.
Hrají: O. Vízner, J. Vlach, L. Lipský, S. Fišer,
J. Smutná, V. Gajerová, J. Drbohlavová a další.
Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly, odbor správní
(cena vstupenky 290,- nebo 390,- 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.

Zprávy z MDDM
Mládí a lidová tvorba

Možná vám připadá, že toto spojení není v dnešní době aktuální, ale
nenechte se mýlit. Děvčata z kroužku lidové tvorby v MDDM Úvaly
vám potvrdí, že při téhle piplavé práci je tak nějak dobře. Pod rukama jim vzniká jemná krása, povídají si a výborná lektorka Jana Kubešová je z rozbouřeného moře pedigových prutů či záplavy šustí,
hory slaného těsta nebo hromady látek trpělivě a systematicky vede
k úspěšnému cíli: pedigovému tácu, figurce ze šustí či slaného těsta,
panence z vařečky apod. Především díky ní se tu děvčatům moc líbí
a jsou opravdu šikovná.
V únoru se některé z nich zúčastnily úžasné soutěže Řemesla Polabí III., kterou pořádal MDDM Čelákovice. Mám radost, že nás dobře reprezentovaly Marcelka Zendulová, Míša Merčáková, Maruška
Machačová a Veronika Šveňhová, která získala 1. místo za textilní
závěs a 2.-3. místo za pedigový tác. Vzhledem k tomu, že byla soutěž
hojně zastoupena, je to velký úspěch. S radostí gratuluji Verunce
i Janě Kubešové a děkuji Ing. Aleně Zradičkové, ředitelce MDDM
Čelákovice, za uspořádání tohoto krásného setkání malých i starších autorů artefaktů z oblasti lidové tvorby.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

Zvonečky z České Lípy

Již pravidelně jezdíme na pohárové taneční soutěže Českolipský
zvoneček. Tradičně ji připravuje TŠ Duha v České Lípě. Letošní
13. březen přinesl štěstí pro všechny věkové skupiny dětí v parketových kompozicích. Formace juniorů – Rytmus III si vytančila
s choreografií „Sněhové vločky“ 1. místo a s „Black ladies“ 2. místo.
Vystoupení dětí slavila 1., 2. a 3. místo za choreografie „Modrý valčík“, „Lesní“ a „Velké prádlo“. A tak zvonečky zase zvonily a medaile
vesele cinkaly.
Alena Navrátilová

Choreografie Modrý valčík

Veronika Šveňhová

Choreografie Lesní
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Zprávy z MDDM
Galerie MDDM uvádí…

16. 4. - 18. 4. 2010 výstavu italského malíře Giana L. Corneli; na
vernisáži 16. 4. v 18 hodin vystoupí Štěpán Markovič, přední český
saxofonista, profesor Konzervatoře Jaroslava Ježka.
Giangi, vlastním jménem Gian Luca Cornelio, se narodil v Pavii roku 1964. Vystudoval obor geologie na místní univerzitě a
v San Diegu ve Spojených státech amerických. V roce 1991 se usadil
v Praze a začal působit v podnikatelském sektoru. Malířská tvorba
se stala neoddělitelnou součástí jeho života, v posledních letech se
však kvůli pracovnímu vytížení posunula do role „hobby“.
Pod vedením prof. Maffeise pracoval na neustálém prohloubení
emočního zobrazení formou malby, prezentoval se vlastním cyklem
děl pod názvem „White noise“, pracoval s novým pojetím materiálu, které klade důraz na dynamičnost osobitého projevu a barevný
kontrast, zkoumaje vjemovou podstatu barvy, v jejímž nitru vytváří
abstraktní složení. Svoji tvorbu ukázal na 10 výstavách v Itálii a České republice.
Štěpán Markovič
Na začátku 90. let sestavil Štěpán Markovič soubor, se kterým v letech 1993 – 1995 získal v anketě Jazzový Kája cenu „Kapela roku“,
nahrál album Resolution a při oficiální návštěvě na památném jam
session v Redutě doprovodil amerického prezidenta Billa Clintona.
Vedle koncertování a nahrávání se svou skupinou spolupracoval
také s Gustavem Bromem, který ho na sklonku života pověřil sestavením saxofonové sekce a dále působil doma i v zahraničí s formacemi Emila Viklického, Laca Décziho, Matúše Jakabčice, Grega
Hopkinse, Shirley Bassey, Ray Charlese, Lizy Minelli a mnoha dalších. V roce 1998 se vrátil na Konzervatoř J. Ježka, kde působí až do
současnosti jako pedagog.
Přijďte, srdečně vás zve Jana Pospíšilová

Koncert souboru Musica Dolce Vita s novým programem

Na křídlech hudby – tak se nazývá koncert, který pro úvalské publikum připravil soubor Musica Dolce Vita. Koncert proběhne v pátek 23. dubna od 18 hodin v galerii Městského domu dětí a mládeže
v Úvalech.
Soubor Musica Dolce Vita asi není nutné příliš představovat, neboť
je v Úvalech „jako doma“. Připomeňme jen, že se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfistky Zbyňky
Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely
Demuthové prezentuje širokou škálu tematických koncertů (velikonoční, mariánský, adventní, vánoční). Některé z nich a mnohé

další již také v Úvalech zazněly. Na podrobnosti o připravovaném
vystoupení jsem se zeptal paní Zbyňky Šolcové.
Jak vznikl nápad sestavit koncert pod názvem Na křídlech hudby?
Na otázku, jak vznikl program pod tímto názvem, je celkem jednoduchá odpověď. Snažíme se nabízet stále něco nového (hlavně v
Úvalech, kde hrajeme i dvakrát za rok). Jednou Žofie dostala nápad
vytvořit program ze skladeb, v nichž se autoři inspirovali ptačím
zpěvem. Ukázalo se totiž, že takových skladeb, jak v klasice, tak
samozřejmě v lidové písni, je velké množství. Tak jsme daly hlavy
dohromady a vznikl tento „ptačí“ program“, oficiálně pojmenovaný
Na křídlech hudby. Jsou tam skladby sólové, dua i tria, jak jsou naši
posluchači zvyklí.
Od kterých autorů uslyší posluchači skladby?
Program je sestaven nejen ze skladeb našich autorů, například F.
Škroupa, B. Smetany, A. Dvořáka, ale také významných zahraničních, kterými jsou G. P. Telemann, A. Vivaldi, L. C. Daquin, W. A.
Mozart, P. I. Čajkovskij a další.
Máte přichystáno v rámci koncertu nějaké překvapení?
Snad se nám podaří překvapit nebo pobavit posluchače přídavkem,
který máme připravený (pokud ovšem bude ze strany posluchačů
zájem). K tomu nic víc neprozradím, pak by to překvapení nebylo.
Koncert pod názvem Na křídlech hudby je v repertoáru souboru
novinkou. Znamená to, že v Úvalech uslyšíme premiéru?
Ano, program Na křídlech hudby bude mít v Úvalech premiéru, ještě jsme ho nikde nehrály a do 23. dubna ani hrát nebudeme. Úvalští
ho uslyší jako první.
Dověděl jsem se, že kromě vydaného CD Poetická zastavení natáčíte další CD se skladbami z repertoáru souboru. Jak se nazývá a
co obsahuje?
Právě jsme dokončily natáčení našeho nového CD, pracuje se na
jeho výrobě a mělo by mít křest někdy na jaře nebo začátkem léta.
CD má název Musica Dolce Vita hraje klenoty české hudby. Program je sestavený výhradně z děl českých autorů, většinu skladeb
jsme hrály také v loňském roce v Úvalech.
Děkuji za odpovědi.
Zbývá dodat: přijďte si do Městského domu dětí a mládeže Úvaly
poslechnout, jak už tu bývá dobrým zvykem, premiéru „ptačího
koncertu“ souboru Musica Dolce Vita. V příjemném prostředí vás
jistě čeká jedinečný zážitek.
Ing. Vladislav Procházka

Okénko knihovny
Knihovna a její město
V březnu, známém jako měsíc knihy a od letošního roku i jako měsíc čtenářů, pořádala Městská knihovna v Praze seminář s názvem
Knihovna a její město. Seminář, určený nejen knihovníkům, ale
i širší veřejnosti, byl zaměřen na dvě základní otázky. V první části, věnované podpoře čtenářství, vystoupili se svými prezentacemi
pracovníci vybraných knihoven, aby se podělili o své úspěchy v různých oblastech práce se čtenáři. Namátkou zmíním několik témat
– metodika práce se seniory, chceme dětem číst, dílny tvůrčího psaní. Nutno říci, že všem těmto aktivitám, prezentovaným pracovníky
menších či větších knihoven, předcházela v první řadě řádná rekonstrukce a rozšíření stávajících prostor, případně přímo výstavba nového objektu, a následně tomu odpovídající personální obsazení.
Druhá část, zaměřená na podporu čtenářství, byla věnována dnes
pro nás již samozřejmému virtuálnímu světu. Za zmínku stojí především čtenářské portály on-line, určené k doporučování dobrých
knih, dále pak téma čteček, digitalizace a četby přes internet atd.

Obě témata spojuje možnost zamyslet se nad tím, co všechno a jakým způsobem nabízejí knihovny v současné době svým čtenářům.
Stále totiž platí, že knihovna je naše kulturní jistota. A jako taková
by měla být místem, kde se myšlenky a informace dají nejen získat,
ale také sdílet.
Co říci závěrem? Navštěvujte náš web, katalogy, sledujte naše novinky a pamatujte: váš zájem, požadavky a nároky zvyšují kvalitu
naší knihovny. Přejeme všem našim stávajícím i budoucím čtenářům pěkné jaro a těšíme se na vaši návštěvu v knihovně.
V minulém čísle Života Úval jsme se ptaly na zájem o samostatnou
výpůjční dobu pro maminky s malými dětmi. Maminky, dejte nám
vědět nejpozději do konce dubna, buď přímo v knihovně, nebo na
e-mailovou adresu mek.uvaly@seznam.cz.
Děkujeme.
knihovnice MěK Úvaly
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Život Úval

Úvalské portréty
Ing. Zdeňka Havránková (* 1956)

V tomto dílu seriálu Úvalské portréty vám
představujeme osobu, která stojí mnoho let
skromně a nenápadně v pozadí mnoha kulturních akcí ve městě. Když jsem ji poprvé
oslovil s nápadem, že by bylo vhodné napsat
o ní pár řádků v Životě Úval, její první odpověď zněla jednoznačně: „Děkuji za uznání,
ale počkejte si na můj nekrolog nebo kulaté jubileum. To by se snad mělo spíš týkat
tvůrčích osobností a ne bláznivých aktivistů, jako jsem já.“ Po několika opakovaných
žádostech se mi ji podařilo přemluvit.
Paní Ing. Zdeňka Havránková vystudovala Střední průmyslovou školu chemickou
v Křemencově ulici v Praze, obor analytická
chemie, a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor anorganická technologie. Pracovala ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů v Praze se zaměřením

na kovové povlaky. Nyní je technologem a
jednatelem firmy zabývající se zpracováním
zinkových odpadů. I když je profesí technik,
vždycky měla také humanitní zájmy.
Poprvé se zapojila do kulturního dění v obci
někdy v průběhu studia na střední škole,
kdy pomáhala při organizaci folkové soutěže Zlatá podkova města Úval. Taky v té době
hrála malé role ve dvou, shodou okolností
asi posledních představeních úvalských
ochotníků.
V roce 1976 byl v Úvalech založen filmový
klub (zřizovatelem byl SSM), což sice nebyla její myšlenka, ale prakticky od začátku
FK vedla. Tehdy se začala o film víc zajímat. Prostřednictvím FK bylo možné vidět
zajímavé tituly mimo oficiální distribuci.
Na filmových školách a seminářích pořádaných Radou československých FK bylo
možné se setkat a besedovat s českými filmovými režiséry a dalšími zajímavými osobnostmi. Byly to pro ni velké zážitky, zvláště
v té době. Nejlepší z klubových filmů se pak
hrály i v Úvalech. Činnost filmového klubu
se rozvíjela pochopitelně s pomocí dalších,
například Jana Kubelky, který do Úval obětavě dojížděl z Říčan a připravil většinu úvodů k filmům, a paní Emmy Struskové, jejíž
zásluhou se do Úval podařilo získat některé
archivní filmy. Nejaktivnější byl FK na konci 80. let, kdy po promítání filmů proběhlo
několik besed s režiséry (E. Klos, F. Fenič,
D. Klein, M. Vadas, I. Pavlásková, J. Svěrák)
a zorganizovaly se 2 plesy FK (s půlnočním
promítáním).
Vadily jí, podle jejích slov, pravidelné měsíční letní prázdniny kina, a proto přesvědčila
manžela a několik známých a po dva roky
organizovali letní kino u nynějších skautských kluboven (opět zastřešeno SSM, jak
jinak tehdy).
Na začátku 90. let nějakou dobu pracovala
v kulturní komisi. Tehdy se podílela hlav-

ně na dramaturgii a organizaci koncertů
(J. Hutka, W. Daněk, K. Plíhal, J. Dědeček,
ale také Bluesberry a Visací zámek). Tehdy
ještě fungovalo Městské kulturní zařízení,
které naplánované akce zastřešovalo a organizačně zajišťovalo. Členové kulturní komise pak pomáhali při zajištění naplánované
akce na místě.
Asi od roku 1991 byla vedoucí úvalského
kina, v posledním roce existence kina jako
zástupce vedoucího. Toto byla její jediná
honorovaná činnost v oblasti kultury ve
městě.
Pak se až do organizování oslav 700 let Úval
držela stranou a věnovala se spíš své odborné profesi. Výstava, která byla součástí oslav,
byla první, na které spolupracovala. Pak
následovala spolupráce na mnoha dalších
výstavách, ale také pomáhala při pořádání
koncertů, kulturních večerů, městských
plesů, akcí pro seniory, v poslední době i na
dvou promítáních filmů s besedou s tvůrci.
Od roku 2002 pracovala v přípravné skupině pro vydání publikace Úvaly v průběhu
staletí. Podílela se na textu některých kapitol a sháněla dokumenty. Od té doby opět
pracuje v komisi pro kulturu. Zájem o historii ji přivedl také do letopisecké komise.
O sobě říká: „Proč to dělám? Asi podobně
jako některým dalším lidem mi vadilo, že
v Úvalech není na co jít, že zde není pravidelná kultura. Připadá mi nějak samozřejmé,
že se snažím, aby to bylo jinak. Mám radost,
když se pak výsledek našeho společného
snažení někomu líbí, nebo ho to dokonce
potěší.
Nemám koníčky v pravém smyslu slova.
Ráda čtu, chodím do divadla, do kina, na
koncerty.“
Co říci na závěr? Takových obětavých lidí
bychom v Úvalech potřebovali více.

obklopenou zelení vybudovat. „Uvažujeme
o odpočinkové zóně nebo hřišti. Chceme
vytvořit areál pro sport i odpočinek,“ řekl
starosta Jan Šťastný.
(fr) (Mladá fronta DNES, střední Čechy,
20. 2. 2010)

vami metropole obklopen spoustou lidí,
ve volném čase si vyjde na výlet do přírody
v okolí Úval. „Rád vyrážím do Klánovického
lesa, Škvorecké obory, Králičiny, ale i třeba ke sv. Donátovi v sousedství Škvorce,“
upřesňuje. Ve městě mu vadí lhostejnost
některých obyvatel, kteří si podle jeho slov
mnohdy nejsou ochotní zamést zasněžený
chodník před svým domem. Skautské středisko v Úvalech vede Gloc od roku 2003.
Teď připravují třeba nový tábor rodinného
skautingu, táboření v přírodě starších členů
s jejich malými dětmi. Podle Gloce v poslední době Junák, největší česká skautská
organizace, prochází velkou modernizací
a o skauting opět začíná být zájem.
(fr) (Mladá fronta DNES, 6. 3. 2010,
příloha Praha a okolí)

Ing. Vladislav Procházka

Napsali o nás
Místo skládky vznikne areál pro
sport a kulturu

Areál pro sportovní a kulturní akce chtějí
nechat postavit radní v Úvalech. Podobné
prostory totiž podle vedoucího odboru
správy majetku městského úřadu Martina
Němečka ve městě chybějí a nyní se na ně
uvolnilo místo. Město totiž nechalo zlikvidovat černou skládku, která se desítky let
rozšiřovala v bývalém lomu.
„Bylo tu překladiště. Vozila se sem třeba
vykopaná zemina nebo se tu skladovaly nepotřebné dlažební kostky a obrubníky a rezivěla tu stará technika,“ popsal Martin Němeček. Odstranění skládky stálo 249 tisíc
korun, 200 tisíc korun město dostalo z Fondu životního prostředí. Radní nyní plánují,
co na vyklizeném prostranství pod skálou
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O skauting začíná být opět zájem

Podle Jaromíra Gloce, vedoucího skautského střediska, jsou Úvaly ideálním místem
pro život. „Je to klidné místo pro trávení volného času. Zároveň se za půl hodiny dostanu vlakem do centra Prahy. Poslední dobou
navíc město přestává být pouhou noclehárnou a začíná žít,“ oceňuje Gloc.
V Úvalech žije od svého narození, tedy devětadvacet let. A protože denně tráví spoustu
času mezi historickými i moderními budo-

4/2010

Školství
Informace o činnosti školské rady

Školská rada v novém složení pracuje již druhým rokem. Rády bychom Vás, rodiče žáků úvalské základní školy, informovaly o tom,
co se nám na základě Vašich podnětů zdařilo a co nikoliv.
Co se podařilo
V loňském školním roce se podařilo zajistit teplou vodu na toaletách v přístavbě nové budovy.
Úprava povrchu před školní jídelnou, kde byl dříve štěrk a bláto,
dnes je zde asfaltový povrch.
Osvětlení v zadní části školní budovy u vchodu do tělocvičny, kde
hrozilo v odpoledních a večerních hodinách zranění dětí, které zde
navštěvují sportovní kroužky.
V rámci prevence patologických jevů / požívání alkoholu, drog a
jiných omamných a návykových látek / je ve školním řádu věnována velká pozornost pravidlům a postupům školy a pedagogických
pracovníků v případě podezření z jejich užívání některým z žáků
školy.
Co se stále nepodařilo
Škola stále bojuje s nevyhovující situací ve vstupní hale hlavní budovy, kde je nedostatek botníků a žáci nemají kam ukládat obuv.
Toalety v jídelně, které za stávající situace nemohou být dostavěny.
Nevyhovující situace se zajížděním aut před budovu školy, na což
jsou rodiče neustále bez úspěchu upozorňováni. Mohlo by zde dojít
k vážnému úrazu. Školní jídelna nebude žákům nabízet výběr alespoň ze dvou jídel. O vyjádření k těmto problémům jsme požádaly
zástupce zřizovatele školy.
Závěrem bychom Vás rády informovaly o plánované výstavbě pergoly na školním hřišti. Tento prostor bude využíván jako „Učebna
pod modrou oblohou“ a bude financován z výtěžku loňského a letošního jarmarku se souhlasem žáků.
Děkujeme všem rodičům, kteří nejsou lhostejní, za jejich podněty,
zástupcům školy a města Úvaly za vstřícnou spolupráci.
S dalšími body, které byly projednávány školskou radou, se můžete seznámit na internetových stránkách školy www.zsuvaly.cz, kde
jsou také uvedeny kontakty na všechny členy školské rady, na které
se můžete i nadále obracet se svými postřehy.
Lenka Hejsková a Martina Prknová

SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PARLAMENTŮ

I žáci na základních školách mají svůj parlament. Delší dobu je tomu
tak i na naší Základní škole v Úvalech. Náš parlament během školního roku pracuje v různých oblastech života školy. Především se
vyjadřuje k chodu školy (zvonění na vyučování), sleduje dění ve
škole a kolem školy (šikana, vandalismus, úklid kolem školy, třídění
odpadů). Abychom během školního roku zažili legraci a odlehčili povinnostem, upevnili fyzično a duševno, připravuje náš parlament pro žáky zajímavé vědomostní a sportovní soutěže (Nikdo
neví všechno, šachy, Člověče, nezlob se, Železný kluk a železná holka). Na podzim a na jaře pořádá parlament pravidelně sběr starého
papíru. Členové parlamentu spolupracují s třídními učiteli a informují svoji třídu o akcích parlamentu. Mají možnost kdykoli přijít
a požádat o řešení problému, který se týká naší školy. Scházíme se
nepravidelně, podle potřeby. Naše schůzky ale probíhají nejméně
1x za měsíc. Ostatně můžete se sami přesvědčit, co na schůzkách
řešíme. Informace o parlamentu ZŠ Úvaly najdete na webových
stránkách školy- www.zsuvaly.cz.
Jedna z úspěšných akcí, které máme už v letošním roce za sebou, je
setkání s parlamentem ZŠ G.A.Lindnera Rožďalovice. O naší říjnové
cestě do Rožďalovic (okres Nymburk) jsme už čtenáře ŽÚ informovali. Nyní bychom Vám chtěli sdělit pár poznatků o návštěvě rožďalovických žáků v Úvalech. Přijeli k nám ve středu 25. listopadu
2009. Prohlédli si naši rozlehlou školu, a dokonce se podívali i do
tříd. Ten den jsme měli pracovní dílny a vyráběli jsme výrobky na
vánoční jarmark. Dopoledne jsme si stihli i společně zaschůzovat.
Setkali jsme se všichni oficiálně v naší počítačové pracovně a pozvali pana ředitele J. Březku a pana ředitele z rožďalovické školy, pana
Romana Kotláře. Pro našeho pana ředitele jsme měli připravené
otázky nás a našich spolužáků. Po obědě jsme naše hosty provedli po zajímavých místech v Úvalech. Prohlédli si kostel Zvěstování

Páně, sochu sv. Jana Nepomuckého a Arnošta z Pardubic, viadukt,
památník padlým v 1. světové válce, bývalý statek s č.p. 6 a římskokatolickou faru s č.p. 45. O každé této zajímavosti měli naši žáci
připravenou krátkou informaci.
Podle spokojených tváří našich i rožďalovických žáků mám dojem,
že se jim úvalské setkání líbilo. Měli možnost srovnat obě školy
v běžném školním dni, vybavení chodeb a učeben, práci školních
parlamentů, chování žáků, přístup vedení školy a učitelů, školní
kuchyni a v neposlední řadě poznali naše město Úvaly. Děti vedly
otevřené a upřímné rozhovory. Dokázaly spolu slušně komunikovat, respektovat řeč a názor druhého. O dojmech a poznatcích ze
setkání budeme hovořit na nejbližší schůzce našeho parlamentu.
Pokusíme se vzít si z rožďalovického parlamentu to, co nám chybí a co nás zaujalo. Zjistili jsme, že to, co nám nevyhovuje, chtějí
rožďalovičtí žáci zavést do své školy a naopak. Jedná se například o
zvonění nebo pobyt o velké přestávce venku. My chceme zvonění
a na čerstvý vzduch, rožďalovičtí žáci touží po nezvonění a o přestávce pobyt ve třídě.
Do konce školního roku máme dostatek času se touto problematikou zabývat.
Mgr. Marcela Havelková, parlament ZŠ Úvaly

PARLAMENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘISPĚL NA HAITI

V pondělí 25. ledna 2010 se sešel na mimořádné schůzce parlament Základní školy v Úvalech. Zúčastnilo se jí celkem 17 členů
parlamentu (plný stav je 20 žáků). Zástupcům tříd 2. stupně bylo
navrženo zamyslet se nad situací na Haiti, které je po nedávném
zemětřesení v beznadějném stavu. Nebylo třeba dětem líčit, v jaké
situaci se země v současné době nachází. Žáci sledují a vnímají tuto
katastrofu. V některých předmětech o ní mluvili i se svými vyučujícími. My, učitelé, se je snažíme vést k solidaritě, k správnému chápání mezilidských vztahů a k pomoci tam, kde je to potřebné. Haiti
naši pomoc určitě potřebuje. V rámci multikulturní výchovy jsme
tak mohli dokázat, že svoje postoje dokážeme uvést do praxe.
Na pondělní schůzce parlamentu žáci 2. stupně jednohlasně odhlasovali, že ze svého fondu, který vzniká ze sběru papíru, poukáže na
konto Mezinárodní federace ČK, prostřednictvím Českého červeného kříže, částku 3000 Kč.
Dne 29. ledna 2010 byla částka 3000 Kč odeslána na konto
222826/5500, heslo Haiti.
Mgr. Marcela Havelková, parlament

Střípky z naší základní školy – březen
9.
10.
11.
18.
31.

Návštěva ZOO – 6., 7., 8.B
Návštěva ZOO – 6.C, 7.A a 8.C
Návštěva ZOO – 6., 8.A
Návštěva divadla 1.A,B,C
Školní kolo soutěže Kudy chodí písničky

Lyžařský výcvik ve Strážném 27. 2. až 6. 3. 2010, foto Mgr. J. Březka
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Školství
Masopust ve škole

Na konci března začalo postní období před Velikonocemi.
U nás ve škole obnovenou tradicí, masopustním veselím. Děti to
vzaly opravdu vážně, masky byly nádherné a byla jich spousta.
Prvňáčci přišli do školy již krásně vyzdobení a první hodinu byla
třída plná berušek, velikonočních vajíček, princezen, pirátů
a pohádkových postav. Taková hodina nebyla určitě obyčejná, když
šel k tabuli trénovat písmenko kostlivec a u tabule stála čarodějnice
s oranžovými vlasy a vysokým kloboukem, učení šlo potom úplně
samo. Připadala jsem si jako v kouzelnické škole Saxany.
Ale to hlavní nás teprve čekalo. Průvod masek školou pod ráznými
tóny akordeonu paní učitelky Křížové byl velkolepý. Děti 1.B
vyrazily vyzbrojeny flétnami a vždy při zastavení zapískaly písničky,
které se za půl roku naučily. Všeobecné veselí zakončila diskotéka,
hry a mlsání koblih. A hlavně, děti už dnes vědí, co to je masopust,
proč se slaví a že Velikonoce už jsou přede dveřmi.
			

Přejeme Vám krásné prožití svátků jara.
Mgr. Lenka Foučková a děti 1.B

Organizace a spolky
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Masopust v základní škole
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Sport
HÁZENÁ – jaro 2010

V dubnu začínají mistrovské soutěže v házené a rádi bychom tímto způsobem
pozvali všechny příznivce úvalské házené do areálu pod sokolovnou. Zápasy
mužů mají vždy jednotný začátek v neděli v 17.00 hodin. Všichni věříme, že na
jaře se našemu áčku povede lépe než v podzimní části a odpoutá se z posledního místa tabulky.
Jak jistě příznivci házené zaznamenali, největší rozmach úvalské házené zažíváme v posledních letech v kategoriích žactva. Chlapci v kategoriích mladších
a starších žáků hrají 2 pražské soutěže a 2 soutěže ve Středočeském kraji. Turnajů se účastníme i v miniházené 4+1, kde máme zastoupení vždy několika družstev. Budeme potěšeni, když najdete cestu pod sokolovnu a zhlédnete některý
ze zápasů úvalských házenkářů v kterékoliv kategorii. Více informací o dění
v oddíle najdete na stránkách www.hazena-uvaly.cz.
Muži:
Úvaly - Chodov B
Úvaly - Loko Vršovice
Úvaly - Zruč n. S.
Kutná Hora - Úvaly
Úvaly - Mělník
Sokol Vršovice - Úvaly
Úvaly - Libčice n. V.
Železný Brod - Úvaly

Ne 18.04.10
Ne 25.04.10
Ne 02.05.10
Ne 09.05.10
Ne 16.05.10

17:00 hřiště Úvaly
17:00 hřiště Úvaly
17:00 hřiště Úvaly
10:30 hřiště Kutná Hora
17:00 hřiště Úvaly
hřiště Sokol Vršovice
Ne 30.05.10 hřiště Úvaly
So 05.06.10 hřiště Železný Brod

Starší žáci:
turnaj PHC
Dukla 4 - Sokol Úvaly
turnaj
TJ Chodov - Sokol Úvaly
Sokol Úvaly - Sokol Vršovice
turnaj Úvaly
Loko Vršovice (dci) - Sokol Úvaly
Sokol Úvaly - Dukla 6
Sokol Úvaly - Dukla 4
turnaj Zruč n. S.
Sokol Úvaly - TJ Chodov
Dukla 6 - Sokol Úvaly
Sokol Vršovice - Sokol Úvaly
Sokol Úvaly - Loko Vršovice (dci)
Mladší žáci:
Sokol Úvaly - Sokol Kobylisy
Sokol Úvaly - Dukla 6
turnaj Úvaly
TJ Chodov - Sokol Úvaly
turnaj Kutná Hora
Sokol Úvaly - Sokol Vršovice
turnaj Mladá Boleslav
Dukla 4 - Sokol Úvaly
Sokol Úvaly - Loko Vršovice
turnaj Zruč n. S.
turnaj Mělník
turnaj 12.06.10
Házenkářský desetiboj

2.-5.4.10
Út 13.04.10
17. nebo 18.4.
Čt 22.04.10
Út 27.04.10
So 01.05.10
St 05.05.10
Po 10.05.10
Út 18.05.10
So 22.05.10
Po 24.05.10
Čt 27.05.10
Pá 04.06.10
Út 08.06.10

Po 12.04.10
Po 19.04.10
So 24.04.10
Čt 29.04.10
So 08.05.10
Po 10.05.10
Ne 16.05.10
Po 17.05.10
Po 24.05.10
Ne 30.05.10
Ne 06.06.10
So 12.06.10
17.-21.6.2010

haly v Praze
17:00 hřiště ZŠ Jílovská
Bělá pod Bezdězem
18:30 hala Chodov
18:30 hřiště Úvaly
hřiště Úvaly
hřiště Loko Vršovice
19:00 hřiště Úvaly
18:30 hřiště Úvaly
hřiště Zruč n. S.
19:00 hřiště Úvaly
19:00 hala Juliska
17:30 hřiště Sokol Vršovice
18:30 hřiště Úvaly

18:00 hřiště Úvaly
18:00 hřiště Úvaly
hřiště Úvaly
17:30 hala Chodov
hřiště Kutná Hora
18:00 hřiště Úvaly
hala Mladá Boleslav
17:30 hřiště ZŠ Jílovská
18:00 hřiště Úvaly
hřiště Zruč n. S.
hala Mělník
hřiště Úvaly
Přebor ČR - Olomouc
Jiří Dráb

týmu, kteří se umístili v konečném pořadí letošní SkiTour (seriál běžeckých závodů) do čtyřicátého místa.
V létě máme v plánu se tradičně zúčastnit čtyřiadvacetihodinového závodu horských kol v Liberci ve Vestci.
Akce se koná 12. - 13. června. Pokusíme se v tomto závodě zastoupit téměř všechny kategorie. V rámci přípravy se chceme zúčastnit i několika závodů seriálu
Kolo pro život, Cyklomaraton Tour a především Krále
Šumavy MTB, který se jede v sobotu 29. května.
V případě, že vás náš článek zaujal a máte zájem se
účastnit podobných akcí s námi nebo nám chcete pomoci s organizováním místních sportovních akcí, neváhejte nás kontaktovat.
Sportovní cyklistické akce konané tento rok
v Úvalech a okolí
17. 4. Sázavák (silniční cyklistický závod, 73 km,
start 14:00 Úvaly – Slovany)
18. 4. Újezdský duatlon
(bližší informace na www.triprozdravi.cz)
23. 5. Klánovické MTBO
(bližší informace na www.triprozdravi.cz)
28. 8. Velká cena města Úval
(bližší informace na www.triprozdravi.cz)
Konec září: Úvaly - Český Šternberk - Úvaly (silniční
cyklistický závod, 102 km, start Úvaly – Slovany, termín bude upřesněn)
Cyklistický klub Úvaly

Újezdský duatlon, 18. dubna 2010

Dobrá zpráva pro vás, aktivní sportovce a nadšence.
Stejně jako v loňském roce pro vás totiž občanské sdružení Tři pro zdraví, ve spolupráci s MČ Újezd nad Lesy,
připravuje Újezdský duatlon – atraktivní akci kombinující běh a jízdu na kole. A stejně jako loni nezůstane
jen u závodů, ale máme pro vás připravený i bohatý
doprovodný program. Vy se můžete těšit např. na lanovou dráhu od specialistů z lanového centra PROUD
a vaše děti na zkrácenou verzi duatlonu nebo třeba zajímavé hry od OS Rarášek. Přijďte si po zimě zasportovat s přáteli či dětmi nebo se podívat na super výkony v
neděli 18. dubna od 10 hodin na multifunkční hřiště
v Čentické ulici v Újezdě nad Lesy. Stanete se navíc
součástí celého ÚJEZD.NET „Seriálu tří závodů pro
zdraví“, který pak pokračuje orientačním závodem na
horském kole v Klánovicích 23. května a „klasickým
XC“ (vytrvalostní závod na horském kole) v Úvalech –
již tradičně na konci prázdnin 28. srpna. Navíc, pokud
se zúčastníte všech závodů, můžete v tombole vyhrát
ceny v hodnotě 15.000 Kč. Na www.triprozdravi.cz
najdete nejen všechny potřebné informace, ale i například mapky závodu a fotky z minulého ročníku. Tak
neváhejte a na našich stránkách využijte zvýhodněnou
online registraci!
Tři pro zdraví – pohodové závody pro celou rodinu
Marek Lejsek (Marek.Lejsek@seznam.cz)

Cyklistický klub Úvaly na vytrvalostně - recesistickém závodě
24 hodin na běžkách

V rámci přípravy na blížící se cyklistickou sezonu se někteří členové Cyklistického klubu Úvaly zúčastnili štafetového čtyřiadvacetihodinového závodu
tříčlenných týmů na běžkách. Závod se konal 20. - 21. února v Jeseníkách. Start
byl naplánován na sobotu 12:00 h a končil v neděli ve stejnou dobu. Jelo se klasickou, eventuelně volnou technikou. V rámci týmu se závodníci na trati dlouhé
4,1 km libovolně střídali. Tým CK Úvaly ve složení Štěpán Holý, Ondřej Teplý
a Daniel Holý obsadil první místo za ujetých 361 km. Podrobnější výsledky jsou
k nahlédnutí na www.kudrna.cz/24. Úspěch byl založen na vyrovnanosti členů
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Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – březen 2010

CČSH v Úvalech koná: Svátosti pokání, manželství, manželská jubilea, křest, biřmování, útěcha nemocných, pohřby, uložení urny.
Nutné předem domluvit s farářkou Mgr. Jitkou Pokornou.

Pátek
Neděle

v 15.30 h

POŽEHNANÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY VŠEM

v9 h
v9 h
v 15 h
v 15 h

Zamyšlení:
VELIKONOČNÍ BERÁNEK je úzce spjat s biblickými dějinami. Již
od dob Mojžíšových tvořil důležitou součást každé bohoslužebné
oběti. Právě o Velikonocích měla každá izraelská rodina přinést
beránka do chrámu a zabít jej. Jeho krev byla donesena k oltáři.
Stažený beránek byl pak doma upečen na ohni a pojídán s nekvašeným chlebem a hořkými bylinami. Tento obřad měl připomínat
„velikou noc“, při které izraelský národ vyšel z egyptského otroctví.
To vše se dělo jako předobraz oběti Ježíše Krista, který prolil svou
nevinnou krev na Golgotském kříži. Pro křesťany to znamená, že je
jim nabízeno odpuštění, smíření s Bohem a nový obsah a cíl života.

2. 4. - Velkopáteční rozjímání		
4. 4. - Liturgická bohoslužba
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ		
Neděle 11. 4. - Liturgická bohoslužba		
Neděle 18. 4. - Songová bohoslužba		
Neděle 25. 4. - Křesťanský klub			

Výuka náboženství pro děti: 12. 4., 19. 4. 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
(dokončení z minulého čísla)
50 let – 1. 9. 1960 – Název Osmiletá střední škola byl změněn na Základní devítiletou
školu v Úvalech.
50 let – 1960 – Byla provedena změna
územněsprávního uspořádání země, došlo
ke zrušení po více jak sto letech existence
okresu Český Brod. Úvaly se staly součástí
administrativně vytvořeného okresu Praha
– východ, který byl ovšem značně nelogickým celkem bez historické tradice a přirozeného správního centra. Zbytek původního českobrodského okresu byl připojen
k okresům Kolín a Nymburk.
50 let – 1960 – Byla založena místní organizace Čs. rybářského svazu v Úvalech. Předsedou organizace byl na ustavující schůzi
zvolen Cyril Husník. V době svého založení
měla rybářská organizace v Úvalech 13 členů.
45 let – 2. 1. 1965 – Do užívání občanům
bylo slavnostně předáno zdravotní středisko v Úvalech.
45 let – 1965 – Byla založena první úvalská
big beatová skupina The Snails ve složení:
Petr Holánek – kytara, Ladislav Jelínek – doprovodná kytara, Jaroslav Medek – basová
kytara, Miloslav Rytina – bicí, František Jedon a Milan Čumrda – zpěv. Hráli, podobně
jako řada tehdejších kapel, na nástroje vyrobené vlastníma rukama. Zesilovače a reproduktorové soustavy zhotovil Ladislav Jelínek. Zkoušky se zpočátku konaly v kuchyni
u Medků. Repertoár skupiny se skládal ze
skladeb Rolling Stones, Animals, Kinks či
Beatles a také písní z domácích skupin jako
Flamengo, Olympic a dalších odposlouchávaných z rádia nebo magnetofonových
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nahrávek. Ani pokusy o vlastní převážně
instrumentální skladby nebyly výjimkou.
První veřejné vystoupení skupiny se uskutečnilo v roce 1966 na besídce v místním
tehdejším podniku Benzina, kde Big beatová skupina Úvaly, jak zněl původní název,
zahrála pět skladeb.

10 let – 2000 – Byla vybudována a zahájena výrobní činnost v pobočce španělské
společnosti – automobilové továrny ESSA
CZECH, spol s.r.o., (Grupo Estampaciones
Sabadell – GES) na severním okraji města.
Závod v Úvalech se rozkládá na parcele o velikosti padesát tisíc metru čtverečních.

40 let – 1970 – Byla založena Obec baráčníků J. A. Komenského v Úvalech.

5 let – 1. 10. 2005 – Po 18 letech v Úvalech
obnovilo činnost obvodní oddělení Policie
ČR.
dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

20 let – 12. 1. 1990 – Koordinační výbor
Občanského fóra v Úvalech uspořádal v kulturním domě významný diskusní večer. Při
tomto setkání byla znovu projednávána potřeba rekonstrukce městské rady, z jejíchž
třinácti členů zůstávali ve funkci pouze čtyři občané. Podobný vývoj postihl také funkce poslanců městského národního výboru,
z nichž jedenáct na počátku roku složilo své
mandáty.
20 let – 28. 2. 1990 – Plenární zasedání
Městského národního výboru v Úvalech,
které řešilo nepříznivou situaci v obecní samosprávě po „sametové revoluci“. Zde byli
do pléna kooptováni noví poslanci a členové rady. Zároveň došlo ke zvolení nového
předsedy (od r. 1992 starosty) ing. Ivana
Černého, místopředsedy dr. Miloše Němce
a tajemnice Jany Tůmové.
20 let – 3. 3. 1990 – Kulturní dům Marie
Majerové v Úvalech se stal dějištěm prvního
sněmu úvalského Občanského fóra.
20 let – 24. 11. 1990 – V Úvalech se konaly
první svobodné volby do městského zastupitelstva po „sametové revoluci“. V 17 členném zastupitelstvu města deset mandátů
získali zástupci Občanského fóra, čtyři nezávislí kandidáti. Zástupci lidovců, zelených
a komunistů obdrželi po jednom mandátu.

První úvalská big beatová skupina
The Snails v roce 1968, foto V. Procházka
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Společenská kronika

Úvalská vařečka
TÉMA: CHUŤOVKY K PIVU ČI VÍNU

Vítáme nové spoluobčánky

Nakládaný hermelín

Patrik Baar
Natálie Baarová
Svatopluk Macháček
Martin Jurčák
Matyáš Jurčák
Jan Vomáčka
Matěj Kuhn
jakub Sládek
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
našeho města.

SUROVINY: 4 hermelíny, 1 hlavička česneku, 2-3 sušené nebo
čerstvé feferonky, 3 bobkové listy, 8 kuliček pepře, 4 kuličky nového koření, 1 lžička mleté červené papriky, muškátový oříšek,
mletý pepř, 1 větší cibule, slunečnicový olej
POSTUP:
Hermelíny rozkrojíme podélně a ještě na polovinu, aby se lépe
skládaly do sklenice.
Prolisovaný česnek smícháme s mletým pepřem, paprikou, muškátovým oříškem a několika lžícemi oleje. Vzniklou směsí slepujeme půlky hermelínu. Do sklenice skládáme střídavě hermelín
a na kolečka nakrájenou cibuli. Prokládáme feferonkou, pepřem,
novým kořením a bobkovým listem.
Nakonec vše zalijeme olejem a dobře uzavřeme. Necháme zrát
při pokojové teplotě 4-5 dní. Poté přemístíme do chladničky
a můžeme podávat.
Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

Dubnová životní jubilea
70 let

Pavel Pavelec
Ludmila Chocholoušová
Vilém Schöps
Antonín Novotný
Květa Gergišáková
75 let
Zdeněk Holler
Zdeňka Ulrichová
Alexandr Novák
80 let
Ing. Václav Stibůrek, CSc.
81 let
Jaroslav Teč			
Jiří Selix			
82 let
Oldřich Štěrba		
83 let
Jiří Michálek				
Vlasta Švierčeková		
Marie Chalupecká		
Oldřich Pálek			
84 let
Aloisie Aulická		
Jevdokie Daňhová			
86 let
Jarmila Valášková		
Zdenka Michálková		
Marie Kabátová		
Jiřina Čermáková				
97 let
Zdenka Kašparová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Zdenka Havelková
Běla Stříbrská
Jiří Mysliveček
Jitka Martincová
Ludmila Slavíková
Dobromila Střihavková
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vítání dětí mezi občany města Úvaly

Začátkem měsíce dubna proběhne za účasti vedení města v sálku
Domu s pečovatelskou službou v Úvalech letos první slavnostní
akt „Vítání dětí mezi občany města Úvaly“.
Pozvání bude doručeno rodičům dětí, které se narodily v měsíci
listopadu a prosinci 2009 a v lednu 2010.
Vzhledem k současné legislativě se informace o narození dětí dostává do evidence obyvatel vedené odborem správním Městského úřadu v Úvalech se značným zpožděním. Žádáme proto rodiče
narozených dětí, aby po obdržení rodného listu dítěte tento doložili na odbor správní MěÚ Úvaly k zaregistrování do evidence
obyvatel.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

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
Sraz ročníku 1938
Spolužáci, kteří ukončili školní docházku devítileté školy v Úvalech v roce 1953, se sejdou v pátek 30. dubna v 15.00 hodin v restauraci Sokolovna (vinárna).
								
B. K.
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Život Úval

Inzerce
ANGLIČTINA V ÚVALECH
•Standardní metoda
Cambridge University
•Učebnice Headway
•Důraz na komunikaci
•Psychologický přístup
Tel.: 774 106 514
PRODÁM nebo PRONAJMU
družstevní byt 3+1 s garáží
v Úvalech od dubna 2010.
Cena 8.000 + poplatky
Tel.: 732 273 365

Tažná zařízení
Přívěsová technika

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
MARTIN GALLO
Provádím veškeré opravy
a instalaci nových
elektrických rozvodů na klíč.
Tel.: 724 904 768

Dodáváme tažná zařízení na osobní
a dodávkové automobily, včetně montáže.
Opravy přívěsných vozíků, včetně prodeje
náhradních dílů.
Velkoobchod - maloobchod.
Kontakt: Krol Marketing, s.r.o.,
Žižkova 411, 25092 Šestajovice
www.krol-sro.cz
email:tzmarketing@seznam.cz
tel: 281960313, 281963324
mobil: 602349433, 723752755
Zveme Vás na meditační kurzy

Sahadža jógy
Naučte se vnímat subtilní energii v sobě
i kolem Vás!
Od dubna každý pátek 19-20h.
Kožíškova 511, Úvaly
Tel.:777 072 137

Firma se sídlem v Úvalech instaluje
elektronické zabezpečení objektů
Certifikáty : JABLOTRON a SV-Agency
Systémy drátové, bezdrátové, OKO1
Možnost připojení na pult centralizované ochrany
na půl roku zdarma
Slevy na instalace objednané přes internet
www.asiscom.cz
Ing. Antonín Sobotka, tel.: 603 426 686
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4/2010

tanecni-ujezd@seznam.cz
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby:
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než
20 let. Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho přání,
kdekoli, za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se
nezávazně informovat telefonicky nebo emailem. Komu
svěříte důstojný odchod vašeho blízkého, záleží jen na
vás.
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
tel. + fax : 321 622 615 nonstop
linka : 602 221 511
email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

