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Městský úřad
Pozvánka na jednání
zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se
koná ve čtvrtek 16. 6. 2011 od 18 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na
úřední desce městského úřadu.

Zprávy z jednání rady města

Od posledního vydání časopisu Život Úval
uběhl měsíc a během té doby zasedala
rada města dvakrát, 13. dubna a 11. května.
Velkým tématem projednávaným na obou
zasedáních rady byla probíhající rekonstrukce vodovodních řadů a budování kanalizační sítě, pro které se podařilo zajistit
dotace z OPŽP. Jelikož smlouvy a dotace
byly již schváleny, jedná se ponejvíce o operativní věci týkající se např. způsobu rekonstrukce vodovodu v Janáčkově ulici, propojení vodovodu Hodov, umístění povinných
billboardů informujících o rekonstrukci
a dotaci, umístění zařízení staveniště a meziskládky v lokalitě V Setých, rekonstrukce kanalizační přípojky v Nerudově ulici,
zajištění autorského dozoru, zajištění přepojení vodovodu v ulici Fibichova pro lokalitu Nové Zálesí a zvýšení tlaku, změna
trasy autobusové linky 391 v Radlické čtvrti.
Dále rada rozhodla, na základě výběrového řízení, o zpracovateli žádosti o dotaci
v rámci ROP Střední Čechy na rekonstrukci čp. 65 a na vybudování cyklostezky na
Bendlově stezce. Rozhodla na základě nejnižší nabídkové ceny veřejné zakázky na
provádění servisu, údržby a revize světelné
signalizace v Úvalech o přidělení zakázky
firmě JTS CZ, s.r.o. Rada města souhlasila
se zajištěním Organizace a administrace
zadávacích řízení města Úvaly – výběr dodavatele stavby formou zjednodušeného
podlimitního řízení a technického dozoru
investora a BOZP formou výzvy oslovit minimálně 5 zájemců. Rada města projednala
smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů
mezi městem Úvaly a Středočeským krajem. V rámci smlouvy by mělo dojít k rekonstrukci komunikace „průtah městem,“
a to od křižovatky II/101 (Pražská), přes
náměstí až po světelnou signalizaci. V rámci této smlouvy budou náklady související
s rekonstrukcí komunikace hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje, další náklady
nesouvisející s komunikací (např. osvětlení,
chodníky, odvodnění) bude hradit město
Úvaly. Tato smlouva byla též schválena v zastupitelstvu města. Dále bylo projednáno
rozpočtové opatření č. 1/2011 a rozdělení
hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a postou-

Co vy na to, paní radní?

Po tom, co jste se stala městskou radní, máte na starosti školství, sport
a stížnosti a podněty občanů. Co je nejožehavějším problémem v úvalském
školství?
Co se týká školství, spolupracuji se školskou komisí rady města a snažím se být
v kontaktu se všemi školskými zařízeními, kde je město jako zřizovatel. V těchto
dnech se rozbíhá tzv. malá rekonstrukce
školy a úkolem číslo jedna je pro nás vyřešení problému školní jídelny. Příští rok
vyprší výjimka hygienika. Vedoucí školní
jídelny, paní Dudová, dělá zázraky, aby ve
stávajících prostorách a se současným vybavením nakrmila všech 450 povolených
strávníků. Přesto to ale nestačí, protože
počet žáků školy se rok od roku navyšuje
(v současnosti navštěvuje školu 600 žáků).
Vedení města, školská komise, komise pro
výstavbu a investice pracují intenzivně na
tom, aby ještě do konce roku 2011 mohlo
být zahájeno stravování pro všechny žáky
i učitele školy v nové jídelně. Ale nedá mi
to, abych si neodpustila poznámku, že
o nutnosti řešit problematiku školní jídelny jsem poprvé slyšela již na začátku školního roku 1977/78 !!!
A co stížnosti a podněty občanů? Co
tady se děje?
Pokud se ptáte na druhou oblast, kterou
mám na starosti, bude nejlépe uvést několik čísel. Za první čtvrtletí roku 2011 došlo na městský úřad celkem 26 podnětů,
podání a stížností a jedna petice. Z toho
je jich v současnosti již 14 vyřešeno. Mezi

peno k projednání v zastupitelstvu města.
Rada také projednávala aktivitu a stavební
záměry v lokalitě Výpustek. Hlavním tématem bylo navýšení kapacity dešťové kanalizace v návaznosti na odkanalizování lokality Výpustek a připravované rekonstrukce
železničního koridoru. Rada města je toho
názoru, že navýšení kapacity by měl hradit
investor, nikoliv město. Dalším tématem
bylo odsouhlasení změny investora v této
lokalitě. Bylo projednáno stanovisko města

stížnostmi a podněty převažují stížnosti na
postup nebo nečinnost stavebního úřadu.
Je tu velký počet podnětů a zahájení řízení
ve věci nepovolené stavby. Pokud je nějaké stavební rozhodnutí vydáno, stává se,
že druhá strana nesouhlasí a celý proces
se opakuje. V žádném případě se nechci
zastávat ani pracovníků stavebního úřadu,
ani těch, kteří si stěžují. Stejně jako v každé jiné lidské činnosti, i tady jsou rezervy
a neoprávněné stížnosti. Ale…. Náš stavební úřad, který patří počtem obyvatel do
kategorie 10-15 tis. obyvatel, zaznamenal
za první 3 měsíce roku 2011 662 podání,
415 jich bylo vyřízeno bez nutnosti místního šetření, 119 tzv. „dlouhou“ cestou, která
místní šetření vyžaduje a 31 podání bylo
přerušeno a ostatní v současnosti probíhají. Můžeme mít výhrady k dlouhým vyřizovacím lhůtám, jako např. v říjnu roku 2010
byl podán podnět, který se týkal stavu budovy bývalé pošty. Termín odstranění závad byl dán do 31. 3. 2011, a nebyl dodržen,
další termín byl stavebním úřadem stanoven až do 30. 6. 2011! Co na to říci. Neustálé prodlužování termínů nic nepřináší, je
ke škodě věcí.
Co chcete říci na závěr našeho krátkého rozhovoru?
V současné době se realizuje ve městě na
několika místech tolik potřebná a očekávaná obrovská stavba, jak co do rozsahu
finančních prostředků, tak i nasazení techniky. Téměř pro všechny to přinese nějaká omezení, ale výsledek ve finále všichni
oceníme, jednoduše je to potřeba udělat.
Žijeme přece v 21. století.
V této souvislosti mi ale dovolte, abych vyjádřila určité zklamání nad pasivitou obyvatel Úval. Sestavuje se pořadník nejdůležitějších akcí ve městě, které by se měly
v dlouhodobém výhledu realizovat. Vedení města chtělo dát možnost občanům se
k celé věci vyjádřit a podílet se na stanovení priorit. Anketní lístek vyšel v Životě
Úval nákladem 2500 výtisků, vyplněných
anketních lístků se vrátilo 24. A to je opravdu škoda.
(Radní města Úvaly Mgr. Dany Polákové
se ptal Dr. Vítězslav Pokorný)

k návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Město Úvaly uplatňuje v rámci řízení o vydání návrhu zásad územního
rozvoje v souladu s § 6 odst. 6d stavebního
zákona námitku, která preferuje vzdálenější variantu vedení trasy přeložky silnice
II/101. Ta je navržena dál od Úval mezi obcemi Horoušany a Horoušánky a souhlasí
s vedením nadregionálního biokoridoru
K 67 v prostoru severní hranice katastru
města Úvaly, jak vyplývá z návrhu zásad

Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. 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: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 52, č. 6. Měsíčník vychází vždy nejpozději
do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem MKČRE12703.
Redakční rada ve složení: Dr. Vítězslav Pokorný (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánovský. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Grafický návrh provedla akad. mal. Yveta Absolonová, tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o. Adresa redakce: Městský
úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní - podatelna Městského úřadu Úvaly, 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 červencového čísla je 15. června 2011. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v červencovém čísle otištěny.
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Městský úřad
územního rozvoje Středočeského kraje.
V rámci řízení o vydání návrhu zásad územního rozvoje v souladu s § 6 odst. 6d stavebního zákona uplatňuje námitku, která preferuje vytvoření případné územní rezervy
pro vzdálenější variantu vedení trasy přeložky silnice I/12, která je navržena dál od
Úval a jejímž podkladem je zpracovaná studie ,,dopravní obsluhy rozvojových ploch
města“ (Ing. arch. Petr Preininger). Stávající
varianta přeložky silnice I/12 je v návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
respektována. Rada města vyhlásila poptávkové řízení na zpracování územní studie lokality „Cukrovar“. Dále bylo projednáno narovnání vztahů a pronájem zemědělské půdy
společnosti Agrochemický podnik Mstětice,
a.s., který na těchto pozemcích již hospodaří.
Vzhledem k množícím se žádostem energetických společností o věcná břemena na
pozemcích města a zcela nevyhovujícím
podmínkám a výším kompenzace za věcné
břemeno rada města rozhodla o nutnosti
zpracovat vyhlášku pro stanovení sazeb
jednorázových náhrad za umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho
druhu a za zřízení věcného břemene v pozemcích místních komunikací ve vlastnictví
města Úvaly. Prostřednictvím zastupitelstva
města doporučila finančnímu výboru tuto
vyhlášku zpracovat. Byl rovněž projednán
aktuální vztah s nájemcem koupaliště a rozhodnuto o narovnání vztahů s nájemcem
– vymáhání dlužného nájemného, zajištění
znaleckého posudku zhodnocení majetku
města a zahájení právních úkonů vedoucí ch
k odstoupení od nájemní smlouvy. Rada
města Úvaly doporučila zastupitelstvu
města souhlasit s poskytnutím bezúročné
půjčky Českému rybářskému svazu, místní organizaci Úvaly, ve výši 330 000,- Kč
na účelově vázanou akci: „Příprava a uplatnění žádosti o dotace z programu MZe
129190, podprogram 32, oblast podpory
Rybářství alokované na rok 2012 na revitalizaci rybníků Lhoták a Horní“. V rámci
Programu rozvoje venkova LEADER byla
podána žádost o dotaci na 3. etapu rekonstrukce kamenného mostku v Králičině
a dále žádost o dotaci na obnovu městské
zeleně. Rada města souhlasila s podáním
žádosti o dotaci na akci: „Zlepšení podmínek pro práci policie v regionu Pošembeří“.
Rada města Úvaly udělila předchozí souhlas zřizovatele k nabývání peněžitých darů
účelově neurčených pro rok 2011 školským
zařízením zřizovaných městem Úvaly jako
příspěvkové organizace ve smyslu zákona č.
č. 250/2000 Sb. Byla doplněna pracovní skupina Sever a určeni zapisovatelé pracovních
skupin. Byl odsouhlasen odkup dvou obrazů
od akad. malíře Vladimíra Vondráčka v hodnotě 7 000 Kč. Dále bylo schváleno rozdělení finančních prostředků pro sportovní
a zájmové organizace působící ve městě.
Byly řešeny otázky týkající se pronájmu bytových a nebytových prostor a vypovězena
nájemní smlouva s neplatiči. Dále byl vybrán
nový poskytovatel odchytové služby. Byly
projednány požadavky Základní a Speciální
školy Úvaly o dovybavení. Rada vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na
dodávky „Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly – dodávka a instalace vnitřního vybavení“.
Život Úval 6/2011

Dále projednala převzetí dokončených prací v rámci rekonstrukce zdravotního střediska. Na základě znaleckých posudků rada
města vyjádřila souhlas s dosavadním plněním závazků nájemce. Zároveň projednala
rozšíření možných investic a s tím navržený
dodatek smlouvy.
Josef Štěpánovský

Co projednávalo
zastupitelstvo města
na svém veřejném zasedání
28. dubna 2011
Zastupitelstvo města se sešlo v plném počtu
svých 15 zvolených zástupců. Je ke škodě
věci, že veřejné zasedání sledovalo po celou
dobu jen 10 občanů. A to navíc byli tradiční
účastníci každého zasedání zastupitelstva
města. Tento trend je dlouhodobý, občané
Úval se velice málo zajímají o to, co zastupitelstvo projednává a o čem rozhoduje, co se
občanů bezprostředně dotýká.
V úvodu jednání zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti vedení a rady města od posledního zasedání zastupitelstva.
Dotazy zastupitelů směřovaly k dotaci na
likvidaci prašnosti ulic, k prostorám a jejich
využití v bývalém Multitecu, k vytíženosti
vozidla k čistění ulic. Následovala kontrola
usnesení zastupitelstva města za léta 2009,
2010 a 2011, která byla vzata na vědomí.
Dále zastupitelstvo na návrh starosty města
projednávalo výběrová řízení na dodavatele
stavby u dvou problematik, a to Dostavba
a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly a Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy.
U tohoto druhého materiálu již rozhodla
rada města o zúženém výběrovém řízení.
U materiálu k dostavbě a rekonstrukci vodovodní sítě byla rada nejednotná, proto
bylo rozhodnutí přeneseno na zastupitelstvo města. Po diskusi, ve které se vyjádřilo pět zastupitelů, rozhodlo zastupitelstvo
města většinou 1 hlasu o zúženém výběrovém řízení i pro dostavbu a rekonstrukci
vodovodní sítě Úvaly. V další části jednání
zastupitelstvo města projednalo a schválilo jednací řád svého kontrolního výboru,
plán práce kontrolního výboru na rok 2011,
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města a zastupitelstva za rok 2010
a vzalo také na vědomí zprávu kontrolního výboru o vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli nebo
občany na jednáních zastupitelstva. Rovněž byla projednána smlouva o spolupráci
veřejných zadavatelů mezi Středočeským
krajem a městem Úvaly pro akci „III/01214
Úvaly u Prahy, průtah“. Byla vedena široká
debata zastupitelů i přítomných občanů,
neboť se jedná o hlavní průjezdovou silnici
městem, která je v majetku Středočeského
kraje. Úkolem města je především zajistit
zpracování projektové dokumentace s odhadnutými náklady přibližně 3 mil. korun
a výsledek případné realizace smlouvy by
znamenal odhadované náklady pro město –
pokud by byly realizovány všechny objekty
silnice včetně chodníků – cca 22 mil. korun. Zastupitelstvo nakonec navrhovanou
smlouvu schválilo. Po té zastupitelstvo dalo
slovo přítomným občanům. Vyjádřil se pan

Petr Urban k opravě rigolu před závorami
a se stížností na přístup místního stavebního
úřadu. Pan Ing. Jelínek doporučil při řešení
rekonstrukce hlavní silnice zajistit možnou
studii odvedení průjezdu náměstím Arnošta z Pardubic. Pan Josef Polák kritizoval neúčast ředitelů školských zařízení a některých
organizací a spolků, které byly předmětem
jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo pokračovalo projednáním a schválením rozdělení
hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 – základní
škola, MDDM, Mateřská škola Pražská a Mateřská škola Kollárova. Dále bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 1 s úpravou rozpočtu města dle požadavků jednotlivých odborů MěÚ, dle obdržených dotací nebo výdajů
spojených s podáním žádostí o dotace s příjmy i výdaji ve výši 139 739 638,- Kč. Zastupitelstvo také schválilo rozdělení finančních
prostředků pro sportovní organizace. 220
tisíc korun pro SK Úvaly na rekonstrukci
hlavního hřiště, 100 tisíc korun TJ Sokol
Úvaly pro dopravu na mezinárodní turnaj
v házené v Itálii a 65 tisíc TC Úvaly pro přípravu tenisových kurtů na sezonu a další
záměry. V další části jednání zastupitelstvo
po diskusi schválilo závěrečný účet města
za rok 2010. Zastupitelstvo uložilo finančnímu výboru zpracovat návrh pro stanovení
sazeb jednorázových náhrad za umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení
všeho druhu a za zřízení věcného břemene
v pozemcích místních komunikací ve vlastnictví města. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí bezúročné půjčky
místní organizaci Českého rybářského svazu ve výši 330 tisíc korun účelově vázané
na přípravu a uplatnění žádosti o dotace
z programu ministerstva zemědělství na revitalizaci rybníků Lhoták a Horní Úvalský.
Rovněž za účasti předsedy TC Úvaly Michala
Březiny schválilo prohlášení města k darovací smlouvě, kterým město Úvaly stanovilo
podmínky provozování občerstvení v budově klubovny TC Úvaly, Guth-Jarkovského
čp. 698. Také schválilo změnu investora pro
výstavbu na Výpustku a v závěru se zabývalo postupem přípravy obecně závazné
vyhlášky města Úvaly o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností ve městě. V bodě různé vystoupili zastupitelé Mgr.
Petr Borecký, Mgr. Marek Mahdal a Ing. Ivan
Černý. Celé jednání zastupitelstva města
bylo vedeno v poklidném konstruktivním
duchu se snahou co nejlépe přispět k řešení předložených záležitostí. Ve 21.15 hodin
starosta města MUDr. Jan Šťastný řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ukončil.
Dr. Vítězslav Pokorný, zastupitel města
foto Josef Polák
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Městský úřad
Ze zasedání finančního výboru
Finanční výbor Zastupitelstva města Úvaly
jednal 2. 5. 2011. Na svém zasedání projednával a schválil rozpočtové opatření 01 pro
rok 2011, zprávu a závěrečný účet města. Přijal úkol zastupitelstva připravit návrh řešení
zvýšení zpoplatnění věcných břemen na
pozemcích města. Pro bod jednání o investičních záměrech a jejich financování bylo
pozvané vedení města, a s politováním je
nutno konstatovat, že se zasedání nezúčastnil ani jeden ze tří představitelů. Současný
stav finanční situace v rámci financování
velkých projektů vykazuje nutnost včasného a jasného řešení. Proto bylo na jednání
FV pozvané nejužší politické vedení města,
aby představilo celkový plán připravovaných investičních projektů pro budoucí období. Tento bod byl intuitivně FV odložen
do doby vypracování a projednání této problematiky.
Ing. Helena Váňová

Komise pro bezpečnost
a prevenci kriminality
Dne 2. května 2011 v 17.45 hod proběhlo
další zasedání komise. Jako hlavní bod jednání komise byla příprava a organizační záležitosti akce „BEZPEČNÁ SOBOTA“, která
se uskutečnila dne 21.5. 2011 na hřišti pod
sokolovnou. Letošní akce se pořádala již
pátým rokem a pro děti byl opět zajištěn bohatý program s různými soutěžemi. V průběhu dne proběhla ukázka zásahu místní
policie a JSDH Úvaly včetně vyproštění osoby z vozidla.
Martin Svoboda

Jak je to s výběrem daně
z nemovitosti v Úvalech
aneb omluva za dezinformaci
V dubnovém měsíčníku Života Úval
jsem uvedl v článku pod názvem „Néé
pětku néé“ na str. 8 informace týkající
se výběru daně z nemovitosti v našem
městě. Informace, že téměř každý druhý plátce, na kterého se daň z nemovitosti vztahuje, tuto daň neplatil, se
NEZAKLÁDÁ NA PRAVDĚ. Tímto se
omlouvám řediteli Finančního úřadu
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
panu Ing. Petru Stodolovi za publikování
neověřených a nepravdivých informací.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Poděkování za pomoc
při havárii přívodu vody
do Čelákovic
Vážený pane starosto,
rád bych Vám i Sboru dobrovolných hasičů
Úvaly poděkoval jménem města Čelákovic
a všech jeho občanů za všestrannou pomoc,
kterou jste nám v pátek 8. dubna 2011 poskytli.
V kritické situaci, kdy byli naši občané bez zdroje pitné vody, jsme díky Vám
dokázali zajistit náhradní zdroj pitné
a užitkové vody pro 11 tisíc lidí. Situaci se tak podařilo vyřešit bez zbytečné
paniky a ohrožení obyvatel Čelákovic.
Pokud by Vaše obec někdy v budoucnu potřebovala podobnou pomoc, jsme připraveni Vám ji v maximální možné míře poskytnout.
Ještě jednou děkuji a jsem v dokonalé úctě
Josef Pátek, starosta města Čelákovice

Stanovisko ředitele
finančního úřadu
Tvrzení, že doposud téměř každý druhý plátce, na kterého se daň z nemovitosti vztahuje, tuto daň neplatil a finančnímu úřadu se

nevyplácelo zahajovat vymáhací řízení tak,
jak bylo uvedeno v článku zastupitele města
Úvaly pana Mgr. Marka Mahdala, DiS, v měsíčníku Život Úval č. 5/2011, se nezakládá na
pravdě. V roce 2010 svoje daňové povinnosti za nemovitosti v katastrálním území Úvaly
splnila naprostá většina poplatníků daně
z nemovitostí a to konkrétně 2349 poplatníků. Svoji povinnost nesplnilo necelé 1,5 %
poplatníků. Dlužníkům byla zaslána výzva
s upozorněním na jejich daňový nedoplatek
a po nezaplacení bylo finančním úřadem zahájeno vymáhání dlužné daně.
Pro informaci pana zastupitele Mgr. Marka
Mahdala, DiS, dále uvádím, že:
Finanční úřad Praha-východ byl k 31. 12.
2006 zrušen a na základě zákona č. 444/2005
Sb., kterým byl změněn zákon č. 531/1990
Sb.,o územních finančních orgánech vzniklo 1. 1. 2007 pracoviště Praha-východ (od
1. 1. 2011 pobočka Praha -východ) Finančního
úřadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.
Daňovou povinnost na dani z nemovitostí mají podle ustanovení § 3 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších změn a doplňků, poplatníci
daně, nikoli plátci daně.

Finanční úřad vybral v letech 2007 - 2011 na dani z nemovitosti:

Rok

Daň z
nemovitostí
skutečně
vybráno

Daň z nemovitostí
předpis daně

Nedoplatek daň
z nemovitostí /kumulativně/

2007

1 281 147

1 311 643

30 496

2008

1 409 527

1 573 541

164 014

2009

1 106 736

1 456 898

350 162

2010

2 235 299

1 823 378

411 921 * PŘEPLATEK

2011

53 114 (platby
z předch. let)

2 305 941

79 637 nedoplatek k 12. 5. 11

* Přeplatek v roce 2010 vznikl uhrazením a vymožením dlužných částek daně z nemovitostí z
předchozích let. Bylo tedy vybráno více, než činil předpis daně z nemovitostí za rok 2010. Celkový nedoplatek finančním úřadem evidovaný a vymáhaný na dlužnících daně z nemovitostí
za katastrální území Úvaly činil k 31.12. 2010 částku 67 036,- Kč. Finanční úřad vymáhá všechny
daňové nedoplatky a na složenkách, které jsou na zaplacení daně z nemovitosti poplatníkům rozesílány, je vyčíslena a k uhrazení předepsána i dlužná daň z předchozích zdaňovacích období.
Ing. Petr Stodola, ředitel FÚ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

„ OCHRANA SENIORŮ PŘED KRIMINÁLNÍMI ŽIVLY“
Zveme Vás tímto na besedu, která se bude konat
dne 8. 6. 2011 od 14 hodin
v sálku Domu s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly.
Besedu povede odborník Policie ČR za přítomnosti starosty města MUDr. Jana Šťastného .
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Zprávy z města
Náměstí Arnošta z Pardubic

Výstavba dešťové kanalizace,
veřejného osvětlení
a rekonstrukce komunikací
– oblast Horní Úvalák

Varianta 1
Smyslem návrhu je nabídnout takové uspořádání náměstí, kde hlavní prostor bude určen
pro veřejný život lidí – obyvatel města. Nabídnout prostor v centru města, kde by se
lidé měli možnost zastavit, setkávat se, prožít
čas. Prostor, který také přijatelně umožní pořádání veřejných aktivit, jako je např. rozsvícení vánočního stromu, stavění májky apod.
Plocha náměstí dnes již není jen místem pro
přecházení z jedné strany na druhou. Návrh
klade rovněž velký důraz na rehabilitaci zeleně a travnatých částí náměstí.
Ing. arch. David Strach, MR&S architekti

Varianta 2
Návrh úpravy úvalského náměstí Arnošta z Pardubic se snaží minimálními prostředky využít skryté a potlačené kvality tohoto místa. Umravněním dopravy s důrazem na bezpečný pohyb před areálem školy. Zpřehledněním parteru, který má být velkorysou plochou,
umožňující nejrůznější situace využití. Výsadbou nových lip, navazujících na ty stávající.
Doplněním podrostových trvalek a velkých květináčů. Doplněním nového osvětlení, mobiliáře, kašny a pítek. Tak, aby tento prostor dostál svému jménu - ani parkoviště, ani park,
ale náměstí.
MgA. Ing. arch. Michal Šiška, aLT architekti

Na semináři v domě s pečovatelskou službou, který se konal 4. 5., jste, milí čtenáři, měli
možnost se seznámit s prezentacemi studia MR&S architekti a studia aLT architekti. Dnes
v Životě Úval zveřejňujeme podklady od těchto týmů architektů tak, jak nám je poskytly,
aniž bychom je redakčně upravovali. Jak architekti slíbili, prezentace ze semináře Vám budou k dispozici na webu města www.mestouvaly.cz.
Napište nám své názory na prezentace, připomínky, návrhy. Pište na e-mail redakce:
zivotuval@seznam.cz. Vaše názory nás zajímají a zveřejníme je.
Redakce
Život Úval 6/2011

Na základě několika stížností na špatný stav
komunikací v oblasti Horního Úvaláku chci
zrekapitulovat průběh zajišťování této akce.
Do rozpočtu města pro rok 2008 byla zařazena finanční částka na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti (tj. územní rozhodnutí a stavební
povolení) na tuto akci. Rada města 21. 2.
2008 vyhlásila výběrové řízení na zajištění
výše uvedených činností. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy bylo
vyzváno 5 firem k podání nabídky a zároveň bylo toto výběrové řízení zveřejněno
na elektronických stránkách města. Usnesením R-057/08 z 18. 3. 2008 rozhodla rada
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku, kdy jako první se umístila firma
Hydroprojekt CZ, a.s.
Město Úvaly se zpracovatelem projektu
zajistilo veřejné projednání záměru 13. 8.
2008. Pro projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení na celou akci je
vždy nutné pro umístění inženýrských sítí
uzavřít s majiteli pozemků smlouvy o věcném břemenu. Toto se týká i rekonstrukce
povrchů komunikací a zřízení chodníků. Na
této skutečnosti zatím ztroskotalo vydání
územního rozhodnutí. Muselo být upuštěno
od původního záměru zřídit chodník podél
ulice Pražská, kdy se stavbou nesouhlasili 2
majitelé pozemků a přilehlých nemovitostí.
Dále se zatím nebylo možné domluvit s dalšími 3 majiteli pozemků, kteří nesouhlasí
s uzavřením věcného břemene, ale dle sdělení odboru životního prostředí požadují
dohodu o prodeji pozemků městu Úvaly.
Navrhují cenu dle znaleckého posudku,
kdy průměrná cena činí 660,- Kč/m² komunikace, za určitých okolností jsou vlastníci
schopni přistoupit na cenu přibližně cca
300,- Kč/m².
Cenová kalkulace činí: plocha komunikací 9 294 m² x 660,- Kč/m² - 6.134.000,- Kč
a plocha komunikací 9 294 m² x 300,- Kč/
m² - 2.788.200,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti a na základě výzvy stavebního úřadu,
který požaduje majetkoprávní vypořádání
pro tuto akci doložit do 31. 5. 2011, dojde
k přerušení územního řízení. Odkoupení
pozemků musí odsouhlasit zastupitelstvo
města na základě předloženého materiálu,
který zpracuje odbor životního prostředí
MěÚ Úvaly. Materiál bude do VZZM předložen do některého z příštích zasedání.
Závěrem Vás chci ještě informovat, že se
jedná o velice rozsáhlou stavbu, kdy podle
propočtu projektanta činí finanční náklady
cca 75 mil Kč v cenách z roku 2009. Stavba
musí probíhat komplexně včetně vybudování dešťové kanalizace, která bude sloužit
k odvodnění navržených komunikací. V současné době není ve finanční možnosti města takto náročné akce budovat bez přidělených dotací. Město tyto dotační možnosti
z evropských fondů sleduje, ale dotační
tituly na akce tohoto rozsahu prozatím vypsány nebyly. Musím zdůraznit, že v jiných
oblastech, což je výstavba kanalizačních
řadů, rekonstrukce vodovodního přivadě
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če, rekonstrukce vodojemu Rohožník, vodovodní přivaděč na Slovany, vodojem Jih,
stavba pavilonu mateřské školy, nástavba a
rekonstrukce ZŠ, revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy a intenzifikace a dovystrojení ČOV Úvaly bylo město úspěšné a získalo
dotace v celkové výši cca 280 mil Kč. Vlastní
zdroje, které musí město na zajištění těchto
akcí vydat, činí 105 mil Kč.
MUDr. Jan Šťastný, starosta

Možnost výběru
z jedné z variant
Toho času začal zemi vládnout Evžen Unikátní (dále jen E. U). Mnoho měst bylo ve
špatném stavu. Aby jim pomohl s jejich
rozvojem, navštěvoval jednotlivá města a ke
každému dukátu, který konšelé položili na
stůl, přiložil další dukát ze svého. Zvýšil tak
městský rozpočet a umožnil výstavbu komunikací, sítí, atd. Mnoho měst tak zkvalitnilo prostředí pro své obyvatele. Tuto možnost mělo i město Outrapy, ležící nedaleko
hlavního města země. Konšelé tohoto města
však nevěnovali cestám E.U. dostatečnou
pozornost, a tak své dukáty rozdával převážně v jiných městech. Roky plynuly, někteří
konšelé se vyměnili a přišla doba, kdy začali zjišťovat, kolik dukátů Outrapům E.U. při
svých cestách zanechal. „Nezanechal nic“,
říkali služebně starší konšelé. Vždyť Outrapy v městské pokladně neměly žádný volný
dukát, který by mohli položit na stůl. Konšelé chtěli tedy pozvat E.U. do Outrap s tím,
že nějaké dukáty seženou. Bohužel to již
bylo v době, kdy cesty E.U. po zemi končily,
a do Outrap nepřijel. Stav infrastruktury byl
žalostný. Všichni volali po nových chodnících, silnicích, po novém náměstí. Nutných
rekonstrukcí v Outrapech bylo mnoho.
Z čeho je ale zaplatit? Měli by začít rozprodávat zbývající majetek města? Ani to by nestačilo. Jediným východiskem z dané situace
byla peněžní půjčka. Aby však byla Outrapům poskytnuta, muselo do městské kasy
plynout více peněz. Konšelé se tak rozhodli
zvýšit daň z nemovitosti na nejvyšší možnou

míru. Znamenalo to, že ten, kdo platil např.
590 dukátů ročně, bude další rok platit 2100
dukátů. Mnoho obyvatel bylo touto změnou
rozhořčeno. Vždyť museli zaplatít každý měsíc o 125 dukátů navíc. 125 dukátů měsíčně
za to, že ve městě mohly proběhnout stavby ve výši 300 mil dukátů. Zrekonstruovalo se náměstí, silnice, chodníky atd. Byla to
opravdu příliš vysoká cena? Měli nechat výši
daně na původní úrovni a ve městě nebudovat nic? Pro kterou variantu byste zvedli
ruku Vy?
Jan Němec

Dohody o partnerství
V květnu město Úvaly uzavřelo dvě dohody
o partnerství za účelem spolupráce na projektu „Obnova kamenného mostku. 3. etapa“
a „Ozelenění veřejných prostranství ve městě Úvaly“, které město připravovalo k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu prostřednictvím místní akční
skupiny Regionu Pošembeří.
První projekt řeší opravu historického kamenného mostu, který byl postaven na
počátku 19. století a dochoval se v původní podobě. Je kulturní památkou od roku
2007. Mostek je důležitou součástí systému
místních cest a stezek. Uvedený projekt zahrnuje dokončení rekonstrukce historického kamenného mostku na parcele č.876/1
spočívající v demontáži uvolněných haklíků ve zdivu, doplnění kopií haklíkového
zdiva, montáž zdiva, restaurování původního zdiva včetně hydrofobizace, zhotovení
a osazení kopií původních chybějících madel zábradlí, zrestaurování a osazení původních madel. Cílem projektu je záchrana
původní kulturní památky historického významu, prohlubování patriotického vztahu
ke svému městu a obcím v okolí zejména se
vzájemnými historickými vazbami, vztahu
k historii, historickým památkám a přírodnímu dědictví vůbec.
K tomu dohodu o partnerství s městem Úvaly uzavřely obec Květnice, která zajistí údržbu přístupové cesty, obec Dobročovice se

spoluúčastí 15%, max. 25 000,-Kč, sdružení
Otevřené Úvaly, které zajistí propagaci, a občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, které se zavázalo v rámci
projektu nejen k propagaci, ale i k publicitě
mostku a ke konzultační činnosti.
Předmětem druhého projektu je zlepšení
celkového vzhledu a atraktivity města, včetně zlepšení bezpečnosti se současným zlepšením kvality života na venkově.
Projekt řeší koncepční estetizaci města,
zejména obnovou zeleně na veřejných prostranstvích a parcích. Na náměstí Arnošta
z Pardubic bude vysazeno 16 nových a obměněno 5 přestárlých stromů. V Husově ulici, která přechází v náměstí, dojde k obměně
4 přestárlých stromů. Dále projekt řeší stav
přestárlých stromů v části města „Na Slovanech“, kde má být obměněno 35 stromů
a 40 stromů ve čtvrti „Pod Slovany“. Dále
řeší skácení 5 nebezpečných topolů a vysazení nových v parku u hřbitova a dosazení
30 ks listnatých kvetoucích keřů do parku
Josefa Nachlingera na Úvaláku. V minulých
letech byly na náměstí Arnošta z Pardubic a
v Husově ulici nově zrekonstruovány chodníky. Při rekonstrukci chodníků bylo již počítáno s budoucí výsadbou stromů. Město
dosud však vlastní výsadbu nerealizovalo.
Vysázením stromů výrazně vzroste podíl zeleně v centru města a bezprostředním okolí
základní školy a základní a praktické školy.
K tomu dohodu o partnerství s městem
Úvaly uzavřely Základní škola Úvaly, která
iniciovala v projektu výzvu žáků ZŠ Úvaly
k výsadbě stromů na nám. Arnošta z Pardubic, a zavázala se pomoci při údržbě veřejné
zeleně, obec Tuklaty, která se zavázala k propagaci zeleně, neboť děti z obce chodí do ZŠ
Úvaly, sdružení Otevřené Úvaly se zavázalo
k propagaci a k pomoci při údržbě veřejné
zeleně, občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, které se zavázalo k publicitě projektu, k pomoci při údržbě veřejné zeleně, ke konzultační činnosti
a k další činnosti dle potřeb projektu.
Ing. Dana Brajerová,
Dr. Vítězslav Pokorný

Názory čtenářů
Příspěvek k diskuzi
Již déle sleduji diskuzi ke školce na Pražské a
věřím tomu, že kolik lidí, tolik rozdílných názorů. Proto bych i já tímto příspěvkem ráda
podpořila kolektiv Mateřské školy Pražská.
Souhlasím s odbornou a faktickou reakcí
paní Kuncové. Ještě bych k podávání rukou
dodala, že pokud má tato drobnost zvýšit
bezpečí dětí při odchodu ze školky, zavedla
bych ji ve všech školkách. Můj syn navštěvuje tuto školku již druhým rokem. Já jsem
spokojená, protože můj syn je spokojen. A to
jak s přístupem pedagogů, tak s rozmanitou
činností, viz. http://msuvaly.wz.cz/. Nechci
opomenout ani dobrou a pestrou stravu.
Líbí se mi i web. Většinou prohlížím vždy
aktuální jídelníček. Proto chci poděkovat
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manželovi. „Jirko, děkuju Ti, že se tak hezky
a trpělivě staráš o webovky školky.“
Kateřina Gebeltová

Mládí je krásné…
„Mládí je krásné, ale stáří je krásnější. Mládí
je krásné svým neklidem a touhou, těkáním
a sny. Ale stáří je krásou klidu, vyrovnanosti, vyvrcholení. Mládí – je, musí být, má-li se
udržet život. Být mladým, není vůbec čin
ani zásluha.
Proti tomu: Jen co je silné, zdravé a mocné,
má sílu zestárnout. Proto stáří má také svůj
půvab. Stáří znamená více než mládí. V životě a všude. Stáří vede. Všude v dějinách
setkáváme se vždy jen se starci, kteří vedli

státy a myslili nově a velce, tvořili pro věčnost. Dostane-li se člověk až tam, že od života nic nečeká, pak je tu doba, kdy může
životu a světu něco dát. Tehdy teprve stařec
může pracovat pro jiné, když pro sebe již ničeho nepotřebuje. Člověk, který již od života nemá nic k očekávání, nemusí se života již
bát, nepotřebuje ustupovat, smlouvat, může
říci své mínění. Je-li starý člověk na tom
tak, že má a může ještě užívat svého rozumu, tu teprve může být zbraní, mocí, jakou
nemůže být skoro nikdy člověk mladý, ovládaný přátelstvími, svými vášněmi, touhami
a předsudky.“
(cit. František Vajgl, Můj nový herbář, 1934,
Praha)
Ing. Marcela Chudá
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Kultura a volný čas
Netradiční beseda
s netradičním začátkem
Socioložku paní Jiřinu Šiklovou netřeba
většině čtenářů představovat. Už v minulém Životě Úval o ní zevrubně psal pan Ing.
Procházka, a když sledujeme televizi, tak na
ženu s vysokým emočním, duševním a fyzickým potenciálem obvykle jednou týdně
narazíme. Řada z nás má nějakou její knihu.
Tak na besedu s paní Šiklovou přišlo dostatek zájemců především z řad jejích příznivců, možná i zvědavců. Netradičně se vše
seběhlo už proto, že naše návštěva nedbala
na dohodu o vyzvednutí na nádraží a dostavila se dříve se slovy: „já jsem to našla sama,
ale škoda, že tu nemáte u nádraží nějakou
hospodu, raději bych si tam na chvíli v klidu přečetla noviny.“ Usadila se na židli do
řad pro diváky bez nároků na cokoliv. Když
se sál zaplnil, skoro nikdo ani netušil, že je
už mezi námi. Živě se bavila s okolo sedícími a zřejmě našla pamětníky studia, skautu
apod. A beseda? Rovnou do řad obecenstva,
co chcete slyšet, co vás z nabídnutých témat nejvíc zajímá, máte hned nějaký dotaz?
A životní zkušenosti paní Šiklové zapadaly
(nebo ne) do zkušeností naslouchajících.
Dvě velká témata – mezigenerační problémy a jak můžeme ovlivnit dnešní politickou
situaci. Ponaučení z druhého – nesmíme
být líní se vyjádřit k problémům už ve svém
okolí a důsledně číst volební programy (na
všech úrovních voleb) a dobře zvážit, kdo
nás klame neproveditelnými sliby a zaručeně to ve volbách zohlednit… Do dialogu by
nás zapojila klidně na řadu dalších hodin.
Mgr. Alena Janurová

Na letošním
Ouvalském bigbítu
uvítá Divokej Bill
britskou skupinu Levellers
V sobotu 4. června probíhá v Úvalech
u Prahy jubilejní dvacátý ročník Ouvalského
Bigbítu. Domácí skupina Divokej Bill, pod
jejíž patronací se každoročně koná, tentokrát v Úvalech uvítá své dlouholeté britské
přátele, folk punkovou skupinu Levellers. Ti
se do Čech vracejí po dvou letech, aby právě
s Divokým Billem zahostovali na dvou koncertech a dvou festivalech.
„Na společném turné po Anglii byli Levellers jako naši starší bratři. Posbírali jsme
hromadu nových zkušeností a zažili s nimi
mnoho srandy. Letos budeme Levellers
hostit my a už se těšíme, že jim to všechno
oplatíme, pohostíme a po pár letech si zase
spolu zahrajeme,“ těší se Vašek Bláha z Divokýho Billa.
Život Úval 6/2011

Na dvou pódiích v Úvalech se kromě Divokýho Billa a Levellers objeví Polemik (SK),
Plexis, Medvěd 009, Le Pneumatiq, The Hollow Men (DE), Bára Zemanová, Dirty Blondes a další spřátelené kapely.
Vstupenky je možné nejpohodlněji zakoupit na www.ticketsforpeople.cz za 290 Kč
+ poplatky a na místě pak za 350 Kč. Další
předprodeje v Úvalech: Tabák, nám. Arnošta
z Pardubic a v Českém Brodě: Květiny, nám.
Arnošta z Pardubic.
Doprava z Prahy je z Masarykova nádraží
do Úval v sobotu každou půlhodinu x:10
a x:40.
Zpátky do Prahy každou hodinu vždy v x:28,
poslední 23:28 h na Hlavní nádraží. První
spoj v neděli ve 4:58 h.
Martina Žáková

Ouvalskej Big-bít slaví 20 let
Drazí přátelé z Úval a okolí. Je tomu již 20
let, co se Úvalech, vždy první sobotu v červnu scházíme na festivalu Ouvalskej Big-bít.
U jeho zrodu stála partička kolem úvalského
Sokola v čele s Pírou, Pavoukem a Mártym.
Mně bylo tenkrát 14 let. Jak šel čas, festival
rostl i stagnoval, zažil silné ročníky, slunečné dny, ale i bouřky, celodenní deště a propady. Letos slavíme 20 let, a tak jsme si pro
vás připravili nějaké novinky, se kterými
bych vás rád seznámil. Během dne se vám
na dvou pódiích představí kolem patnácti kapel. Jako jeden z cílů jsme si vytýčili
okořenit line-up zahraničními interprety,
a podařilo se! Tak zaprvé to, na co jsme nejvíce pyšní. podařilo se nám do Úval pozvat
anglickou kapelu Levellers, se kterou jsme
s Divokým Billem procestovali celé spojené
království a půl Evropy, stali jsme se velkými
kamarády a moc se těšíme, že jim ukážeme
kraj, kde žijeme. Je to celosvětově známá
parta, která má za sebou statisíce prodaných

alb. Hrála s velikým úspěchem na nejprestižnějších hudebních akcích světa a jejich
set bude určitě vrcholem festivalu. Čekejte
je samozřejmě ve večerních hodinách. Dále
pak pozvání přijal slovenský Polemic, desetičlenný orchestr s nabroušenou dechovou
sekcí a hromadou tanečních hitů, se kterým
se určitě všichni pořádně vyřádíme. Plexis
je třetí kapela, o které bych se rád zmínil,
s frontmanem Petrem Hoškem alias Sidem
Viciousem přijedou představit jak novou desku, tak starý legendární pecky, zazní určitě
i Půlnoční rebel. Dále taktéž s novou deskou
„Pozdravuj“ zahraje domácí Medvěd 009,
banda kolem kapelníka Pavla Měšťánka, kde
nebudu samozřejmě chybět s kytarou ani já,
a konečně poslední účinkující na spodním
pódiu, německá kytarovka The Hallou Men,
se svou bláznivou šou, což je náš poslední
zahraniční host. Festival vždy podporoval
mladé začínající muzikanty z okolí a nebude tomu jinak ani letos. Na horním pódiu
se vám jako první představí pop-punková
kapela Náhodnej Výběr, kterou jste mohli
nedávno vidět jako předskokany The Snails,
dále pak benešovští folk-rockový Czech It!
Pokračovat bude, v Úvalech již dobře známá kapela EMMA, v čele se saxofonistou
a písničkářem Rudou Rigem a novou zpěvačkou Terkou Šimůnkovou, pro tvrdší nátury jsme připravili hard-cor- metal formaci
Gibbet s kytaristou „Úvalákem“ Štěpánem
Láškem a jihlavskou úderku Hakmak. Jako
další vystoupí finalistka České Superstar
Bára Zemanová & Band, dále pak pohodoví
taneční Le Pneumatiq s Péťou „Borůvkou“
Borovanovou u mikrofonu. Punk-rock´n
rollová Dirty Blondes z Prahy zase jistě zaujme temperamentní frontmenkou Beego.
Na poslední chvíli, bohužel již po uzávěrce vizuálu plakátů, se nám podařilo dohodnout vystoupení skupiny Potpalto, což
je parta kolem kytaristy Monkey Business,
Oldy Krejčovese, který se pře pár lety přistěhoval do Úval, na buben Mára Žežulka.
A to už půjdeme pomalu do finále, které
obstará legenda úvalské muziky The Snails,
Petr Holánek, Jarda Medek a spol., netřeba
představovat. Těšíme se. Toto je, co se týče
hudby, vše, avšak další novinkou letošního
big-bítu bude divadelní stage s představeními jak pro děti, tak pro dospělé, na které
se postupně vystřídají, Brodivadlo-loutkové divadlo Český Brod, MDŽ-malé divadlo
žen z Nového Boru, Divadelní společnost
Panoptikum Maxe Fische z Teplic, Divadlo
Rolnička s pohádkou o Medvědech a Med-
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vědí hoře a další…..jako úplná třešnička na
dortu je plánováno exhibiční vystoupení
mistrů republiky v Hakisaku a půlnoční
Fireshow. Celý den bude moderovat jeden
ze zakladatelů akce Píra se svými hosty,
a abych nezapomněl, taky zahrajeme my,
Divokej Bill. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří nám pomáhají a bez kterých by
se tato akce nemohla konat, TJ Sokol Úvaly, Ameba production Český Brod, Městský
úřad Úvaly, VPS Úvaly, dále pak všem kamarádům, Úvalákům, všem fandům a mamce
a tátovi…. Těšíme se na vás v sobotu 4. června na Ouvalským Big-bítu.
Za organizační tým, Vašek Bláha DB009
Změna programu vyhrazena,
info na WWW.OUVALSKEJBIGBIT.CZ

Koncert komorního orchestru
Vox Bohemica
V neděli 5. 6. v 17.00 hodin se ve farním kostele Zvěstování Páně v Úvalech uskuteční
koncert komorního smyčcového orchestru
Vox Bohemica.
Vox Bohemica je poloprofesionální komorní orchestr čítající 11 členů z řad profesionálních a vyspělých amatérských hudebníků ze širokého okolí (Praha, Úvaly, Český
Bod, Kutná Hora). Zakladatelem a uměleckým vedoucím je jeho dirigent Tomáš Charvát. Repertoár orchestru obsahuje vedle barokních, klasických a romantických skladeb
též četná soudobá díla, z nichž některé orchestr premiéroval. Na koncertě zazní Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu Bohuslava
Martinů, lehkostí a melodickým půvabem

blízkým lidové písni skladatelova domova,
kterou autor složil během svého pobytu
v Paříži. Martinů se ve svém díle vrací ke
stylu klasiků. Klasicismus je v programu zastoupen třetím Divertimentem pro smyčce
F dur Wolfganga Amadea Mozarta. V další
části koncertu budou provedeny dva ze čtyř
nejslavnějších koncertů Antonia Vivaldiho,
které jsou známy jako „Le Quattro Stagioni“
– Čtvero ročních dob. V podání Ludmily Štětinové zazní závěrečné dva koncerty tohoto
cyklu, Podzim a Zima. Poslední skladbou
bude Piccola musica di concerto současného maďarského skladatele Ference Farkaše.
Věříme, že tento koncert bude začátkem
nové tradice účinkování orchestru v Úvalech, která si najde své posluchače a příznivce. Srdečně vás na koncert zveme!
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.

Zprávy z MDDM
Fotozprávy z MDDM……..
15. a 16. 4. Velikonoční výstava a Velikonoční jarmark v MDDM byly krásné a měly
spoustu spokojených návštěvníků z řad dětí i dospěláků.

30. 4. L. P. 2011 se ČARODĚJNICE vydařily. Svatý Petr nás nepolil, oheň zapálený starostou MUDr. Šťastným mocně vzplál, na stanovištích se vyřádilo 346 soutěžících děti, buřtíky
pro děti byly dobré, Petrovo občerstvení pro dospěláky hojně navštěvované, kapela Kolegové hrála od podlahy všem , nálada báječná a čarodějnic a čarodějníků neurekom. Zkrátka se
zadařilo a radost měli všichni.
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Zprávy z MDDM

6. 5. se na kurzu plstění sešly malé i dospělé obdivovatelky lidové tvorby a kromě
toho, že si odnášely krásné výrobky z ovčího
rouna, viděly i předení na kolovrátku.

10. 5. se uskutečnilo vystoupení Maminkám dětí z I. a II. DRAMAŤÁČKU.
To bylo radosti z šikovných dětí, kterou děti
ještě umocnily vlastnoručně malovaným
srdíčkem, kytičkou pro maminku a sladkou
pusou.

Koťátka zpívají pro své mamky i tatínky
I když nás bylo málo / ostatní byli na škole
v přírodě/, tak se nám vystoupení povedlo.
To je v kostce vše, bližší informace, články či
fotografie najdete na www.mddmuvaly.cz.
I když nás v červnu čeká ještě celá řada akcí
a příprava 11 letních táborů, v tomto školním roce se s vámi loučíme a přejeme krásné prázdniny plné zdraví, pohody, slunce
a jen radostných zážitků.
Život Úval 6/2011

Za pracovníky MDDM Úvaly
ředitelka Jana Pospíšilová
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Okénko knihovny
Prázdninový provoz
Milí čtenáři,
s blížícím se létem upozorňujeme na prázdninový provoz v knihovně. V červenci
a srpnu je výpůjční doba každé pondělí 8.00
– 11.00, 12.00 – 18.30 a sobotu 8.00 – 11.30.
V ostatní dny se nepůjčuje.

Letošní léto bude pro nás opět ve znamení
úklidu. A také nás čeká velice náročná celková revize knihovního fondu. Nemusíte se ale
obávat, provoz knihovny to nijak nenaruší.

přes on-line katalog. Ten najdete na našich
webových stránkách – www.knihovnauvaly.cz, se kterými jsme vás seznámili v minulém čísle.

Pokud budete potřebovat prodloužit své
výpůjčky, můžete kromě telefonu a e-mailu
použít i svoje čtenářské konto, přístupné

Přejeme všem pěkné červnové dny
a na vaši návštěvu se těší
knihovnice MěK Úvaly.

nických obcí. V roce 1896 byla založena
„Veleobec českého baráčnictva v království
Českém“. V průběhu dalších let pak vznikly
samostatné župy, které představovaly určitý
mezičlánek mezi ústředím a jednotlivými
baráčnickými obcemi na venkově. První
župa vznikla v ještě bližším okolí Úval – v
Brandýse nad Labem v roce 1902 a dostala
označení „I.župa Polabská“. Od roku 1907
začal vycházet časopis „Český Baráčník“.
Baráčnické obce vznikly i ve Vídni a v USA.
Zajímavé je pojmenování členů a funkcionářů, které baráčníci používají. Výbor místní
obce baráčníků bývá označován jako rychta
a v jeho čele stojí rychtář. Baráčnická rychta
je název pro místnost nebo budovu, kde se
baráčníci scházejí. Členové se nazývají sousedé a tetičky, členové výboru mají funkce
panímaminka, rychtář, místorychtář, syndyk (jednatel), berní (hospodář), slídilové
účtů (revizní komise), švandymistr (za kulturu), vzdělávatel, gratulanti (chodí svým
členům gratulovat k narozeninám). Baráčníci se podílí na organizaci Dne matek, Dne
dětí, loučení se starým rokem, stavění májek
a na pořádání baráčnických plesů a zábav.
Součástí místních zábav bývají i staročeské
tance, například Česká beseda. Typické jsou
i rituály při velkých akcích, které jsou často
prováděné v krojích.
Úvalská rychta nese oficiální název „Obec
baráčníků J. A. Komenského Úvaly“. Dlouholetou rychtářkou obce baráčníků je paní
Hana Černá, syndikem je pan Svoboda.
Obec má 35 členů a byla založena 31.ledna
1970. Za baráčnickou rychtu lze považovat
Hotel Budka u nádraží, kde se členové obce
pravidelně schází. Každoročně baráčnická
obec pořádá jednodenní zájezdy po paměti

hodnostech a zajímavostech měst v České
republice. V roce 2004 její členové navštívili
například Jičín, Mikulov, Lednicko-Valtický
areál, Hřensko nebo Dvůr Králové nad Labem. Obec pořádala i vícedenní zahraniční zájezdy do Vídně, Chorvatska nebo Španělska. V roce 2005 při oslavách 35. výročí
založení uspořádali baráčníci krojovaný
průvod městem. Průvod byl součástí Staročeského jarmarku a oslav Dne dětí. O rok
později krojovaní baráčníci utvořili čestnou
stráž při slavnostním rozvinutí vlajky města
a účastnili se regionální slavnosti „Procesí
od sv. Donáta ke sv. Jiří na Hradešíně“ v rámci celoevropského projektu Dny evropského dědictví. V roce 2007 obec uspořádala
řadu zájezdů (Slovensko, Rakousko, Francie)
nejen pro své členy, ale i pro další občany.
V roce 2009 se úvalští baráčníci zúčastnili
hodnotícího zasedání jednotlivých obcí,
všech oslav výročí na I. župě. Při květnových oslavách drželi baráčníci čestnou stráž
u pomníku padlých na místním hřbitově
společně s úvalskými skauty. Obec se také
zúčastnila oslav 115. výročí vzniku Obce baráčníků v Brandýse nad Labem a v Lysé nad
Labem. Za uplynulá léta se úvalští baráčníci
podíleli na mnoha společensko - kulturních
aktivitách. Obec se každoročně aktivně
podílí na organizování městského plesu.
Přestože se na vsích a malých městech spolkový život typu obce baráčníků bohužel
postupně vytrácí, zůstává „Obec baráčníků
J. A. Komenského Úvaly“ významným spolutvůrcem úvalské kultury.

beří! nacházeli v okolí svých obcí. Mnozí
nevěřili svým očím a nechápali pohnutky
některých lidí odkládat nepotřebné věci
v přírodě. Kromě překvapivého množství
pneumatik se objevily takové „skvosty“ jako
kočárky, mikrovlnná trouba, koloběžka, karoserie aut, autosedačky, autobaterie či spacáky.
Negativní pocity však po úklidu vystřídala také radost z uklizeného koutu krajiny,
uspokojení z dobře odvedené práce a pocit
sounáležitosti s krajinou a se sousedy. Mnohde úklid skončil přátelským posezením a debatou nad tím, jak zabránit návratu odpadků
na notoricky stejná místa.
„Děkujeme všem, kteří se do úklidu Pošembeří zapojili. Velké uznání patří místním

koordinátorům, bez jejichž nasazení by se
akce nedala uskutečnit,“ uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří Miloslav Oliva a měl pravdu. Rekordní
účast dobrovolníků zaznamenali v Jirnech,
kde se do akce zapojilo 80 procent místních sdružení a spolků. Celkem v Jirnech
uklízelo na 320 lidí. Přes 220 dobrovolníků přišlo v Kounicích a zhruba stejného
počtu dosáhli v Poříčanech, kde se přidali
žáci základní školy. Skvěle se také zapojili
partneři z řady obcí a firem, kteří poskytli
své služby většinou zcela zdarma anebo za
velmi výhodných podmínek. „První ročník
dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří!
se rozhodně vydařil a mnozí účastníci nás
vyzývali k jejímu zopakování. Pro nás je to

Úvalské portréty

Obec baráčníků
J. A. Komenského v Úvalech
Baráčníci, baráčnická rychta, sousedé a tetičky… Mnozí z vás se jistě s těmito pojmy
v životě setkali, možná jste si všimli i malé
nástěnky u nádraží, která patří místní, úvalské organizaci Baráčníků. Ale kdo to vlastně
jsou ti baráčníci?
Jde o společenskou organizaci, jejíž kořeny
sahají až k roku 1873. Baráčníci trvají na
dodržování staročeských zvyků. První spolek baráčníků vznikl v našem blízkém okolí, a to v Kolíně. Tehdy se hojně zakládalo
mnoho vlasteneckých sdružení. Baráčníci
se tehdy scházeli v kolínském hostinci zvaném Baráček. Jejich hlavní aktivitou bylo zejména podporování sirotků, vdov, a dnešní
terminologií podpora lidí sociálně vyloučených. Činnost baráčníků byla tehdy výrazně
ovlivněna vlastenectvím, které v RakouskoUhersku začalo nabývat na intenzitě. Hned
po Jubilejní zemské výstavě v Praze začal
doslova „boom“ v zakládání dalších baráč-

Děkuji paní Haně Černé za poskytnuté informace.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Z okolních obcí

V POŠEMBEŘÍ SE UKLÍZELO
- LIDÉ NEJSOU LHOSTEJNÍ
REGION POŠEMBEŘÍ – Více než 1200 dobrovolníků v rozmezí šesti týdnů nasbíralo
při úklidu Regionu Pošembeří téměř 60 tun
odpadků a 400 pneumatik.
Bezmoc, vztek, zoufalství a smutek zažívali
obyvatelé regionu Pošembeří nad velehorami odpadků, které při akci Ukliďme Pošem10
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Historie
v loňském roku neprávě „kontrabatiroval“
chleby a housky, které k zaopatření mašírujícího vojska do Ouval nesli.
Na počátku svatodušních bouří v Praze
13. 6. 1848 přes Úvaly na pomoc Praze projížděly národní gardy z Kolína, Kutné Hory,
Vysokého Mýta, Chrudimi a Litomyšle.
V opačném směru vlaky od Prahy přivážely
prchající měšťany i studenty, kteří přinášeli
protichůdné zprávy. Tak se 15. června 1848
Úvalští dověděli také o bombardování města vojskem generála Windischgrätze. Tato
skutečnost dala podnět k dalším výpravám
ozbrojených dobrovolníků do hlavního
města.
Velké problémy způsobila městu 16. 6. 1889
povodeň, při níž říčka Výmola kromě jiných
budov těžce poškodila Hořejší, Dolejší i Hodovský mlýn. Voda odnesla most u synagogy
a protrhla splavy.
17. 6. 2000 úvalští občané slavili 700 let
Úval. Ústřední oslavy 700 let Úval zahájil
po 9. hodině přelet sportovního letadla,
z něhož byly rozhozeny letáky oznamující
zahájení oslav. Trubači na ochozu školy zatroubili slavnostní fanfáry, složené k této
slavnostní příležitosti, a na budově školy
byl rozvinut transparent hlásající slavnostní
událost. Při shromáždění občanů na náměstí Arnošta z Pardubic otevřeli oslavy starosta
města ing. Ivan Černý společně s předsedkyní Senátu Parlamentu ČR Libuší Benešovou
a redaktorkou televize PRIMA Štěpánkou
Duchkovou, která také moderovala kulturní
program. Nato školní děti vypustily balónky
s poselstvím a výzvou pro nálezce. Program
pokračoval hudbou a vystoupením mažoretek, otevřením rozsáhlé výstavy o historii a
současnosti Úval ve všech oblastech života.
Odpoledne následovaly ukázky leteckých
modelů na hřišti na Slovanech a ochutnávka
rybářských specialit, které připravili místní
rybáři u rybníka Lhoták. Příchozí tak mohli ochutnat pokrmy z kapra, štiky, candáta,

pstruha, parmy a dalších sladkovodních ryb.
Na opačném místě Úval se uskutečnil fotbalový zápas mužstva Bohemians Praha – staří
páni i se slavným Antonínem Panenkou, proti místnímu „A“ mužstvu. Večer v sokolovně
byl uspořádán koncert Komorního orchestru Akademie Praha. Druhý den, neděle,
začal slavnostní mší v místním katolickém
kostele Zvěstování Páně, kterou celebroval
arcibiskup pražský a primas český, kardinál
Miloslav Vlk, který následně položil květiny
u pomníku prvního arcibiskupa pražského
Arnošta z Pardubic a neformálně besedoval
s občany. V doprovodu starosty města a členů přípravného výboru navštívil po obědě
výstavu o Úvalech, zapsal se do návštěvní
knihy a kroniky města. V odpoledních hodinách se uskutečnilo odhalení pamětního
kamene a zasazení lípy před hasičskou zbrojnicí v parčíku. Význam této malé slavnosti
ve svém projevu uvedl starosta města ing.
Ivan Černý. Zároveň bylo pod kámen uloženo pouzdro mimo jiné s poselstvími dalším
generacím, které připravil výbor pro oslavy,
jménem občanů města starosta města ing.
Ivan Černý a za děti dneška žáci pátého ročníku Základní školy v Úvalech. Odpolední
program na náměstí naplnil koncert Combo
M. Kočárníka a dalších kapel. Večer v kostele Zvěstování Páně zakončil oslavy svým
koncertem místní chrámový sbor.
30. 6. 1869 byl v Ouvalech slavnostní mší
odhalen pomník prvnímu arcibiskupu Arnoštu z Pardubic. Jako autor pomníku byl na
základě konkurzního řízení vybrán pražský
sochař Jindřich Čapek. Stavba arcibiskupova monumentu byla slavnostně zahájena 15.
května 1869 na pozemku u železniční trati
v blízkosti dvora Hostýn, který bezplatně
poskytnul kníže Jan II. z Lichtenštejna. Pomník byl odhalen na pětisté páté výročí
smrti Arnošta z Pardubic 30 za přítomnosti zástupců pražského magistrátu a města
Roudnice nad Labem vysvěcen pražským
arcibiskupem Bedřichem Josefem, kardinálem Schwarzenbergem.

30. 6. 1919 byla z náměstí přesunuta ke kostelu socha sv. Jana Nepomuckého. Socha stávala vedle obecní studny u silnice, naproti
domu čp. 87.
V červnu 1919 získaly Škodovy závody
v Plzni povolení k obnově rudných dolů na
Ouvaláku a zahájily zde těžbu. Veškeré naděje na vzkříšení důlní činnosti však byly
marné. Ložiska železné rudy se projevila
jako velmi nekvalitní, a proto byly veškeré
pokusy o těžbu brzy zastaveny.
Po vzoru jiných měst vznikl v Ouvalech
v červnu 1919 první oddíl skautů. Tím byla
založena první skautská organizace v městečku. Skautskou myšlenku přinesl od A. B.
Svojsíka student žižkovské reálky Oldřich
Bohuslav, který byl členem Svojsíkova pražského oddílu.
V červnu 1961 byla v Úvalech založena organizace Československého mysliveckého
svazu.
Dalším zabezpečovacím zařízením v Úvalech bylo v červnu 1961 uvedení do provozu prvního automatizovaného uzavírání závor na hlavním městském přejezdu na konci
Husovy ulice.
V Úvalech bylo v červnu 2001 založeno kulturní občanské sdružení Komorní pěvecký
sbor CHRISTI, který se zaměřil na zpívání
duchovních skladeb a písní zejména z období středověku a baroka. Vedoucím a prvním
dirigentem byl Dr. Vítězslav Pokorný, klávesový doprovod Mgr. Eva Nádeníčková.
V červnu 2006 bylo v Úvalech založeno občanské sdružení Otevřené Úvaly. Impulsem
byla nespokojenost členů s tím, jak byly Úvaly řízeny a existencí výrazné propasti mezi
možnostmi města a jeho skutečným stavem.
Prvním předsedou byl Mgr. Petr Borecký.
Dr. Vítězslav Pokorný

Kalendárium

významných kulturních a společenských výročí v životě města Úvaly v roce 2011 – třetí pokračování
90 let 16. 2. 1921 – Dle prvního úředního vřena 1. mateřská škola a umístěna do ob- průzkumu již za války pozdějším vedoucím
sčítání v samostatné ČSR žilo v Úvalech ve jektu bývalého rodinného domu manželů katedry urbanizmu ČVUT prof. ing. arch.
Krisem), který měl být vodítkem a směrnicí
Hermannových v čp. 372.
335 domech 2352 obyvatel.
pro další budování obce. Je pozoruhodné,
90 let 10. 3. 1921 byla založena Církev 60 let 20. 9. 1951 bylo v Úvalech založe- že již v tomto dokumentu se mimo jiné sečeskoslovenská husitská v Úvalech. I když no JZD jako družstvo I. typu. Předsednictví tkáváme se závěrem, že „nynější stav odpobyla nejprve založena ve Škvorci, kde členy přijal Jindřich Richter. Členy byli Franti- ruje správným zásadám v několika směrech.
byli i úvalští občané. Sídlo do Úval natrvalo šek Adamec (obchodník), Jiří Kadeřábek V prvé řadě je zde otázka komunikační, kdy
(student), Antonie Kazdová (v domácnosti) státní silnice probíhá obcí a tvoří úrovňobylo přeneseno v roce 1968.
a Pavla Kvízová (dělnice). Karel Manda druhý vou křižovatku se železnicí…. Proto musí
75 let 28. 10. 1936 úvalští představitelé den odvolal své členství a funkci místopřed- dojít k jejímu přeložení, nikoliv však do již
a občané uvítali v Úvalech při cestě do Pra- sedy převzal na ustavující schůzi František vytýčené trasy, ale až za čtvrť Slovany, aby
Strejc (tesař). Členy se stali ještě manželé nebyla obec rozdělena.“
hy rumunského krále Carola II.
Novákovi a jiní, ale nebyl mezi nimi žád65 let 26. 5. 1946 – Po volbách se také ný zemědělec. JZD tak mělo 114,5 ha orné 50 let 10. 11. 1961 byl v Úvalech postaven
v Úvalech zřetelně projevil příklon k levico- půdy, 5,5 ha luk, 44 ks hovězího dobytka, první dvoupatrový družstevní dům s byty
pro 12 rodin. Je postaven na zahradě dřívějvým stranám. Předsedou místního národní- 6 prasnic, 7 koní, 90 slepic a 4 ovce.
šího statku Josefa Šťastného. Každý byt se
ho výboru se stal komunista Antonín Víšek,
komunisté převažovali také v dalších vedou- 55 let V srpnu 1946 byl úvalské veřejnosti skládá z kuchyně, 3 pokojů a příslušenství.
představen kanceláří ing. arch. Kabeš - ing.
cích pozicích v městské správě.
Dr. Vítězslav Pokorný
Nedoma z Prahy Směrný dlouholetý plán
60 let V květnu 1951 byla v Úvalech ote- Úval (zpracovávaný v rámci urbanistického
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Společenská kronika

TÉMA: SVÁTEČNÍ DEZERTY- TIRAMISU

Vítáme nové spoluobčánky
Matěj Marek
Jana Žižková
Antonín Brabenec
Kateřina Vašková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
našeho města.

Červnová životní jubilea
70 let

75 let
80 let

81 let
82 let

83 let
86 let

88 let
89 let
90 let
93 let

Úvalská vařečka

Jiří Dvořák
Miluše Šmejkalová
Pavel Novák
Štefan Rosca
Otta Smrkovský
Irena Vostrovská
Květa Havlinová
Ludmila Kyselová
Danuše Kučerová
Josef Škvor			
Růžena Cepková		
Eva Hlaváčková		
Zdeněk Kodr						
Věra Švandová		
Věra Beránková		
Vladislav Neugebauer			
Marie Černá		
Věra Rousová
Miroslava Žabová		
Ella Tazlerová		
Vlasta Strnadová		
Oldřich Šolc

INGREDIENCE:
5 vajec
500 g mascarpone
250 g moučkového cukru
1 balíček dlouhých cukrářských piškot
500 ml silné vychlazené instantní kávy
amareto
POSTUP:
Cukr rozdělíme na dvě části, jednu vyšleháme s bílky na tuhý sníh,
druhou se žloutky. Mascarpone utřeme na jemný krém a poté smícháme se žloutkovou směsí a sněhem.
Na dno dortové formy dáme tenkou vrstvu krému, pak poklademe
piškoty máčenými v kávě s amaretem. Následuje silná vrstva krému,
opět piškoty a poslední vrstvu tvoří krém. Pro ozvláštnění chuti můžeme jednu vrstvu krému a piškot proložit banánem pokrájeným na
silnější kolečka nebo kousky jahod.
Dezert dáme vychladit a před podáváním posypeme kvalitním kakaem.
Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková

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

Navždy jsme se rozloučili

Inzerce

Marie Mazurová
Jaroslava Bendová
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.

Pronajmu zařízený byt 2+kk +b, 47 m2 v 1. patře na Slovanech
s parkováním. Cena 9 tis. + popl. cca 2,5 tis. Kč. Od 1. 7. 2011.
Tel.: 724 278 697, 281 981 767

Marie Černá, matrikářka

Osobní
Jarmile a Karlu Vorlíčkovým k neuvěřitelným společně v lásce
prožitým šedesáti letům, které oslaví 8. 6. 2011, přejí ze srdce vše
nejlepší a hlavně hodně zdraví synové Karel a Jaroslav.
Dne 4. 6. uplynou 2 roky od úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka pana Zbyňka Jandourka. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou
20
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Inzerce
Prodám sestavu třech kusů
UNIMO buněk bez bočních
stěn. Možno i jednotlivě. Místo
prodeje ul. Osadní 7, Úvaly.
Informace J. Vlas
tel. 606 916 665.
Malířské a lakýrnické
práce rychle, levně, kvalitně
s úklidem.
Daniel Bouzek, Úvaly,
Havlíčkova 160
Tel.: 720 476 534, 725 824 248
P r o d e j s l e p i č e k
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Dominant
žíhaný, kropenatý, černý
a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!!
Mimosezonní prodej. Cena
v akci: 120-135 Kč. Stáří
slepiček 14-17 týdnů.
Prodeje se uskuteční: v sobotu
25. června 2011
Úvaly na náměstí u drogerie v 16 hodin.
Případné bližší informace
tel : 728605840, 415740719,
728165166

Život Úval 6/2011

ANGLIČTINA V ÚVALECH
Standardní metoda Cambridge
University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
Psychologický přístup
Te.: 774106514
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

SKLADY-LEVNĚ-tady u
Úval u Prahy 50–660 m2,
nezateplené, větší odstavné
plochy. Ceny od 5.000 Kč/měs.
Tel: 777 114 704

Dopravní firma přijme
řidiče C+E s praxí, na
vnitrostátní přepravu. Výjezdy
z Jažlovic u Říčan. Bližší
informace na tel.: 724 568 406

Dlouhodobě pronajmu
byt 3+1 v Úvalech na Homolce.
K dispozici garáž a sklep.
Zájemci tel.: 725 541 744
				

Hledám panÍ na pravidelné
hlídání 5,5 ročního syna,
od září 2-3 hod. denně,
776 103 908,
musil.z@seznam.cz

Koupaliště Úvaly
Přijme brigádníky na pozice:
plavčík (kurz plavčíka nutný)
zdravotník (nutno mít
zdravotnický kurz)		
brigádníky do občerstvení
Podmínky: - pracovitost
věk 16 a více
Bližší informace na tel.čísle
603/530 960 sl. Čadová
Od září pronajmu
v Úvalech domek 5+1 se
zahradou, firmě, rodině,
studentům.
5 minut pěšky na nádraží.
Tel. 728 381 788,
nadejka@centrum.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

AUTODOPRAVA
-nonstopODVOZ kONTEjNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 - Běchovice
Český Brod

MUlTIkÁRA, AVIA, lIAZ, TATRA, IVEcO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOlIcE
Tel.: 281 931 419, fax: 281 931 512
mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz

