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Vzpomínky
- VÁCLAV HAVEL

(*5. 10. 1936 †18. 12. 2011)
Pevných bodů v životě nenasbíráme mnoho.
Je těžké je ztrácet. S prezidentem Václavem
Havlem jsme se sblížili v divadle Na Zábradlí v
polovině 60. let. Pomáhal nám s návrhem libreta
expozice československého pavilonu na EXPO
1967 v Montrealu. V té době koupil Hrádeček,
radili jsme mu s renovací. To byl také důvod jeho
návštěvy Liberce v úterý 20. srpna 1968. V družné zábavě nás zastihly první zprávy o okupaci.
Václav s Honzou Třískou zůstali v Liberci týden
a pomáhali našemu „mozkovému trustu odporu“
na liberecké radnici. V čase normalizace jsme
se scházívali v Praze a poměrně často jsme zajížděli i na Hrádeček. Navzdory okolnostem
bývalo veselo. Společně jsme si užili prvního
koncertu Plastic People of the Universe, každý
červenec se pořádaly divadelní oslavy Olžiných
narozenin, v listopadu 1975 jsme se účastnili
Krobova představení Žebrácké opery U Čelikovských v Horních Počernicích i následující
oslavy pod svícnem StB v Praze U Medvídků.
Společně jsme protestovali proti důsledkům
normalizace i proti věznění přátel, pokud Václav
sám nebyl v kriminále. Dopoledne 21. listopadu
1989 mě pan prezident pozval k prvnímu jednání výboru Občanského fóra. Sešli jsme se v Mánesu, prošpikovaném tajnou policií, později
U Řečických, pokračovali jsme v Laterně Magice a nakonec ve Špalíčku. Domů jsem se vrátil
až na silvestra. Byl jsem také mezi těmi osmi
„poradci“, které si pan prezident pozval v lednu
1990 na Hrad. Tři roky – každý jiný. Uvolněnost
a nadšení v roce 1990. Cítili jsme se na vrcholu vlny, všemu jsme se smáli, i sami sobě. Ale
pracovali jsme do úmoru. Václav byl mazlíčkem
světa, všechno nám procházelo. V následujícím
roce už šlo o větší profesionalitu a vážnost, také
úkoly byly těžší. Poslední rok pana prezidenta
i nás vyčerpával úsilím o překonání důsledků
postupné proměny společnosti a chystaného
rozpadu státu. Zůstali jsme přáteli i po mém odchodu z Hradu, spolupracovali jsme na představě o Knihovně Václava Havla, kritizovali jsme
urbanistické zaostávání rozvoje Prahy i zbytečné demolice v jejím historickém jádru. Koncipovali jsme Havlova každoroční mezinárodní
FORA 2000. Rád připomínám, že hned v začátku roku 1990 Hrad navštívila delegace města
Úvaly, pan starosta Ivan Černý s místostarostou
Jaroslavem Tourkem. Pan prezident také přijel
v červnu 2007 na Hradešín, do chaloupky babičky Evy Sokolové, k oslavě mých narozenin.
Před dvaceti lety jsem slíbil bratrům Drábovým,
že se s panem prezidentem někdy zastavíme i
v Úvalech. Zazpívat si v sokolovně. Zpívat jako
úvalští házenkáři sice neuměl, ale zpíval rád.
Myslel jsem na letošní rok. Už nepřijedeme.
Na výzvu Života Úval Miroslav Masák

Hrádeček, 70. léta. Dům býval plný, po příchodu nás čekala hymna (Massachusetts)
a příšerná bílá vína (Poesie, Dievči hrozno). 
Foto: Bohdan Holomíček

Zárodky budoucího Koordinačního výboru OF sedí 21. listopadu 1989 v galerii U Řečických nad vhodnou dramaturgií první demonstrace na Václaváku. 
Foto Jaroslav Krejčí

Gratulace k mým narozeninám před rezidencí v Královské zahradě, kterou jsme po Husákovi proměnili v místo setkávání „mozků světa“. 
Foto Pavel Štecha
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Úvodem

Nový rok 2012 s sebou přináší změny. Některé jsou dobré, z jiných zase tak velikou
radost nemáme. Jedna věc, na kterou
si budeme muset zvyknout, je úmrtí Václava Havla – ikony češství a morálních hodnot. O jeho odkazu i o něm bylo napsáno
již mnoho slov. A tak mi dovolte, abych
vzpomenul jeho, řekl bych trochu nedoceněné, úsilí v otázce lidských práv a hodnot,
kterým provokoval zaslepené a inspiroval
moudré. Jeho snaha, v dnešním světě spíše
ojedinělá, stále dává naději, že tam někde,

za těmi obřími supermarkety, bankami,
penězi, ekonomikou a globalizací, tam někde je stále ještě člověk. Člověk s obyčejnými potřebami, tužbami, rodinou. Člověk,
kterého pro lidstvo není vidět. Hlasy těchto
„člověků“ však budou slyšet stále více.
Nemyslím, že letošní rok bude snadný,
ale změny, které přinese, jsou cestou
k novodobé renesanci a možná i k návratu normálnosti a lidství. Všeurčující
ekonomika je však pouze důsledkem
odcizení člověka od své podstaty. Připomínkou, že řád a instituty mají sloužit
člověku, nikoliv člověk jim. Jedině v tom

Připomínejme si odkaz Václava Havla
Státní rozloučení s bývalým prezidentem Václavem Havlem den před vánočními svátky uplynulého roku 2011 bylo mimořádnou událostí, výrazem důstojné a spontánní úcty i uvědoměním
si významu této osobnosti. Stává se však, a to dosti často, že bezprostřední živý zájem o důležitou osobnost a její stěžejní přínos se po určité době postupně vytrácí, přicházejí jiné události
a každodenní běžné záležitosti našeho života. Vědomí významu Václava Havla v novodobých
dějinách České republiky v kontextu evropského a zejména světového rozsahu by nás mělo vést
k tomu, abychom se seznamovali s jeho myšlenkami a představami hlouběji a vraceli se k nim
často, neustále.
Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí redaktor

Zprávy z rady města
První Rada města Úvaly v roce 2012 se konala
druhou lednovou středu 11. 1. 2012.
Na svém jednání projednala zápis z dopravní komise a uložila vypracování generelu
dopravního řešení pro vybrané komunikace
a dále zajistit vypracování studie parkování
v oblasti ulice Jirásková, nám. Svobody, Klánovická, nám. Svobody, Husova, nám. Arnošta z Pardubic, Riegrova. Dále z důvodu vzniku
nebezpečné a nepřehledné dopravní situace
v okolí mateřské školky Kollárova uložila odboru investic a dopravy zajistit vypracování
studie na jednosměrnou ulici v úseku ulic Erbenova – Kollárova.
Rada města schválila smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení kanalizace, vodovodu a přípojky NN k ČS
do pozemků parc.č. 3077/2, 3871/1, 3872/5
a 3884/3 v rámci akce „Splašková kanalizace
Úvaly II. etapa – Horova čtvrť a Pod Slovany
uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
(budoucí povinný) a městem Úvaly (budoucí
oprávněný).
Dále vyhlásila výběrové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby na akci: „Rekonstrukce chodníků v ul.
V. Nováka“ a výběrové řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodavatele stavby na
akci: „Dostavba a rekonstrukce jídelny a varny ZŠ Úvaly“.

Rada města souhlasila s doporučením komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup služeb
“Výkon technického dozoru včetně koordinátora BOZP při realizaci a dokončení výstavby
Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“
o přidělení zakázky firmě HG Partner, s.r.o.
Dále byla projednána a schválena první část
pasportizace majetku města – budovy a uložila zpracovat další části – pozemky a areály.
Byl schválen záměr zpracovat provozní řád
dešťové kanalizace, který určí způsob údržby,
četnost prohlídek a kontrol jednotlivých částí
systému.
Rada města schválila využití objektu čp. 203,
Smetanova ulice – pronájem za účelem provozování základní umělecké školy. Přesun
ZUŠ do této budovy umožní rozšířit hudební
výuku.

Poděkování

Město Úvaly touto cestou děkuje Nadaci ČEZ
za poskytnutý nadační příspěvek na obnovu
stromové aleje ve výši 200 000,- Kč. Z těchto prostředků ještě na konci minulého roku
byla vysazena stromová alej 50 stromů podél
cesty do Hodova. Současně došlo k vyřezání
náletových křovin a k úklidu cesty. Dnes cesta
nabízí příjemné prostředí pro vycházku a odpočinek do přírody. Alej je třeba vnímat jako
důležitý krajinný prvek města Úvaly. Dochází tak k postupnému naplňování schválené

případě jsou prostředkem vývoje a nikoliv nástrojem mocných proti bezmocným.
Změny, které očekáváme, přijdou. Důležité však je, že i dnes máme nejen právo, ale
i možnost si vybrat. Opravdu chceme náš
život mít takový, jak nám to dnes a denně
servírují média? Plný ošklivosti, strachu
a stresu? Nebo chceme mít ve svém životě radost, štěstí a lásku? Partnera a děti,
se kterými je nám dobře? Jaký bude ten
letošní rok, závisí jen a jen na každém
z nás. Každý z nás má právo prožít si svůj
sen. Sen o úspěšném roku 2012.
Josef Štěpánovský

Pozvánka na řádné
jednání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve
čtvrtek 9. 2. 2012 od 18 hodin v sále domu
s pečovatelskou službou. Program jednání bude
oznámen na úřední desce městského úřadu.
MUDr. Jan Šťastný, starosta
Dále byla schválena cenová kalkulace pro potvrzení stanovené ceny za služby poskytované
správcem pohřebiště na hřbitově v Úvalech
pro rok 2012.
Byl vysloven souhlas zřizovatele k nabývání
peněžitých darů účelově neurčených pro rok
2012 školským zařízením zřizovaných městem Úvaly.
Byla projednána petice na podporu zamítnutí pětinásobného zvýšení daně z nemovitosti,
proti zavedení místního koeficientu v maximální možné výši 5. V této souvislosti navrhuje rada města zastupitelstvu přijmout předložený kompenzační program, který umožňuje
vyplácet kompenzační příspěvek – dar osobám v sociálně nepříznivých podmínkách
a občanům samoživitelům starším 65 let, trvale žijícím v dané nemovitosti v Úvalech.
Josef Štěpánovský

koncepce městské zeleně. Předpokládáme, že
cesta vedoucí touto alejí bude součástí plánované cyklotrasy, která by měla v přírodním
parku Škvorecká obora - Králičina navázat na
síť pražských cyklostezek a na severní straně
spojit naše město s nově vybudovanou cyklostezkou podél Labe. Připravujeme tento projekt
tak, aby mohl být uplatněn v rámci některého
z dotačních programů, např. v rámci Greenways.
Petr Petržílek, místostarosta města Úvaly
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Soubor usnesení z řádného veřejného zasedání

Zastupitelstva města Úvaly č. Z – 7/2011 ze dne 10. 11. 2011
Usnesení č. Z – 0126/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města a vedení města
za období od 22. 9. 2011 do 10. 11. 2011 (příloha č. 1).
PRO: 12
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0127/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
splnění usnesení Zastupitelstva města Úvaly
z roku
a) 2009 – 081,
b) 2010 – 039,
c) 2011 – 012, 024, 025, 078, 087, 0101,
0118, 0119, 0121, 0124, 0125 (příloha č. 2).
PRO: 11
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 Ce
Usnesení č. Z – 0128/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje Koncesní projekt „Provozování
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
města Úvaly“. Nový provozovatel bude vybrán v koncesním řízení (příloha č. 3),
II. schvaluje kvalifikační dokumentaci ve
smyslu zák. č. 139/2006 Sb. o koncesních
smlouvách a koncesním řízení ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů (příloha č. 4).
PRO: 12
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 Mo
Usnesení č. Z – 0129/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
zápis ze společného jednání výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 3. 10. 2011
(příloha č. 5).
PRO: 12
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Mo
PROTI: 1 Va
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0130/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje předloženou dokumentaci sportovní haly TJ Sokol s
podmínkou osázení výškové zeleně (příloha č.
6).
PRO: 12
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 Va
Usnesení č. Z – 0131/011 – protinávrh JUDr.
Ing. Petra Petržílka, Ph.D.
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. na základě zpracovaného návrhu Studie
lávek přes Výmolu a související propojení
zpracované A.LT architekti v.o.s. schvaluje řešení komunikace na mostku v ul. Riegrova ve
variantě obsahující paralelní lávku pro chodce
(příloha č. 7),
II. pověřuje tuto změnu zahrnout do zadávací
dokumentace jako samostatný stavební projekt vypracování projektové dokumentace na
akci „Průtah městem“ – investiční akce Středočeského kraje.
PRO: 10
Mh,Po,Mi,Pp,Kr,St,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3 Bo,Br,Sp
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Usnesení č. Z – 0132/011
Zastupitelstvo města Úvaly příslušné k pořízení změny ÚPD v souladu § 6 odstavec
5a) zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon)
v platném znění
I. schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 210 k.ú. Úvaly na ,,všeobecně smíšené území“ (příloha č. 8),
II. ukládá odboru životního prostředí a územního plánu zpracování tohoto podnětu do návrhu zadání nového územního plánu pro město Úvaly.
PRO: 11
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ing. Černý, p. Linhart nebyli přítomni
Usnesení č. Z – 0133/011
Zastupitelstvo města Úvaly jmenuje nového
člena výboru pro výstavbu Ing. Jiřího Voseckého, U Kaberny 1208, Úvaly.
PRO: 11
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 Ce
p. Linhart nebyl přítomen u hlasování
Usnesení č. Z – 0134/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
petici občanů pod názvem „Chceme svobodné
Úvaly“(příloha č. 9).
PRO: 13
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0135/011 – nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly zrušuje obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2011, o některých
podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku ze dne 2.7.2011.
PRO: 0		
PROTI: 13
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0136/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
opakované stížnosti obyvatel lokality ,,sídliště Homolky“ na rušení nočního klidu v této
lokalitě.
PRO: 13
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0137/011
Zastupitelstvo města Úvaly vyzývá opakovaně
provozovatele Music – baru (přízemí objektu
Nerudova 1426, Úvaly) k důslednému dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,
o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatření
k zajištění veřejného pořádku.
PRO: 13
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0138/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pravidla pro udělení ocenění „Junior města Úvaly“
(příloha č. 10).
PRO: 13
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0139/011
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi MUDr. Janu Šťastnému, aby prostřednictvím právníka města zajistil podání žaloby na vyloučení nemovitosti - předmětných
pozemků p.č. 3928/3 o výměře 7 986 m2,
p.č. 3928/7 o výměře 648 m2, p.č. 3928/29
o výměře 20 m2, p.č. 3928/30 o výměře
720 m2, všechny způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na LV 2556 pro obec
Úvaly a katastrální území Úvaly u Prahy,
včetně staveb vodovodů, dešťové a splaškové kanalizace uložené v v těchto pozemcích
z exekutorského soupisu věcí (Exekutorský
úřad Praha 7).
PRO: 13
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0140/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s podáním žádosti o investiční
finanční dotaci z Humanitního fondu Středočeského kraje na sociální oblast v roce 2012
ve výši 250 000,- Kč, se spoluúčastí 5%, která
je určena na dovybavení Střediska osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou (pořízení sedačkového zvedáku k přemístění uživatele do vany, panel na perličkovou koupel,
masážní lehátko),
II. ukládá vedoucí správního odboru zajistit
kvalifikované podání žádosti o dotaci z Humanitního fondu Středočeského kraje na sociální oblast pro rok 2012 ve smyslu tohoto
usnesení,
III. v případě přidělení dotace souhlasí s jejím
přijetím .
PRO: 13
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0141/011 – usnesení nebylo
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. uděluje v souladu s čl. 3 Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2011, o některých podmínkách
pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o
jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku výjimku provozovateli restaurace Homolka
pí. Haně Filipové – dne 16. 11. 2011 provozní
doba do 02.00 hodin za podmínky, že provozovatel přijme taková opatření, aby zajistil dodržování nočního klidu a zajištění veřejného
pořádku při ochodu návštěvníků ze zařízení
a tím zamezil stížnostem občanů,
II. ukládá vedoucí odboru správního vyrozumět žadatele ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 2 Bo, Br PROTI: 7
Po,Mi,Kr,Sp,Ce,Va, Mo
ZDRŽEL SE: 4 Li,St,Mh,Pp
Zapsala: Monika Šimáňová
MUDr. Jan Šťastný, starosta
JUDr. Ing. Petr Petržílek,
Ph.D., 1. místostarosta
Ing. Michal Breda, 2 .místostarosta

městský úřad
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Soubor usnesení z řádného veřejného zasedání

Zastupitelstva města Úvaly č. Z – 8/2011 ze dne 8. 12. 2011
Usnesení č. Z – 0142/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města a vedení města
za období od 10. 11. 2011 do 8. 12. 2011 (příloha č. 1).
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0143/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
splnění usnesení zastupitelstva města Úvaly
z roku 2011 –0126, 0127, 0129, 0133, 0134,
0136, 0137,0138, 0139, 0140, 0141 (příloha
č . 2).
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0144/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje Koncesní dokumentaci a koncesní smlouvu s názvem „Provozování vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu města Úvaly“ (příloha č. 3),
II. vyhlašuje koncesní řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury
města Úvaly,
III. schvaluje komisi pro otevírání žádostí
o účast a pro hodnocení žádosti o účast (kvalifikace) ve složení:
MUDr. Šťastný, Ing. Breda, Ing. Petržílek,
p. Štěpánovský, Ing. Kokrment,
Ing. Černý, p. Kolařík,
IV. schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
MUDr. Šťastný, Ing. Breda, JUDr. Ing. Petr
Petržílek, Ph.D., p. Štěpánovský, Ing. Kokrment, Ing. Černý, p. Kolařík,
V. pověřuje místostarostu města JUDr. Ing.
Petra Petržílka, Ph.D., zajištěním výše uvedeného plnění usnesení ve spolupráci s VRV
a.s.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0145/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pro rok
2012 vodné ve výši 40,85 Kč/ m³.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

kolu na zajištění provozu na nepředaném zařízení dokončené části díla „Vodohospodářské
investice města Úvaly“,
IV. pověřuje místostarostu města JUDr. Ing.
Petra Petržílka, Ph.D., zajištěním plnění usnesení ve spolupráci s VRV a.s.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0148/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje rozpočtové opatření č.3 – příjmy
293 650 885,- Kč, výdaje 293 650 885 (příloha č 4),
II. ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat schválené rozpočtové opatření č. 3
do výkazů města,
III. pověřuje starostu města závěrečnému rozpočtovému opatření.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0149/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje rozpočet na rok 2012 – příjmy
216 019 771,- Kč, výdaje 216 019 771,- Kč
(příloha č. 5),
II. ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat schválený rozpočet do výkazů města.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0150/011
Zastupitelstvo města Úvaly doporučuje aktualizovat „Strategický plán rozvoje města
Úvaly“ ze srpna 2008 v duchu dopracování
budoucích potřeb města v rozpracování do investičních akcí. V rámci přípravy plánovaných
projektů využít především pro údržbu a správy
komunikací řešení PPP pro první etapu nastavení smlouvy.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0146/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pro rok
2012 stočné ve výši 35,00 Kč/m³.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0151/011
Zastupitelstvo města Úvaly doporučuje provádět minimálně 1x ročně u všech příspěvkových organizací města Úvaly kontrolu využití
finančních prostředků od MěÚ. Požaduje, aby
členem kontrolní skupiny jmenované starostou města byl minimálně jeden člen finančního výboru.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0147/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí, aby nepředané zařízení dokončené části díla „Vodohospodářské investice města Úvaly“ provozoval současný provozovatel
společnost VaK Mladá Boleslav, a.s.,
II. pověřuje VRV, a. s., přípravou protokolu,
kterým bude zajištěn provoz na nepředaném
zařízení – části díla „Vodohospodářské investice města Úvaly“,
III. pověřuje starostu města podpisem proto-

Usnesení č. Z – 0152/011
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru, aby zpracoval variantní analýzu financování infrastrukturních projektů ve městě, zejména pak projekt rekonstrukce komunikací v
návaznosti na financování cestou PPP, klasického úvěrového financování, případně dalších
možností, a to v termínu do 31. 1. 2012.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0153/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zápis ze společného jednání výboru pro výstavbu a investiční komise ze
dne 21. 11. 2011 (příloha č. 6),
II. ukládá starostovi přenést podněty na jednotlivé vedoucí odborů.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0154/011
Zastupitelstvo města Úvaly
I. vydává v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 8),
II. ukládá starostovi zajistit její vydání.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0155/011
Zastupitelstvo města Úvaly na základě zveřejněného záměru a podaných nabídek na prodej
nebo pronájem pozemků města v areálu bývalého cukrovaru KN p.č. 368, 369/1, 369/2,
307/4 a 299/1 v k.ú. Úvaly u Prahy, vybralo
společný projekt využití území architektů Headhand, s.r.o. , pana Tomáše Ctibora a Mgr.
Terezy Janáčkové (příloha č. 7).
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0156/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Mgr.
Terezou Janáčkovou za účelem nájmu pozemků parc.č. 368, 369/1 a 369/2 k. ú. Úvaly
u Prahy, a to za měsíční nájemné 1.000 Kč na
dobu určitou do 30. 6. 2012 s právem uzavření nové nájemní smlouvy v případě přidělení
dotace za tržní nájemné za účelem jasně vymezeným tzn. realizace sportovně relaxačního
centra,
II. požaduje, aby smlouvu před podpisem
schválil právník města.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0157/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
informace o rozpracovanosti projektové dokumentace na akci: Dostavba a rekonstrukce
jídelny a varny ZŠ Úvaly.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0158/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí rezignaci z finančního výboru pí Hany Faistauerové na její vlastní žádost (příloha č. 9).
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
➜ ➜ ➜ strana 6
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Usnesení č. Z – 0159/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zápis FV ze dne 31.10.211
a 28.11.2011 (příloha č. 10),
II. ukládá finančnímu výboru, aby plnil úkoly
dané zastupitelstvem a plán kontrol a případné
změny nechal zastupitelstvem schválit.
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0160/011
Zastupitelstvo města v souladu s § 85 písm.
f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje na pronájem prvého patra v objektu
Riegrova ul.čp.897, Úvaly využívaný jako
služebna OO PČR Úvaly za stávajících podmínek 1,-Kč/rok na dobu určitou tj. do 31. 12.
2012 (příloha č. 11).
PRO: 8
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapsala: Monika Šimáňová

Život Úval 2/2012

Výzva pro obce a podnikatele
Město Úvaly připravuje výběrové řízení na
dodavatele energií v oblastech elektrické
energie, plynu, případně telekomunikačních
služeb.
Do tohoto projektu se mohou zapojit i obce
regionu v okolí města Úvaly. Zájem projevil
již městys Škvorec. Také podnikatelé, školy a
školská zařízení jsou v centru zájmu, protože
si mohou snížit své náklady na tyto energie.
Nárůst cen elektrické energie a plynu zvyšu-

jí náklady všem organizací. Jediné, s čím lze
s jistotou počítat, je trvalý růst cen i do budoucna. Pro dosažení nejlepších cen je rozhodující co největší počet subjektů zapojených
do projektu. Město Úvaly se tímto projektem
zařadí mezi města a obce, využívající možnost
snížení cen nákladů na energie. Informace lze
získat nejlépe na emailu majetek@mestouvaly.cz, případně na tel.: 291 091 502.
vedení města

MUDr. Jan Šťastný starosta
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., 1. místostarosta
Ing. Michal Breda, 2 .místostarosta - nebyl
přítomen
Vysvětlivky zkratek: Mo – Morávek, Kr –
Krutský, St – Šťastný, Ko – Kolařík, Va – Váňová, Sp – Štěpánovský, Ce – Černý, Li – Linhart, Br – Breda, Bo – Borecký, Po – Poláková,
Mi – Milerová, Mh – Mahdal, Pp – Petržílek,
Pk – Pokorný.

Upozornění občanům –
odpady
V průběhu měsíce února budou doručeny
do všech domácností složenky na platbu
za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo přímo v pokladně
MěÚ Úvaly, Pražská 276 v úředních hodinách tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Známky na popelnicové nádoby na rok
2012 jsou k vyzvednutí po prokázání provedené platby na odboru správním MěÚ
Úvaly. Pokud vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte nás prosím
na tel. 281 982 485, 723 929 928.
Zároveň upozorňujeme, že místní poplatky
se staly s účinností od 1. 1. 2011 v souvislosti s platností zákona č. 280/2009 Sb.
(daňový řád) daní, je bezpodmínečně nutné dodržovat termín splatnosti. V případě
nedodržení termínu splatnosti nám zákon
ukládá neprodleně vystavit platební výměr
a následně daň vymáhat spolu se sankčními opatřeními, k tomuto kroku bychom
neradi přistupovali.
Jitka Hamouzová,
věřená vedením odboru správního
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Kulturní dům

Po získání informace, že se uvolnily prostory
v objektu bývalého kulturního domu ve Smetanově ulici čp. 69, zvažovalo vedení města
možnost pronájmu části těchto nebytových
prostor. Jednalo se o plochu 610 m², záměrem
bylo využití prostor pro konání kulturních
akcí, divadelních představení, akcí MDDM
Úvaly a podobně.
Takový prostor městu v současné době velmi
chybí, proto vstoupilo v jednání s vlastníky
objektu. Proběhlo několik setkání jak na MěÚ
Úvaly tak i přímo v objektu i za přítomnosti
architekta.
Původní dispozice a vybavení objektu jako
kina vyhověla ve své době platným normám,
ale nyní již pro záměr města využít objekt k
výše uvedeným účelům naprosto nedostačuje.
Byl vyhodnocen stav objektu a zpracován

seznam nezbytných úprav tak, aby objekt vyhověl současným normám a předpisům. Bylo
by nutné vybudovat nový vchod, rekonstruovat sociální zařízení, elektroinstalaci, podlahy
hlediště a jeviště, zakoupit a nainstalovat sedačky a další úpravy. Předpokládané nezbytné investiční náklady na zprovoznění objektu
k požadovanému účelu jsou minimálně 1,5
mil. Kč. Výše nájemného, odhad provozních
nákladů a výše nutné investice přiměly radu
města k rozhodnutí tento záměr nerealizovat.
Rádi bychom poděkovali vlastníkům objektu za jejich ochotu a vstřícnost při jednání se
zástupci města Úvaly. Vedení města se bude
však i nadále zabývat zajištěním dalších prostor vhodných pro rozvoj kulturního života v
našem městě.
vedení města

Aktualizace podkladů – návrh plánu oprav
a rekonstrukcí komunikací v Úvalech
V minulém čísle Života Úval (1/2012) byla uveřejněna mapka města s vyznačením komunikací,
které se plánují rekonstruovat. Materiál byl upřesněn a aktualizován a je znovu zveřejňován
v tomto čísle ŽÚ. Přiložená tabulka se seznamem ulic byla aktualizována v části majetkových
vztahů. Z mapky ulic i z tabulky byla prozatím vypuštěna oblast Horoušánky, kde se v současné
době upřesňuje výběr ulic k rekonstrukci.
Předpokládá se, že seznam ulic určených k rekonstrukci bude schvalovat VZZM na svém únorovém zasedání.
Občané mají stále možnost se k plánovaným rekonstrukcím vyjádřit.
Odbor investic a dopravy

Život Úval 2/2012
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Zavedení nových autobusových spojů linky 405
Na základě rozhodnutí města Úvaly budou
v březnu roku 2012 prodlouženy některé spoje linky 405 až do Úval. Konkrétně se jedná
o zavedení 3 nových párů spojů. Nově navrhované spoje ve směru na Brandýs n/L jsou
v časech 11:37, 13:37, 14:37 hodin. Ve směru na Úvaly se jedná o spoje v časech 11:14,
13:14, 14:30 hodin. Zavedení nových spojů
je v režii města Úvaly. Cena za tyto úpravy je
měsíčně 14 048,- Kč. Tato částka bude plně
hrazena z rozpočtu města. Důvodem rozšíření
autobusové dopravy do Brandýsa n/L je snaha
dopravit nemobilní obyvatele města Úvaly na
MěÚ Brandýs, pod který město Úvaly spadá.

Zejména z důvodu, že od nového roku 2012
byly zavedeny nové občanské průkazy, které
se budou nyní vydávat na MěÚ Brandýs n/L.
Dalším důležitým faktorem, proč se město
rozhodlo pro zavedení nových párů spojů, je
stále větší poptávka rodičů s úmyslem umístit
své ratolesti na gymnázium v Čelákovicích či
na další střední školy v Brandýse n/L. Zároveň to určitě uvítají i všichni občané, kteří dojíždějí k lékaři do Jiren. Zvýší se počet spojů
a i zkrátí dobu čekání na návrat do Úval. Původně odjížděl z Jiren autobus č. 304 do Úval
v 13:35 hod a autobus č. 405 v 17:08 hod.
Nyní je zajištěn nový spoj autobusu č. 405

s odjezdem z Jiren v 11:04 hod. Přidání spojů je závislé na finančních prostředcích, a proto
byly prodlouženy spoje linky 405, které původně končily v zastávce Horoušany, Horoušánky.
Ročně město z rozpočtu vydá pouze na tyto spoje částku 168 576,- Kč. Chápeme, že je od občanů tlak na zavedení dalšího spoje pro odjezd
z Jiren okolo 10. hodiny, to však představuje minimálně dalších 60 000,- Kč ročně. Vzhledem
k již tak napnutému rozpočtu města není možné
prozatím zřídit další spoje. Rozhodně se však
v delším časovém úseku touto problematikou
bude vedení města znovu zabývat.
Bc. Petr Matura, odbor investic a dopravy

zprávy z města

Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2011
Rok 2011 byl spíše chladnější a dále bylo
zajímavé, že téměř polovina všech srážek
(48%) spadla v červnu a červenci. Ostatní
měsíce bylo srážek málo, v listopadu napršel pouhý 1mm, což je nejméně za sledované období. V červenci bylo chladno a deštivo, naopak v září bylo sucho a teplo. Co
se týče srážek, byl rok průměrný.
Leden zahájil rok studeným počasím a sněhovou vrstvou 20 cm. 6. ledna se oteplilo
a odpoledne začalo pršet, což na podchlazeném povrchu vytvořilo ledovou vrstvu.
Oteplování pokračovalo a 14. ledna sníh
roztál. Ve druhé polovině měsíce se opět
ochladilo a napadl sníh, maximální vrstva
byla už jen 5 cm. Mrazivé počasí vytrvalo
až do konce měsíce. Také začátkem února bylo mrazivo a sníh, ale již 5. února se
oteplilo a sníh roztál. Teploty se pohybovaly
5 - 10 st. pod nulou. 19. února se opět ochladilo, tentokrát na 5 – 10 st. pod nulou a tyto
mrazy vydržely do konce měsíce, potom se
opět oteplilo.
Březen byl měsíc srážkově podprůměrný,
více pršelo jen ve dnech 16. - 18.3., třikrát
byly srážky do 1 mm, jinak nepršelo. Další
oteplení přišlo až s nástupem jara. V dubnu
bylo poměrně teplo a málo srážek – vyšší
srážky byly jen dvakrát, ke konci měsíce
bouřky. Začátkem května přišly ranní mrazíky, které způsobily velké škody na kvetoucích stromech. Na ledové muže bylo velmi
chladno, potom se oteplilo. Ke konci měsíce pršelo víc a přišly i bouřky. Červen byl
teplý měsíc a ve druhé polovině byly často
bouřky. Dne 6. června přišla silná bouřka
a napršelo 32,4 mm. Koncem měsíce nastalo velké teplo, pak prudké ochlazení. Červen
byl měsíc deštivý a teplotně podprůměrný.
Deště byly vydatné – jednou napršelo přes
30mm, třikrát přes 20 mm a dvakrát přes 10
mm. Ke konci měsíce se teploty pohybovaly
jen okolo 14 st. C, od 10. do 14. 7. byly silné
bouřky.
Množstvím srážek za měsíc (158,8 mm)
se červenec dostal na druhé místo od roku
1986 (nejvíc srpen 2002 -172,6 mm, třetí byl červenec 1988 – 142,6 mm). V srpnu bylo zpočátku teplo, pak se ochladilo a
konec měsíce byl velmi teplý. Srážkově to
byl měsíc průměrný. Září vynahradilo deštivý a chladný červenec, bylo sucho a teplo,
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ke konci měsíce byly teploty přes 20 st. C,
za celý měsíc pršelo jen šestkrát.
V říjnu bylo chladno, uprostřed měsíce
jinovatka, teploty ráno klesaly k nule. V
závěru měsíce mlhy a déšť. V listopadu
spadlo nejméně srážek za celé sledované období, tj. od 5. 5. 1986, pršelo pouze
dvakrát. Od 11. Do 16. 11. v noci mrzlo,
ve dne se pohybovaly teploty okolo nuly
a byly mlhy. Inverze trvala do 25. 11.,
ale ani potom nepršelo a bylo chladno.
V prosinci bylo chladno, deštivo a silný vítr.
V noci na 21. 12. napadl 1 cm sněhu, ale
ještě týž den roztál. Vánoce byly na blátě
a teploty více než 7 st. C.

Rok 2011 v číslech:

Měsíční srážky:
leden 31,9 mm
únor 6,8 mm
březen 28,5 mm
duben 11,0 mm
květen 56,4 mm
červen 110,8 mm
červenec 158,8 mm
srpen 49,4 mm
září 32,3 mm
říjen 46,6 mm
listopad 1,0 mm
prosinec 29,6 mm
Celkem rok 2011 – 563,1 mm
Nejvyšší měsíční srážky

– červenec 158,8 mm
Nejnižší měsíční srážky – listopad 1,0 mm

Nejvyšší denní srážky

– 20. července 32,7 mm
Nejvyšší sněhové srážky – 23. ledna 5 cm
Nejvyšší sněhová vrstva – 1., 2. a 4. ledna
20 cm
Nejvíce dní beze srážek – listopad 28
Nejméně dní beze srážek – červen 15

Srážkové a teplotní extrémy v Úvalech
od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2011
Nejvyšší roční srážky:  r. 2002 -873,9 mm
Nejnižší roční srážky: r. 2003 – 411,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky:

srpen 2002 – 172,6 mm
Nejnižší měsíční srážky:

listopad 2011 – 1,0mm
Nejvyšší denní srážky:

8. 7. 1996 a 7. 8. 2010 – 52,4 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky:

24. 2. 1993 a 8. 1. 2010 – 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva:

26. 2. 1993 a 18. 1. 2010 – 35 cm
Nejdelší trvání sněhové pokrývky:

28. 12. 2005 až 25. 3. 2006 -88 dní
Nejvíce dní beze srážek:

duben 2007 a listopad 2011– 28 dní
Nejméně dní beze srážek: září 2001 - 8 dní
Nejvyšší teplota ve stínu:

16. 7. 2007 – 34,5°C
Nejnižší teplota: 
4. 12. 2010 - 16,7°C
Ing. Jiří Veselý

PETICE
Proti zavedení místního koeficientu v maximální možné výši 5
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří podpořili petici proti zavedení místního koeficientu na
daň z nemovitosti v maximální možné výši 5. Získali jsme podporu 1051 občanů. Petici s
vašimi podpisy jsme předali na Městský úřad Úvaly.
Dne 21. 12. 2011 se konala schůzka členů petičního výboru se starostou obce panem
MUDr. Janem Šťastným a vedoucí úřadu paní Janou Tesařovou. Ze strany města bylo přislíbeno, že o problematice bude jednáno na prvním jednání rady města 11. 1. 2012 a dále bude
následovat projednání zastupiteli města Úvaly.
Podpisy pod peticí to nekončí!!!!. Jednání pokračují. O jejich průběhu vás budeme informovat.
Sledujte situaci, počítáme s vaší podporou.
Za petiční výbor Ing. Peter Hrubý

zprávy z města

Život Úval 2/2012

Žádost o pomoc při řešení situace parkování v Husově ulici
Vážený pane starosto,
obracíme se na Vás s následující žádostí.
Vzhledem k tomu, že v okolí místního vlakového nádraží byl silně omezen počet parkovacích míst a nebyla vytvořena náhrada za
ně, parkuje nyní výrazně vyšší počet vozidel
v ulici Husova. Z této ulice se za poslední léta
stala místní nákupní zóna s obchody, službami, bankou, pojišťovnou apod.
Nastalá situace s parkováním se však stala pro
nás, živnostníky, naše dodavatele zboží i zákazníky, neřešitelnou bez Vaší asistence.
Obchodníci již ráno nemají kde zaparkovat,

aby včas otevřeli své obchody. Dodavatelé
jsou nuceni zastavit a skládat zboží v silnici,
čímž jednak blokují zaparkovaná auta, jednak
brání plynulému provozu na komunikaci.
Velmi neblahým důsledkem, který pak přímo
ohrožuje dlouhodobě provozovanou činnost
a vybudovanou obchodní pozici všech zdejších
podnikatelských subjektů, je, že už nyní přichází, o zákazníky. Ti totiž po několikáté zkušenosti
s nenalezením parkovacího místa, odjíždějí do
bank, za nákupy, či za službami jinam.
Žádáme Vás proto naléhavě o Vaši pomoc o opatření, kterým bude tento neutěšený stav

v co nejkratší době vyřešen. Děkujeme předem za Vaši promptní reakci.
Tento dopis byl před více jak měsícem dán
do podatelny MěÚ. Dodnes se nám nikdo neobtěžoval odpovědět. Zřejmě místní občané
a živnostníci nejsou pro město tak důležití,
aby stáli za odpověď. Proto volíme tuto formu.
Myslím, že to není problém pouze obchodníků a občanů žijících v ulici Husova, ale také
každého občana Úval, který má zájem u těchto
obchodníků nakupovat.
S pozdravem, za obchodníky a občany z ulice
Husova, Zdenka Hlávková

Odpověď na článek v Životě Úval 1/2012
Vážený pane Hrubý,
při čtení Vašeho článku jsem si uvědomil, že
je vlastně typickým příkladem toho, co se
poslední dobou děje kolem výpovědi nájmu
města ze svých prostor Středočeskému kraji,
který v nich provozuje svoji zvláštní školu –
celá věc se řeší v emocích, nikoli věcně. Jsem
přesvědčen, že je třeba pracovat s fakty. Budu
tedy reagovat na Vaše věcné argumenty.
Váš první argument: bude zrušena škola s vynikající pedagogickou pověstí, bude zasažena
psychika dětí.
Odpověď: Ano, máte pravdu. Nemělo by tedy
být v zájmu Středočeského kraje, coby zřizovatele, tuto školu zachovat? Není bez zajímavosti v této souvislosti zmínit skutečnost,
že zástupce kraje – pan Šnajdr na setkání
s rodiči dětí navštěvujících speciální školu dne
10. ledna uvedl, že z jeho pohledu hned druhý
den může do zvláštní školy v Českém Brodě,
kterou provozuje také Středočeský kraj, nastoupit ihned 35 dětí (doslova uvedl – hned
zítra). Z tohoto pohledu vcelku chápu postoj
Středočeského kraje, že zvolil řešení nejmenšího odporu – místo hledání řešení ve prospěch
zvláštní školy v Úvalech, využije nenaplněné
kapacity ve svých dalších školách.
Váš druhý argument: objekty, které město nabídlo, jsou nevyhovující a v dezolátním stavu.
Odpověď: V zas tak strašném stavu sídlo úřadu na Pražské 276 není, protože jinak bychom
jej museli ihned vyklidit, o azylovém domě,
před několika lety zrekonstruovaném, to ani
nemůžete myslet vážně. Pokud se týká školy
v Dobročovicích, tak ta by vyžadovala investici cca 10 mil. Kč (slova pana Šnajdra z 10. 1.),
a toto Středočeský kraj není ochoten dát. Pokud se nepletu, sám ve svém článku uvádíte,
že tuto částku považujete za rozumnou.
Váš třetí argument: do první třídy základní
školy nastoupí 70 dětí, což je méně než jiné
roky.
Odpověď: bohužel máte naprosto mylné informace. Příští školní rok nastoupí do základní
školy cca 105 dětí (což jsou 4 třídy), naopak
odejdou pouze dvě třídy. Negativní bilance
jsou 3 třídy. Podobný vývoj nás čeká v dalších
letech, nejkritičtější bude situace v roce 2015,
kdy by mělo do první třídy nastoupit 125 dětí.
Nemluvím o tom, že již v současnosti má základní škola problémy s prostory pro družinu,
chybí odborné učebny atd. A skutečnost je ta,
že na rozdíl od Středočeského kraje nemáme
možnost, kam snadno děti ze základní školy
přesunout. Dostavba základní školy problém

jen o něco změkčila, ale bohužel nevyřešila.
Mimochodem, co se týká mimoúvalských dětí
– dnes se jedná prakticky pouze o děti, které
zdejší ZŠ „dochodí“. Podmínky pro přijímání
dětí do úvalské základní školy jinak najdete na
webu na http://www.zsuvaly.cz/aktuality#812.
Kritéria jsou taková, že do úvalské ZŠ jsou
přijímány pouze děti z Úval a spádových obcí
s příslušností k Úvalům.
Váš čtvrtý argument se týká bilance příjmů
a nákladů na provoz zvláštní školy. Asi se budete divit, ale souhlasím s Vámi, že pokud by
město dávalo výpověď zvláštní škole pouze
z tohoto důvodu, nebylo by to správné. Ale tak
to není. Fakt je ten, že za období 2007 – 2011
je bilance příjmů/nákladů města spojených se
zvláštní školou mírně minusová. Fakt je i to,

že se nejedná o podstatnou částku. Ale fakt je
též to, že nám tato situace neumožňuje žádné
zásadní modernizace objektu. Pro představu,
do r. 2009 činila výše nájmu částku 16 250 Kč
měsíčně, od r. 2010 činí výše nájmu částku
25 000 Kč měsíčně.
Prostor článku je bohužel nedostačující pro
detailní vysvětlení celého problému. Nabízím
Vám proto, stejně jako ostatním občanům, které tato věc blíže zajímá, osobní setkání, třeba
budete mít nápad, který celou věc vyřeší. Můj
e-mail je petr.borecky@otevreneuvaly.cz.
P. S. Pokud se jedná o škodu na zařízení
zvláštní školy během dostavby základní školy
– ano, škoda vznikla, její výši a způsob náhrady v současné době řeší pojišťovna.
Petr Borecký, předseda školské komise

Názory čtenářů
Čtenáři nám napsali
Úvaly, 20. prosince 2011
Vážená paní Reicheltová,
rádi bychom všem, kteří se podíleli na přípravě stavby nové silnice v ulici V. Nováka, poděkovali za krásný vánoční dárek.

Silnici jsme potřebovali a jsme opravdu rádi,
že se město odhodlalo k její rekonstrukci.
Děkujeme
S pozdravem Kateřina
a Jaroslav Vaškovi
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Poděkování za úspěšnou práci v minulém roce v domě seniorů
Jako každoročně z tohoto místa, v tuto dobu
chci při této příležitosti poděkovat za dosavadní úspěšnou práci, co jste nám v minulém roce poskytli. Vám paní ředitelko,
Vašemu kolektivu jak po stránce ekonomické, tak hospodářské, sociální a kulturní. Zdravotním sestrám za přímou péči a za
svědomitou a obětavou práci. Paní vedoucí
kuchyně a jejímu personálu ve spolupráci
s paní hospodářkou za velmi chutná jídla,
která připravují ve dvou variantách po celý
rok. Stravy je dostatek k velké spokojenosti. Poděkování i pečovatelské službě, která
rozváží větší počet obědů do domácností
z naší kuchyně. Dále poděkování pradlenám
za čisté, nažehlené a voňavé prádlo a za
vzorný úklid též naší úklidové službě. V neposlední řadě též naší údržbě, která se stará
a zabezpečuje chod našeho domova. Za ve-

likonoční a překrásné vánoční svátky,
které byly prožité v pohádkové atmosféře. Snad nebylo jediného místečka,
aby nebylo vyzdobené - jmelí, vánoční
ozdoby, adventní věnečky, překrásně
ustrojený vánoční stromeček, který
je umístěn ve vstupní hale. V jídelně
stoly s ubrusy, svátečně seskupeny –
na kterých po celé svátky bylo bohatě
prostřeno od jižního ovoce, vánočního
cukroví vyrobeného v naší kuchyni –
děkuji. Nechyběl pochopitelně bohatý
výběr jídel a pití se vzornou obsluhou.
Na Štědrý den jsme poseděli při poslechu hudby, vánočních písní za doprovodu na klávesy a zpěvu pana Slováčka. Celé svátky naladěny na tu nejlepší
pohodu. Přeji všem v tomto roce 2012
hodně zdraví, štěstí pohodu a vzájemné porozumnění. Vám paní ředitelko
a celému Vašemu kolektivu k tomu
ještě hodně úspěšné práce - ať se daří!
Myslím, že to nepřeji jen já, ale všichni obyvatelé našeho domova.
Miroslav Lášek

Úvaha nad jednou anketou
Jistě mnozí z vás se seznámili s výsledky ankety Našeho regionu uveřejněnými v č. 1/2012
- O nejoblíbenějšího starostu. Asi nebudu daleko od pravdy, když nadpis v těchto novinách
se nás místních bude týkat spíše v druhé části - čest poraženým. Že náš starosta skončil
úplně poslední, není jen jeho vina, ale podílí
se na tom celé vedení města, každý svým dílem - rada, zastupitelstvo i jednotlivé komise. Nevím, zda spoluobčané jsou spokojeni
se stavem některých ulic (Kožíškova je zářný
příklad), úklid ulic také není dokonalý, plakátovací plochy, které má k dispozici město, jsou
polepeny vším možným, jen ne informacemi
o kultuře, sportu či jiných aktivitách pořádaných městem. Pestrost obchodů je žalostná,
spíše tristní! V knize z roku 1929 - „Úvaly
jindy a nyní” se například uvádí - počty obchodníků a řemeslníků - 25 kupců (z nich dva
konsumy), 7 hostinců, 10 řezníků a uzenářů,
5 pekařů. 2 mlékárny, 7 obchodů se střižním
zbožím, 12 pánských krejčích, 11 švadlen
a mohl bych dál pokračovat. Vím, je jiná doba,
ale současný stav?!
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Dopis nejen pro starostu
Lodičky na rybnících či šlapadla nikde vidět,
o squashových kurtech či celoročním plaveckém a bruslařském stadionu ani nemluvě, jak
to bylo uvedeno v jednom předvolebním slibu,
jednoho nejmenovaného zvoleného zastupitele města. Myslím, že obyvatele našeho města
spíše trápí záležitosti, které jim ztrpčují každodenní život, jako je třeba možnost krátkodobého stání auta u chodníku, když si odběhnu
na nákup do jednoho z mála obchodů, které
ve městě jsou, neboť všude stojí celodenně
parkující auta těch, co přijeli poblíž nádraží
a odjeli vlakem. Nás, dlouholetých místních,
si jistě doplní další potíže, a to je právě důsledek toho, že náš starosta se umístil v této
anketě na nelichotivém posledním místě!
Myslím, že jakožto rodák, který celý život zde
bydlí, jsem dalek toho, pomlouvat a hanit své
rodné město, a proto mne také velice mrzí odposlechnutý povzdech na ulici v povánočním
čase - „Mnozí říkají, že Úvaly jsou nejhorší
vesnice ve Středočeském kraji!” To není dobrá
vizitka, že?!!!
Jiří Štork

Dobrý den,
přišel nám do ruky regionální časopis s výsledky ankety popularity a říkali jsme si, že
Vám asi moc nepřidal na náladě. Když jsme
se o tom bavili s manželkou, rozhodli jsme se
Vám krátce napsat něco pozitivního.
Ani jeden z nás nevidíme příliš hluboko do
regionální politiky, ale zato já mám nějaké
povědomí o statistice - dost na to, abych
mohl v klidu říci, že to použité měřítko (počet hlasů / celkoví obyvatelé) je naprostý
nesmysl, nehledě na to, že k nám ani nedorazila informace o tom, že je možné hlasovat (což bychom jinak udělali). Jsem si jistý,
že je to úplně stejné pro mnoho dalších lidí
v Úvalech.
Když už by se někdo chtěl dívat na výkon,
může si v posledním Životě Úval prohlédnout
seznam ulic k rekonstrukci - to je stokrát lepší než nějaká divná anketa. Navíc jste pro nás
vzácný jako člověk - jako někdo, kdo se snaží
pro Úvaly pracovat i navzdory zatížení obce
z minulosti.
Ing. Jakub Guttner, Ph.D., ACCA

kultura a volný čas

Život Úval 2/2012

Legendy českého vrcholového sportu v Úvalech

Zdeněk Srstka – vzpírání, zápas
*26. září 1935 v Praze
Závodně se věnoval vzpírání a později zápasnickému sportu. V roce 1957 vybojoval bronzovou medaili na mistrovství Evropy, v roce
1960 startoval na letních olympijských hrách
v Římě. Známý jako herec kaskadér. Spoluzakladatel skupiny kaskadérů při Filmovém studiu Barrandov (spolu s boxerem Jaroslavem
Tomsou a zápasníkem Karlem Engelem). Hrál
ve více než tisíci filmů a televizních pořadů.
Jeho syn Jiří byl v letech 1993 – 2001 ředitelem Národního divadla.

V pátek 10. února od 18 hodin se v DPS uskuteční výjimečné setkání. Pozvání kulturní komise přijaly osobnosti českého vrcholového
sportu.

Jiří Čtvrtečka – kanoistika
*2. 12. 1942 v Praze
Závodil v armádním středisku Dukla Praha
zejména na tratích 500 m a 1000 m, a to buď
v kanoích jednotlivců, nebo se svým kamarádem Tomášem Šachem. Mezi nejlepšími kanoisty světa se udržoval 10 let.
Mistrovství Evropy Duisburg 1967 – bronzová
XIX. olympijské hry Mexiko 1968 – čtvrté
místo
Mistrovství světa Kodaň 1970 - bronzová
Mistrovství světa Bělehrad 1975- stříbrná
Je členem předsednictva Českého klubu olympioniků.

Dana Zátopková rozená Ingrová - lehká atletika - hod oštěpem
*19. 9. 1922 v Karviné-Fryštátu
S atletikou se setkala díky tělocvikářce na
gymnáziu v Uherském Hradišti, hrála házenou
s týmem Slovácké Slavie Uherské Hradiště
(v roce 1949 se stali mistry ČSR). Ke své milované disciplíně se dostala až na vysoké škole
v Brně. V hodu oštěpem překonala 17x československý rekord (rekord 56,67m byl překonán až v roce 1976). S aktivní atletikou se rozloučila v roce 1962 a pracovala jako trenérka.
Byla od 1960 - 1972 členkou ženské komise
IAAF. V roce 1988 jí byl udělen Olympijský
řád. Je aktivní členkou P-ČKO a členem pléna
ČOV. Dana patří ke skvělým reprezentantům
olympijských myšlenek. Se svým manželem
Emilem Zátopkem vytvořili nejslavnější manželský pár světových sportovních dějin.
XIV. olympijské hry Londýn 1948– 7. místo
Ještě jako Ingrová)
XV. olympijské hry Helsinky 1952 - zlatá
(ve stejný den s Emilem- zlatá na 5km)
Mistrovství Evropy Bern 1954 – zlatá
Mistrovství Evropy Stockholm 1958 – zlatá
XVI. olympijské hry Melbourne 1956 –
4. místo
XVII. olympijské hry Řím 1960 - stříbrná
Světový rekord v roce 1958 (v Budapešti) výkonem 56,67 – do dnešního dne vlastně nepřekonán, protože záhy nato se začalo házet
kovovými oštěpy.
Je členem předsednictva Českého klubu olympioniků a stálým členem pléna Českého olympijského výboru.

Karel Engel - zápas
*28. 5. 1940 v Praze
Začínal v pražském ČKD Stalingrad (pozdějším
Bohemians Praha), 6x Mistr Československa,
účastník XX. olympijských her 1972 v Mnichově. Je členem předsednictva Českého klubu
olympioniků a členem pléna Českého olympijského výboru. Byl spoluzakladatelem (spolu
s Jaroslavem Tomsou a Zdeňkem Srstkou) skupiny kaskadérů ve filmovém studiu Barrandov,
která dnes působí ve všech světových filmových
studiích. Pracoval ve více jak 450 filmech.
Srdečně zveme, přijďte si popovídat s lidmi,
kteří jsou chloubou České republiky.
Za kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková
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Jak jsem potkal pana režiséra Zdeňka Trošku zprávy z MDDM
Nemohl jsem se dočkat šestého ledna 2012,
měl totiž do Úval znovu přijet pan režisér Zdeněk Troška. Dobře znám jeho pohádky a filmy
a těšil jsem se, že se budu moci osobně zeptat
na různé věci. Již při minulé besedě mne překvapilo, jak se mnou pan režisér před zahájením prohodil úplně obyčejných milých pár slov
určených jen pro mne. Ani tentokrát nezklamal.
Všichni v sálku se moc smáli při jeho vyprávění. Byl veselý, vtipný, pohodový a pohotový.
Udělal mi velkou radost podpisem s osobním
věnováním a pochvalou mých kreseb. Závěrem

pan režisér Zdeněk Troška všem přál do nového roku. Citoval babičku, máme prý nechat
starosti koňovi, který má větší hlavu, a máme
se radovat a smát se, dokud to jde a „hotovo
dvacet“, jak často říká pan Zdeněk Troška.
Jsem vděčný těm lidem, kteří pana režiséra
do Úval pozvali, děkuji mamince, že mne na
setkání doprovodila a pomohla s napsáním
těchto řádek. Moc bych si přál a doufám, že
třeba za rok pan režisér do Úval zase přijede.
Myslím, že by to udělalo radost nejen mně.
Žák Matěj Němec

Co k tomu dodat?
Píšu o besedě a panu Troškovi již, tuším, potřetí. Nechci se opakovat, že jako zase byla
„sranda“, ale ono to nejde. Jen podotýkám,
že jsme se tentokrát smáli i s panem Olegem
Reifem (myslím, že to sledoval shora, protože
to sám vlastně vyvolal a určitě i z nebe „režíroval“) prostřednictvím právě Zdeňka Trošky
a paní Marie Havlíkové, která přijela s ním,
aby nám nabídla slibovanou knihu. Oleg Reif
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a jeho hvězdy – kromě pana Reifa se podíleli
na jejím vzniku i Václav Junek a paní doktorka
Havlíková. Ta pečovala o autora do jeho posledních chvil a vrátila se do Úval poděkovat
za pěkné dvě hodinky strávené společně na
minulé besedě. A tak se propojilo vážné, dojemné, milé a úsměvné a zase nám bylo fajn.
Díky.
Alena Janurová

Z III. ročníku soutěže
„Vánoční cena MDDM
Úvaly“
V neděli 11. 12. se zaplnila sokolovna v Úvalech
malými i velkými tanečníky, kteří si přišli na třetí ročník soutěže „Vánoční cena MDDM Úvaly“
vytancovat medaili v sólu, duetu nebo ve skupince v některé z tradičních disciplín. Zúčastnit
se mohl každý, kdo si připravil vlastní taneční
choreografii v délce do 3 minut bez pomoci vedoucích ve stylu Disko Dance, Street Dance,
nebo Modern Dance. Po omluvení nemocných
dětí nakonec startovalo 85 tanečníků.
Do poroty opět zasedli bývalí členové skupiny Rytmus Úvaly, kteří se v minulosti aktivně
účastnili mistrovství republiky a světových
šampionátů. Letos se střídali podle disciplín
Iveta Bartáková, Denisa Husenská, Martina
Prchalová, Katka Krajíčková, Ilona Březková,
Ondřej Brusch, Petr Tesař a Matěj Indra.
Vedoucí tanečních kroužků MDDM se v roli
pořadatelů zapojili jako profesionálové a s milým úsměvem dodávali odvahu všem soutěžícím. Rodiče fandili a povzbuzovali společně
s ostatními diváky a na výkonech dětí to bylo
rozhodně znát. Projevila se dobrá příprava
a soustavná práce vedoucích se svými svěřenci. Kromě medailí pro vítěze, diplomů a dárků pro všechny účastníky byly rozdány i ceny
pro nejlepší skupinu z našeho souboru Rytmus
Úvaly a nejlepší sólisty skupiny pro letošní rok.
Nejvíce medailí a pohárů v roce 2011 nasbírala skupina mladších dětí RI A,…teď již RII B,
a absolutní jedničkou v sólech a duu se stali
Honza Ťoupalík a Marcel Havrda.
Na příjemně strávenou adventní neděli v úvalské sokolovně budou všichni rádi vzpomínat
a určitě se již dnes těší na její další ročník.
Alena Navrátilová, ved. TO MDDM
FOTO – Radek Navrátil

Modern Dance skupiny děti „Na
život a na smrt“

zprávy z MDDM

Život Úval 2/2012

Street Dance skupiny děti „Crazy
dance“

Disco Dance mini do 9 let „Hey
boy“

Předávání cen
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zprávy z MDDM
Modern Dance dua junioři „The
voice within“

Život Úval 2/2012

okénko knihovny
Co jsme viděli a na co se
chystáme
Divadlo Viola: Miluji – proklínám. Antická
lyrická poezie.
Sapfó a Catullus – dva nejslavnější lyričtí básníci antiky. Dva příběhy vášnivé lásky, v níž se
mísí božské s lidským, dvě součásti jediného
tématu, dvě poloviny milostného vztahu, sklenutého přes staletí.
Scénář a režie: Tomáš Vondrovic
Účinkují: Jiří Langmajer a Máša Málková
Představení Viola uvádí pravidelně vždy jednou v měsíci.
Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady Moskevského Kremlu
Výstava je poskládaná ze 150 exponátů,
z nichž některé vůbec poprvé opustily kremelskou pokladnici. Předměty symbolizující majestát ruského panovníka a hlavy ruské pravoslavné církve jsou sestaveny do tematických
celků, které ilustrují roli ruských panovníků,
události na carském dvoře a soukromý život
carské rodiny v Rusku v 16. a 17. století.
Výstava je otevřena od 12. 12. 2011 do 4. 3.
2012 v Císařské konírně Pražského hradu.
Gabriela Modřanská, MěK Úvaly

úvalské portréty
Jak letos v Úvalských
portrétech?
Rok 2012 je polovinou volebního období
zastupitelů města. Proto v prosinci právě
uplynulého roku rozhodla redakční rada
měsíčníku Život Úval dát v novém roce na
stránkách Života Úval v rubrice Úvalské
portréty prostor k vyjádření všem patnácti
zastupitelům města. Aby nebyl některý ze
zastupitelů jakoby „zvýhodňován“, redakční rada stanovila pro všechny zastupitele
města stejné otázky a vy, naši čtenáři, budete moci posoudit, jak který ze zastupitelů
se staví k problémům i k rozvoji města, ale
i k vašim názorům, kritice a k připomínkám. I když otázky budou prolínat vyjádřením každého ze zastupitelů, uvádíme je
zde nyní i pro vás, pro lepší přehlednost.
Redakce jednotlivým zastupitelům města
klade tyto otázky:
1) Jaké jsou Vaše priority ve městě a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší
činnosti pro město?
2) Kde nebo v čem vidíte celkové slabiny, co se
nedaří a jak vidíte svá neformální setkání
s občany a zapojení veřejnosti do dění ve
městě?
3) Co bude podle Vás největším problémem
města v období 2012 – 2014 a jak chcete
přispět k řešení těchto problémů, k efektivní
práci ZM a k rozvoji města vůbec?
Vy, čtenáři, posuďte jednotlivé odpovědi. Tak
i lépe poznáte jednotlivé zastupitele. Počínaje
únorem budeme přinášet vždy 2 – 3 portréty
každé vydání Života Úval.
Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí redaktor
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Ptáme se Ing. Michala Bredy, zastupitele za sdružení Otevřené Úvaly
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
Moje práce na úřadě a pro město je zaměřena
na oblast investic, veřejné zakázky a na celkové efektivní řízení městského úřadu. V těchto
oblastech spolupracuji s příslušnými odbory
úřadu, snažíme se zlepšovat využívání finančních prostředků, zvyšovat dohled nad prováděnými stavebními investicemi a důsledným
prováděním výběrových řízení snižovat náklady města. V současné době byl dokončen
projekt na rekonstrukci školní jídelny, které
hrozilo zavření. Za velký úspěch budu považovat, když se nám povede vlastní rekonstrukci realizovat do začátku příštího roku.
V nejbližším období se chci maximálně věnovat přípravě a zahájení rekonstrukce úvalských ulic, což je jednou z mých hlavních
priorit. Pokud se podaří sehnat financování
a rekonstrukce zahájit v roce 2013, pak to
bude pro Úvaly veliký úspěch a krok vpřed.
Redakce: Kde nebo v čem vidíte celkové
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá neformální setkání s občany a zapojení veřejnosti do dění ve městě?
Nemá cenu se vymlouvat na zanedbané ulice a infrastrukturu z minulosti, nikoho už asi
nezajímá pláč nad nedostatkem finančních
prostředků a nad vnitřním dluhem města. My
se snažíme tuto situaci řešit, bohužel někdy
bolestivě a pro mnohé občany nepříjemně.
Ale je nutné, aby si všichni uvědomili, jaký
je stav města a že bez všeobecného zájmu
a přispění se tento stav nezlepší. Mnoho občanů se o problémy města začne zajímat až
v okamžiku, kdy se to dotkne jejich finan-

cí, jejich nemovitosti, ulice, čtvrti. Pak jsou
ochotni si své pozice a zájmy tvrdošíjně hájit
bez ohledu na celkové potřeby Úval.
Jako velkou slabinu stále vidím nedostatek
komunikace mezi občany a vedením města.
Snažíme se zvyšovat informovanost občanů,
zveřejňovat rozhodnutí rady a zastupitelstva,
podávat občanům včas a dopředu důležité informace, ale samozřejmě je ještě mnoho co
zlepšovat, zejména na webových stránkách
Úval.
Na druhou stranu mě mrzí malý zájem ze strany občanů o dění ve městě. Na veřejná zasedání
chodí pouze ti, kteří mají problém a chtějí ho veřejně řešit. Jinak se zasedání odehrávají s minimální účastí veřejnosti a zastupitelům pak někdy
chybí přímá zpětná vazba od občanů.
Zdá se mi, že v občanech je stále zakořeněna představa, jakmile jsou problémy, tak ať je
„město“ vyřeší, od toho ho máme, a po nás ať
nic nechce. Ale město jsme my všichni. V zastupitelstvu a ve vedení města sedí stejní lidé,
jako ostatní občané. Dostali důvěru a ve svém
volném čase se snaží řešit problémy ostatních.
To ale nejde bez podpory a zpětné vazby, nejen negativní, ale i pozitivní.
Redakce: Co bude podle Vás největším problémem města v období 2012 – 2014 a jak
chcete přispět k řešení těchto problémů,
k efektivní práci ZM a k rozvoji města vůbec?
Nevím, zda se to dá nazvat problémem, ale
před městem a jeho vedením leží několik obrovských úkolů, se kterými se musí vypořádat.
Je to zejména dokončení všech vodohospodářských investic, tj. dobudování kanalizace
a vodovodní sítě. Dále to bude zahájení rekon-

strukce ulic a třeba i náměstí. Důležité bude
dokončení sídla městského úřadu, přestěhování úřadu do jednoho místa a zefektivnění jeho
práce. V neposlední řadě se budou muset Úvaly vyrovnat s nárůstem obyvatelstva v důsledku nové výstavby a se všemi průvodními jevy
tohoto růstu, tj. zvýšenými nároky na dopravu,
parkování, infrastrukturu, školy, školky atd.
Problematické vidím finanční zajištění těchto
úkolů a projektů tak, aby se město nedostalo
do ekonomických potíží. To znamená nejen
efektivně připravovat a realizovat všechny investice, ale zejména kvalitně řídit cash flow,
tj. finanční toky v nejbližších 5 až 10 letech.
Zde vidím největší možnosti uplatnění sebe
a kolegů z Otevřených Úval.
Redakce: Děkujeme za rozhovor.

Ptáme se Mgr. Petra Boreckého, zastupitele za sdružení Otevřené Úvaly
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
Moje priority jsou dané především oblastmi,
kterými se zabývám – tedy školství a městské
finance. Psát o nějakém mém osobním úspěchu by nebylo přesné, protože na všech věcech, které se týkají města, pracuje vždy více
lidí - ať již v radě, zastupitelstvu, komisích
a výborech, nebo na samotném úřadu. Pokud
bych měl vyzdvihnout, co se podařilo, tak je
to jednoznačně dokončení dostavby základní
školy a rozjetí projektu rekonstrukce školní jídelny, která by měla být letos realizována.
Za další důležitou věc považuji, že se nám
podařilo vyjednat a zajistit financování pro
dokončení stávajícího projektu dostavby
a rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Kromě
toho se ke svému závěru blíží příprava základního finančního plánu pro zahájení doposud
největší rekonstrukce úvalských ulic, která je
plánována od poloviny roku 2013. Zajištění
financování této akce je mojí největší osobní
prioritou.

Redakce: Kde nebo v čem vidíte celkové
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá neformální setkání s občany a zapojení veřejnosti do dění ve městě?
Tady bych možná odpověděl i na druhou část
první otázky. Za slabinu jednoznačně považuji

komunikaci města s občany. Nepovedlo se nám
vysvětlit, proč tak razantně zvyšujeme daň
z nemovitosti, jaké budou její dopady na občany města a je asi i pravda, že jsme měli a mohli
občanům více vysvětlovat, jaká je současná situace v úvalském školství a s tím i související
ukončení nájmu pro speciální školu.
Stále si myslím, že by web města mohl být pro
občany informačně hodnotnější a stejně tak je
škoda, že občan si na webu města stále nemůže stáhnout podklady pro jednání k jednotlivým bodům zasedání zastupitelstva.
Na druhou stranu je fakt, že na většině městských akcí a seminářů potkávám stále stejné
tváře – obecně je zájem občanů o to, co se ve
městě děje, pokud se jich to přímo netýká,
malý. Město nebude o tom, jak ho „někdo“
udělá, ale jak si ho „uděláme“ my všichni, a to
nejen ti, co jsou v radě a zastupitelstvu.
Redakce: Co bude podle Vás největším problémem města v období 2012 – 2014 a jak
chcete přispět k řešení těchto problémů,
k efektivní práci ZM a k rozvoji města vůbec?
Jednoznačně půjde o to, ustát finančně i organizačně všechny investiční akce, které nás
v příštích letech čekají. Jednak jde o dokončení vodovodu a kanalizace, rozjetí rekonstrukce
úvalských ulic, ale také regenerace úvalského
náměstí a přestěhování městského úřadu na ná-

městí Arnošta z Pardubic. Byl bych rád, pokud
by se v Úvalech objevil alespoň jeden volnočasový areál pro náctileté a dospělé (skatepark,
sportoviště). Svoji roli a roli všech zastupitelů,
a vůbec všech, co se pro město angažují, vidím
v tom, aby se podařilo všechny tyto akce dobře připravit a zajistit, aby se nám všem v Úvalech lépe žilo. To vše za dodržení rozumného
hospodaření, aby zastupitelstva zvolená v dalších volebních obdobích neměla svázané ruce
a mohla dále naše město rozvíjet.
Redakce: Děkujeme za rozhovor.
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LESNÍ KLUB ŽIVÁČEK – SLUŠTICE
Lesní klub Živáček je určen pro předškolní
děti ve věku od 3 do 6 let a je inspirován principy lesních mateřských škol. Hesla “venku za
každého počasí“ a „neexistuje špatné počasí,
ale špatné oblečení“ jasně sdělují, že lesní mateřské školy tráví většinu času venku.
Právě v době, kdy se celkově člověk vzdaluje
přírodě a děti tráví čím dál více času v interiérech a ve světě virtuálním, považujeme za
důležité a pro děti velmi přínosné z hlediska
celkového rozvoje jejich osobnosti znovu navazovat a podporovat vztah dětí k přírodě,
přírodním zákonitostem a řádu, které děti přirozeně formují.
Tereza, která pracuje v Lesním klubu Živáček
jako asistentka, vypráví:
„Sotva za mnou zaklapnou dveře do ulice,
prostoupí mne náramné ticho. Připadám si
jako v pohádce. Zatopím v kamnech ve dřevárně a za chvíli už slyším praskání dřeva. Do
batohu skládám lékárničku, vodu na mytí rukou, mýdlo, náhradní oblečení pro děti a jsem
plná očekávání ,jaké to dnes bude. Pokaždé
je to jiné, nepředvídatelné. Důležité je vnímat
a následovat dynamiku skupiny, která vzniká. Přichází děti s rodiči, ticho střídá živost

školství
Tři králové
Byl svátek Tří králů, tak jsem je kreslila. Oni
šli za Ježíškem, nesli mu dary, ale teď už jenom koledují. Líbí se mi, jak koledují, ale je
mi líto, že už nechodí za Ježíškem. Když zazpívají, dáváme jim koledu.
Johana Kochová, 2. B
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a radost. Děti věší batohy na věšáčky a vyráží
objevovat taje zahrady. Stromy v zahradě se
promění v postel, helikoptéru, auto nebo v kuchyňskou linku. Dětská fantazie nezná hranic.
Učím se koukat na věci pokaždé nedospěle
a přitom jsem jako kotva, která poskytuje bezpečí, zázemí, ochranu a laskavé slovo. Když se
sejdeme všichni, popadneme batůžky a vyrážíme poznávat nedaleké přírodní krásy. Po cestě
na nás čekají místa, která pro nás mají příběh
nějaké události, kterou jsme tam prožili. Každé
setkání vytváří nový příběh. Příběh o hledání
trojúhelníku, příběh o kamenech a zamrzlém
rybníce, příběh o chýši v lese, příběh o těžbě
zlata. Důležité je být spolu a vědět, že každý
může kdykoliv přijít a požádat o pomoc, když
ji potřebuje. Děti zkouší, co všechno dokážou,
a na co ještě potřebují být větší a zesílit! Komu
už bylo šest let, vyleze na kopec rychleji než
tříletý. Když se najde pěkný klacek, je z něj
meč, a rytíř, který se s ním pustí do boje, ví,
že musí dávat pozor na ostatní kamarády. Držet meč pěkně do pasu, aby všechny oči byly
v bezpečí.
V Živáčku se cítím doma. Spojená se vším důležitým, co je v životě opravdu třeba - v kontaktu se sebou, s ostatními, radostí, ryzostí,

krásou a chutí sdílet. Uteklo to, je čas se vrátit
na oběd, pohádku a případně nějaké tvoření
uvnitř dřevárny. A to už vykukují zpoza dveří rodiče, je čas jít domů. Zdravím vás, zítra
se uvidíme zas!”
Lesní klub Živáček funguje tři dny v týdnu úterý, středa a čtvrtek. Scházíme se v areálu
Mateřské školky Maitrea ve Slušticích, kde
máme zázemí v malém kamenném domečku.
V místnosti, které říkáme dřevárna, máme
uložené batůžky, schováme se sem, když
hodně prší nebo je nám venku už velká zima.
Ze zahrady u školky vyrážíme za dobrodružstvím k rybníkům, do sadu nebo do lesa.
O maximálně 15 dětí se stará lektor a asistent,
kteří se řídí přístupem respektovat a být respektován. Při výchově dětí využíváme rituály, volnou hru, pozorování, příběhy, prožitek,
zacházení s nástroji (pod dohledem dospělého) a tvoření s materiály blízkými přírodě.
Společně s dětmi prožíváme jednotlivá období
v průběhu roku, která vycházejí z křesťanských, lidových a pohanských tradic.
Máme volná místa. Rádi vás uvítáme na návštěvě. Všechny informace na stránce www.
zivacek.cz nebo telefonu 777 561 776.
Petra Milsimerová, lektorka

školství
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Moje nová třída a okolí
Když nás paní učitelka poprvé vedla do nové třídy, moc jsem se těšil a i celá třída. Moc se mi třída
líbila, chodby i záchody. Nová třída byla o hodně
větší než ta stará v „Domečku“. Jsou tam pohodlnější nové židle a lavice. I záchody byly o moc
větší. Byla tam skvělá nová tabule a dvě nástěnky.
Ve třídě je i nový počítač. Chodby byly sice růžové, ale i tak byly moc pěkné. Bylo to oproti „Domečku“ hodně vysoko. Budeme tam mít i více
kamarádů. Těším se, až budeme mít interaktivní
tabuli. Je to krásné a nové. Moc se mi tam líbilo.
Chci poděkovat všem, co to zařídili a postavili.
Za třídu 4. C. Jakub Filo

Co chystáme v základní
škole na únor?
✘ „Partnerské vztahy“ – beseda pro děti 2.
stupně
✘ lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších
✘ týdenní pobyt v Albrechticích během jarních prázdnin
✘ oslava masopustu
✘ „Sex, AIDS a vztahy“ – beseda pro děti
2. stupně
✘ dopravní výchova (BESIP)- teoretická
část
vedení školy

Zápis dětí do 1. ročníku
V pátek 20. 1. 2012 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. Zapsáno bylo 145 dětí,
z kapacitních důvodů jich bude přijato jen 104.
Přednost mají děti s trvalým bydlištěm v Úvalech, dále děti z obcí, kde nemají zřízenou ZŠ.
Všechny děti obdržely potvrzení o tom, že se
zúčastnily zápisu. Informaci o přijetí nebo nepřijetí do 1. třídy ZŠ Úvaly najdete na webových stránkách školy a na vývěsce na budově
školy po 15. únoru 2012. Jména dětí budou
z důvodu ochrany osobních údajů nahrazena
registračními čísly, která zákonní zástupci obdrželi při zápisu. Registrační číslo dítěte je uvedeno na potvrzení o zápisu.
Děti si mohly vybrat, se kterou pohádkou chtějí zápis projít. Paní učitelky si připravily třídy
s Rumcajsem, Popelkou, Machem a Šebestovou, Perníkovou chaloupkou, Princezničkou
na bále a dalšími pohádkovými bytostmi.
Děkujeme za spolupráci a vstřícný přístup
paní učitelkám obou mateřských škol.
Děti byly milé a šikovné, moc se na ně těšíme.
Mgr. Lenka Foučková

Jak se měří kvalita školy?
V současnosti se snad více než dříve hledí na
výkon a úspěch. Rodiče mohou spolu se svými dětmi vybírat z velké nabídky škol všech
stupňů. Chtějí pro své dítě to nejlepší, proto
také chtějí vědět, které školy jsou nejlepší. Jak
se to ale měří? Co je vlastně nejlepší? Je to
pro každého totéž? Je to totéž pro děti i pro
rodiče? Samozřejmě se dají měřit výsledky
dětí pomocí testů v různých oblastech. Ale ani
tady není vše srovnatelné. Někdo má perfektní
encyklopedické znalosti, a přesto nemusí být
v praxi úspěšný. Velký důraz se proto klade
na zvládání různých kompetencí, to znamená,
zda si člověk dokáže poradit v různých oblastech.
Ze světa víme, že i budování sebevědomí
mělo v našich krajích rezervy. Důležité je i to,
zda je dítě schopno pracovat v týmu, pomoci
druhým, nechat si poradit. Vždyť i heslo naší
školy je: „Co nezvládneš sám, zvládneme společně.“

Proto se na naší škole snažíme nejen vzdělávat, ale i připravit děti na spolupráci s
ostatními v různých oblastech. Chceme, aby
z naší školy vycházeli lidé se znalostmi,
lidé, kteří se dokáží zorientovat v různých
problémech, najít si řešení pomocí knih,
médií i dalších lidí. Chceme, aby se děti na
naší škole cítily dobře, v takovém prostředí
jde všechno snáze. K vytvoření příjemného
pracovního prostředí je třeba, aby na sobě
učitelé stále pracovali, aby vytvářeli přátelské vztahy mezi sebou, s dětmi, jejich
rodiči i s lidmi z různých organizací, které
mohou být dětem prospěšné. Chceme, aby
na naší škole vládla přátelská atmosféra
a aby slušnost a vstřícný přístup byly pravidlem číslo jedna.
I dnes totiž stále platí citát Jana Ámose Komenského: „Kdo na vzdělání získává a na
mravech tratí, více ztrácí, než získává.“
Mgr. Lenka Foučková

organizace a spolky
Výroční valná hromada SDH Úvaly
V pátek 13. ledna se konala v sále restaurace Na hřišti Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Úvaly. Tento sál dostal přednost před zasedací místností naší
hasičárny z důvodu slavnostnějšího rázu
schůze a očekávaného většího počtu členů
okolních sborů, včetně pozvaných vážených hostů.
Valnou hromadu zahájil starosta sboru Mirek Šindelář. Po zvolení návrhové a volební
komise následovala volba nových členů do
výboru sboru. Dalším bodem byla zpráva
o činnosti sboru za uplynulý rok, kterou

přednesl velitel sboru Petr Rytina. Slečna
Alena Tesařová seznámila přítomné s činností mládeže a Klára Dolejší přednesla
zprávu kontrolní a revizní komise.
Poté byli členové seznámeni s návrhem
plánu činnosti pro rok 2012. Předposledním bodem valné hromady bylo usnesení,
které bylo hlasováním členů jednomyslně
schváleno, a nakonec proběhla diskuze.
V diskuzi informoval starosta města MUDr.
Jan Šťastný přítomné o finančních možnostech města a přislíbil stejné podmínky ve
spolupráci s hasiči jako v roce loňském, po-

děkoval všem hasičům za odvedenou práci
a popřál hodně zdraví a málo ohňů do nového roku. Dalším příspěvkem pokračoval
starosta Okresního sdružení hasičů Prahavýchod Oldřich Lacina, který poděkoval
našemu sboru za uspořádání podzimního
kola hry Plamen a popřál mnoho úspěchů
do další činnosti. Následnou zdravicí hostů
z okolních sborů byla diskuze ukončena.
Valná hromada byla zakončena chutnou
slavnostní večeří, po které začal zábavný
taneční večer s kapelou Ondry Nováka.
Za SDH Úvaly Petr Rytina
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V ÚNORU 2012
5. 2.
neděle
Liturgická bohoslužba
9h
12. 2.
neděle
Liturgická bohoslužba
9h
14. 2.
úterý
Kroužek křesťanské výchovy
16 h
1. 3.
čtvrtek
Křesťanský klub
15.30 h
Pěvecký sbor CHRISTI
každé pondělí
18 h
Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, 250 82 Úvaly, mobil: 605920773
Mgr. Jitka Pokorná, farářka

zahrajte si šachy
Bílý na tahu má sice o pěšce méně, ale útočí
na postavení černého. Najdete správné pokračování jeho útoku? Jako obvykle naleznete
správné řešení v dalším čísle Života Úval.

historie

VÍTE, NEVÍTE?
STALO SE V ÚVALECH
1. února 1882 se v domku čp. 18 na dnešním
náměstí Arnošta z Pardubic narodila významná spisovatelka meziválečného období Marie
Majerová.
Zastupitelstvo Středočeského kraje přijalo
2. 2. 2009 nařízení o zřízení přírodního parku
v Úvalech pod názvem Škvorecká obora-Králičina. Nařízení Středočeského kraje bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje dne 27. března 2009 pod číslem
1/2009.
Po několikaletém, ale zcela marném, administrativním boji představitelů tehdejších Ouval
za zachování tradičního názvu městečka došlo
na ministerstvu vnitra 12. února 1924 definitivně k rozhodnutí o úřední změně názvu městečka z Ouvaly na Úvaly.
V historii Úval bylo uděleno vůbec první čestné občanství 15. 2. 1863. Získal jej František

Lev Charbuský, tehdejší ředitel Pražské úvalské horní a hutní společnosti. Jak bylo v diplomu uvedeno „Za velké zásluhy pro blaho
obce Ouvalské od zastupitelstva obecního za
čestného souseda jednohlasně zvolen byl“.
Plenární zasedání Městského národního
výboru v Úvalech 28. 2. 1990 hlavně řešilo nepříznivou situaci ve stavu obecní samosprávy po „sametové revoluci“, kdy se
poslanecký sbor téměř rozpadl. 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.
Že zlodějna v Úvalech nebylo nic neobvyklého ani před více jak 250 lety, dokazuje archivní zápis z února 1766, kde je uvedeno, že
„byl okraden ouvalský mlynář od bandy loupežnické“.
Dr. Vítězslav Pokorný

V lednové úloze šlo o slabý bod černého na
poli d8, kde bílý hrozí matem. Aby bílý vyhrál, musel odlákat jednoho z jeho strážců
– věž nebo dámu. K odlákání a výhře bílého
vedl plán 1.Va7 Db6 2.Vb7.
Petr Slavík

úvalská vařečka
BAŽANT NA ČERVENÉM
VÍNĚ
INGREDIENCE:
1 bažant
1 cibule
20 dkg slaniny
20 dkg žampionů
1 rybízový džem (15 dkg)
1 dcl červeného vína
0,5 lžíce dijonské hořčice
1 lžíce plnotučné hořčice
máslo
vývar
pepř, sůl, koření na divočinu
POSTUP:
Cibuli, slaninu a žampiony nakrájíme na
plátky a vložíme do pekáčku. Očištěného
a vypraného bažanta osolíme, opepříme
a jemně posypeme kořením na divočinu,
obložíme kousky másla, podlijeme vývarem a dáme péci.
Mezitím si připravíme směs z vína, rybízového džemu, hořčice, soli a pepře,
kterou postupně bažanta podléváme.
Pečeme asi 2 hodiny. Když je maso
měkké, šťávu zahustíme moukou nebo
jíškou.
Podáváme s pečenými brambory.
Dobrou chuť přeje
Mgr. Romana Vorlíčková
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společenská kronika
Únor 2012
Vítáme nové spoluobčánky:
Tomáš Manhart
Libor Adam
Nikol Kebortová
Kristýna Mádlová
Klára Pozdílková
Richard Grausam
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé
a šťastné občany našeho města.
Únorová životní jubilea:
70 let – Jiří Belza
Emilie Roscová
75 let – Milan Štafl
80 let – Václav Chejn
František Ivanšík
Ludmila Mernová
81 let – Stanislav Adamec
Josef Ferenczy
Vlasta Černá
Antonín Jágr
Eliška Lukavcová
82 let – Bohuslav Kadeřábek
Miloš Brudna
Zdeněk Karbulka
83 let – Vlasta Jakoubková
Ladislav Bořil
85 let – Jiřina Netušilová
Karel Vorlíček
Valerie Vrdlovcová
Jindřich Lízner
86 let – Josef Dvořák
Marie Koderová
88 let – Marie Chramostová
Helena Kudrnová
89 let – Emilie Kosová
Antonie Těšíková
91 let – Dana Štembergová
Bohuslav Milota
98 let – Anežka Kafková
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Děti do 10 let věku i nadále nepotřebují
opencard
Původně avizovaná změna prokazování nároku na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pro cesty po
Praze dětí od 6 do 10 let se od 1. 2. 2012 konat
nebude. I nadále tak bude možné i u dětí mezi
6 a 10 lety věku prokazovat nárok na zvláštní
ceny jízdného 0 Kč osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou)
se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte. Může to být jak klasická průkazka
PID vydávaná Dopravním podnikem, tak opencard s nahranou průkazkou PID, ale i průkazka
jakéhokoli dopravce v ČR nebo třeba průkaz
sportovního klubu či zájmového kroužku.
Pro přehlednost uvádíme rozsah a podmínky
nároku na zvláštní ceny jízdného 0 Kč dětí:
Děti od narození do 6 let
(do dne předcházejícímu dni 6. narozenin)
✘ jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu
✘ nemusí nijak prokazovat věk
✘ pouze s doprovodem osoby starší 10 let
Děti od 6 do 10 let
(do dne předcházejícímu dni 10. narozenin)
✘ nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze
v Praze

✘ musí prokázat nárok osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte
✘ pokud nemají žádnou průkazku ➔ platí poloviční jednotlivé jízdné
✘m
 imo Prahu vždy platí poloviční jednotlivé
jízdné

Děti od 10 do 15 let
(do dne předcházejícímu dni 15. narozenin)
✘ n árok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze
v Praze
✘m
 usí se prokázat opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného
pro dítě od 6 do 15 let za 120 Kč
✘ pokud nemají opencard s Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě
od 6 do 15 let, ale mohou prokázat věk ověřenou průkazkou ➔ platí poloviční jednotlivé jízdné
✘ p okud nemohou ani prokázat věk ➔ platí
plné jízdné
✘ mimo Prahu platí jízdné vždy
Info PID 2/2012

Navždy jsme se rozloučili:
Ladislav Roučka
Petr Nemasta
Zdeněk Kaňka
Karel Zámostný
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať
tuto skutečnost nahlásí na správním odboru
MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy do 15. dne
předcházejícího měsíce. Pokud nám nebude
oznámen nesouhlas, budou tato výročí v životě
Úval uváděna.
Marie Černá - matrikářka
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Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s mým manželem
p. Ladislavem Roučkou. Zvláště děkuji členům a funkcionářům Fotbalového klubu Úvaly za jejich účast a květinové dary.
Jiřina Roučková, manželka

inzerce

Karel Hůda, stavitel, zemřel 15. ledna 1982.
Vzpomínáme.
Anna Hůdová zemřela 18. února 2000.
Vzpomínáme.
Odešel tam, odkud není návratu.
Dne 7. února je tomu 5 let, co nás navždy
opustil můj manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán a švagr, pan Jaroslav Jeřábek.
Kdo jste ho znali, prosím vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765, 246 082 355
Prodáme 3 nové byty 2+KK
v bytovém domě v Úvalech na Slovanech
Více na www.byty-slovany.cz,
tel.: 281 983 093
e-mail: bytyslovany@seznam.cz
K prodeji též nebytové prostory 30- 50 m2
Provedu stavební práce levně, kvalitně:
obklady, dlažby, rekonstrukce, stavba plotů,
zateplování fasád, podbití, krovy,
pokládku střech.
723 109 951
SURPAP TUKLATY
Výkup železa i barevného kovu, papíru,
odvoz šrotu, nejlepší výkupní ceny,
tel.: 602 33 18 16
Provozní doba po-pá 08-17 hodin,
so-ne 08-16 hodin.
Pronajmu družstevní garáž na Homolce.
Tel.: 728 146 364

Pohřební služba
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088
Tel./fax: 321 622 488
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Angličtina v Úvalech
Zkušená lektorka, individuální i skupinová
výuka, příprava na FCE, důraz na komunikaci.
Tel.: 774 106 514, 281 860 587
Koupím chatu v Úvalech a okolí.
Tel.: 723 247 175
PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY
6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů
Újezd n./Lesy, s. Rohožník, ul. Žehušická
www.rohoznik.cz
Tel.: 602 339 870
Hledám PRONÁJEM samostatné
GARÁŽE nebo MALÉHO skladu
v Úvalech. Nabídky posílejte, volejte na
mob. č. 608 982 711. Děkuji.

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ 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,
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz
milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav
Pavel Kos
Realitní kancelář CENTURY 21
Elán oznamuje svým klientům,
že od 1. 2. 2012
se stěhuje na adresu
Smetanova 240, Úvaly,
hned pod vlakové nádraží.
K dispozici je pro vás také nově
jediná advokátní kancelář
v Úvalech advokátky
Mgr. Petry Krejčí
Do našeho týmu hledáme nové
makléře. Info na tel.: 604 700 022

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 e-mailem. 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
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Ceny inzerce:
Plošná inzerce
Formát
A4
A4 v textové části
1/2 A4
1/3 A4
1/4 A4
1/8 A4
III. strana obálky
IV. strana obálky

3.900,- Kč
7.800,-Kč
1.950,- Kč
1.500,- Kč
1.100,- Kč
830,- Kč
4.200,- Kč
5.500,- Kč

Rozměry inzerce šířka x výška v mm
1/1 celá stránka
1/2 polovina strany
1/3 třetina strany
1/4 čtvrtina strany
1/8 osmina strany

194 x 273
194 x 133
93 x 273
194 x 86
60 x 273
93 x 133
93 x 63

Řádková inzerce
soukromá
- do 120 písmen

140,-

soukromá
- 120 až 360 písmen
285,komerční
- do 120 písmen
280,komerční
- 120 až 360 písmen
570,zvýraznění rámečkem + 50%
tučný nadpis
+ 30%
10% sleva na opakovanou inzerci pro formáty ½
A4
a A4 při objednání minimálně na půl roku
s platností od 1.1.2011
Uvedené ceny jsou bez 20% DPH.
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NABÍZÍM

✔ lekce AJ, NJ, ČJ MATpro všechny věkové kategorie
✔ DOUČOVÁNÍ V ROZSAHU UČIVA 1. ST. ZŠ
✔ ORGANIZACI DĚTSKÝCH OSLAV
✔ zajišťování dětských koutků na svatbách
a oslavách
✔ hlídání dětí
Iva.Kaminkova@seznam.cz

776 327 204
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BUBNOVACÍ KRUH
..a spontánní muzicírování v otevřené skupině
Kdy:
Kde:
Cena:

každé úterý 17:45 – 19:00
budova školky na kopci mezi Újezdem nad Lesy a Sibřinou
100,- Kč

Pravidelná setkání okořeněná prvky muzikoterapie, na kterých bubnujeme,
rozvíjíme rytmické cítění i smysl pro celistvost tvorby skupiny, směřujeme
k uvolnění a sebevyjádření skrze hru na jednoduché hudební nástroje,
dopřáváme si hudební meditaci, zkoumáme různé etnické
nástroje a zkoušíme, jak hudbu a spontánní projev využívaly
a využívají tradiční domorodé kultury. Přijďte (s)plynout a (sou)znít.
Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti, všemožné nástroje vám budou
zapůjčeny přímo na místě.
Informace: Jonáš Koukl
tel.: +420 725 971 126
mail: jonash.23@centrum.cz

www.pisensrdce.cz

JIŘÍ HOVORKA
zemní a stavební práce, autodoprava
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001
Hradešín 145, Český Brod IČ: 45113831 tel.: 602 326 785

NABÍZÍME ZHOTOVENÍ KANALIZAČNÍCH A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK,

v ceně za běžný metr je zahrnuto: materiál, práce, odvoz přebytečného materiálu, úprava pozemku.
Kanalizační přípojka - strojní práce za 1.300,-Kč / bm
Kanalizační přípojka - ruční práce za 2.300,-Kč / bm
Vodovodní přípojka - strojní práce za 1.000,-Kč / bm
Vodovodní přípojka - ruční práce za 2.000,-Kč / bm

DÁLE DODÁVKU KANALIZAČNÍCH A VODOMĚRNÝCH ŠACHET,

v ceně je zahrnuto: usazení šachty, materiál, doprava, odvoz přebytečného materiálu.
Kanalizační šachta pr. 80 x hl. 180 cm za 11.800,-Kč
Vodoměrná šachta pr. 120 x hl. 150 cm za 12.000,-Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Objednávky na tel.: 602 326 785 p. Hovorka, www.autodoprava-hovorka.cz
Email: autodoprava-hovorka@autodoprava-hovorka.cz
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městský úřad
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