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Vzhledem k tomu, že stále více dopisovatelů do měsíč-
níku Život Úval nedodržuje schválený Statut měsíční-
ku Život Úval a jeho redakční rady a v něm obsažené 
Základní požadavky pro psaní a přijímání příspěvků  
a inzerátů do měsíčníku Život Úval, délku svých pří-
spěvků neúměrně neustále rozšiřují na úkor ostatních 
dopisovatelů, znovu důrazně upozorňujeme dle schvá-
lené normy zastupitelstvem města na to, že … Rozsah 
textu příspěvku by neměl přesáhnout půl normo-
strany formátu A4, tj. 30 řádků po 60 znacích. Delší 

příspěvky může redakční rada po oznámení autoro-
vi krátit, může požádat autora o přepracování, může 
příspěvek rozdělit do několika pokračování nebo jej 
zcela odmítnout. Rozsah diskusního příspěvku by 
neměl překročit 15 řádků, delší diskusní příspěvky 
může redakční rada krátit. (Z – 01/2011)… a to se jed-
ná i o dopisy a názory čtenářů. 
Rozsah Života Úval nejde s ohledem na potřebné úspory 
v městském rozpočtu neustále nafukovat. Žádáme o po-
chopení dopisovatelskou veřejnost a o dodržování schvá-
lené normy zastupitelstvem města 24. 2. 2011.

Dr. Vítězslav Pokorný - redakce

Důležité upozornění

Na konci dubna 2012 se konala rada města, 
která na svém programu měla následující 
body projednání:
Rada města doporučila ke schválení rozpočto-
vé opatření č.1, kde příjmy a výdaje činí shod-
ně 224 241 221,- Kč.
Rada města vyhlásila výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na nákup slu-
žeb na zpracování projektové dokumentace 
na akci: „Lávka přes potok Výmola u č.p. 65, 
Riegerova ulice“.
Dále rada města rozhodla v souladu s doporu-
čením komise pro hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku na dodavatele stavby na akci 
„Rekonstrukce chodníků v ul. V. Nováka“ 
o přidělení zakázky firmě ZETA Benátky, s.r.o.
Rada města schválila pro výstavbu splaškové 
kanalizace v ulici Palackého financování veřej-
ných částí kanalizačních přípojek ke stávajícím 
objektům rodinných domků dle předložených 
nákladů společností Censeo s.r.o., se sídlem 
Myslíkova 23,Praha 1. Výstavba bude provádě-
na v rámci realizace projektu „Zelené Úvaly“.
Bylo schváleno rozšíření dodávky služeb na 
zpracování zadávací dokumentace a adminis-
trace výběrových řízení na dodavatele stavby  
a TDI + BOZP – Rekonstrukce objektu č.p. 
65, Riegerova ulice, Úvaly – I. etapa a II. eta-
pa pro firmu FANSTAV, a.s., za původní na-
bídkovou cenu 84 000,- Kč včetně DPH.
Rada města rozhodla v souladu s doporuče-
ním hodnotící komise pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku na dodavatele na „Zpra-
cování realizační dokumentace a dokumenta-

Zprávy z rady

Pozvánka na řádné  
zasedání zastupitelstva

Zveme občany na řádné veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná 
ve čtvrtek 21. 6. 2012 od 18 hodin v sále 
domu s pečovatelskou službou. 

Dále souhlasila s propagací města Úvaly v 
Cestovním informátoru vydavatelství JOMA.
Dále byly projednávány návrhy na věcná bře-
mena, týkající se sítí.
Rada města se také zabývala přidělováním fi-
nančních prostředků sportovním a zájmovým 
organizacím v Úvalech. Zastupitelstvo města 
Úvaly rozhodlo v této věci jinak (viz Zprávy 
ze zastupitelstva).

Josef Štěpánovský

ce pro výběr zhotovitele stavby na akci – Re-
konstrukce objektu č.p. 65, Riegerova ulice, 
Úvaly“ o přidělení zakázky firmě A.LT AR-
CHITEKTI, v.o.s.
Rada města Úvaly souhlasila s objednáním 
dodávky služeb na akci „Zpracovatel zadáva-
cí dokumentace a administrace výběrových 
řízení na dodavatele stavby, vybavení interi-
éru a TDI + BOZP: Stavební úpravy budovy 
„C“ Základní školy v Úvalech, Úvaly, náměstí 
Arnošta z Pardubic č. p. 8, k.ú. Úvaly u Pra-
hy, parc. č. 3“ u Ing. Jaroslava Kubína z firmy 
Star, a.s.
Rada města Úvaly souhlasila s přípravou ná-
vrhu smluvního vztahu mezi městem a Hostín 
Development, s.r.o., který se bude týkat spo-
lupráce při výstavbě inženýrských sítí města 
Úvaly a Hostín Development, s.r.o., a úprav 
povrchu komunikací ul. Škvorecká – silnice 
č. II/101 po pokládce těchto inženýrských sítí.
Rada města Úvaly souhlasí s vyčleněním fi-
nančních prostředků na akci ,,Bezpečná sobo-
ta“ v celkové částce 12 000,- Kč, která se koná 
v sobotu 16. 6. 2012.
Dále bylo schváleno rozmístění kamer pro 
nově budovaný kamerový systém. Kamery 
budou umístěny:
✘  světelná křižovatka 2 kamery namířené ve 

směru na Škvoreckou ulici při příjezdu ke 
křižovatce

✘  ulice Jiráskova pohyblivá kamera snímající 
zejména prostor před budovou ČD a zapar-
kované automobily v Jiráskově ul.

✘  ulice Maroldova (Nerudova) zabírající pro-
stor u restaurace Homolka

✘  ulice Pražská u mateřské školy
✘  nám.Arnošta z Pardubic zabírající prostory 

před základní školou
✘  ulice Klánovická zabírající ul. Klánovická  

a prostory vjezdu do přilehlého průmyslové-
ho areálu k ESSA zabírající ulici K Hájovně 

✘  na světelnou signalizaci přechodu pro chod-
ce u křižovatky s Dobročovickou ul. zabíra-
jící silnici I/12 směr Praha

Z jednání Zastupitelstva 
města Úvaly dne  
3. května 2012 (komentář)

První květnový čtvrteční večer byl vyhrazen 
pro jednání úvalského zastupitelstva. Přítom-
no bylo všech 15 volených zástupců. Návštěv-
níků v sále DPS postupně přibývalo až na cel-
kový počet 20 lidí. Snad i vlivem bouřkového 
počasí bylo v sále mnohem méně občanů než 
na posledních dvou jednáních. V sále byli opět 
přítomni zaměstnanci městského úřadu a ně-
kolik úvalských živnostníků. 
Krátce po 18. hodině zahájil starosta města 
MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání. Tradičně 
prvním bodem byla starostova zpráva zastu-
pitelům a občanům o činnosti rady města za 
uplynulé období od jednání zastupitelstva dne 
29. 3. 2012. Starosta informoval o nejdůleži-
tějších problémech, které rada na svých jed-
náních řešila, a vyjmenoval zásadní usnesení, 
která přijala. Mezi projednávané body patřila 
smlouva se společností Čechoslávie. Výsled-
kem bude napojení sítí nové lokality na Hostí-
ně, výběrové řízení v souvislosti s přestavbou 
školní jídelny, rekonstrukce čp. 65, následně 
2.etapa rekonstrukce čp. 95 a co nejrychlejší 
přestěhování radnice, problematika koupališ-
tě, kdy město poskytne 150 tis. Kč na rekon-
strukci elektroinstalace na čističce bazénové 
vody, a to včetně odpovídající zákonné revize. 
Dalším bodem byla kontrola plnění usnesení 
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zastupitelstva města. Zastupitelstvo vzalo na 
vědomí splnění svých konkrétních usnesení  
z prvních čtyř měsíců letošního roku. Roz-
sáhlá přehledná tabulka o plnění dříve přija-
tých usneseních a jejich plnění je pro zájemce  
k nahlédnutí na městském úřadě. Tuto tabulku 
naleznete na základě rozhodnutí zastupitelstva 
nově i na webu města. K tomuto bodu vystou-
pila Ing. Milerová s připomínkami k usne-
sením z roku 2009. Od posledního jednání 
zastupitelstva dne 29. 3. 2012 vznikla petice 
několika desítek občanů z lokality V Setých, 
kteří protestovali proti opětovnému zařazení 
projednání zastavovací studie společnosti Slu-
nečné terasy, s.r.o., v lokalitě u Klánovického 
lesa. Oproti minulému návrhu, který byl deve-
loperem prezentován na březnovém zastupitel-
stvu, kdy se zvedla vlna odporu jak proti typu 
zástavby (řadové domy), tak zejména proti ná-
vrhu jednosměrného průjezdu ulicí Pernerova, 
zde došlo k návrhu změny dopravního řešení 
na dvousměrný provoz s obratištěm. Umístě-
ní obratiště ovšem není v souladu s územním 
plánem sídelního útvaru města Úvaly. K této 
výstavbě dal souhlas architekt města a stejně 
kladně zní i vyjádření komise pro výstavbu. 
Mgr. Borecký informoval, že v platném územ-
ním plánu je s výstavbou v ulici Pernerova po-
čítáno a je nutné od developera získat co nej-
vyšší příspěvek, a město je ve fázi, kdy může s 
developerem vyjednávat a uplatní u develope-
ra svoje připomínky k výstavbě domů, výšku 
zástavby, úpravám projektu a zejména pak při-
pomínky k výstavbě hřiště pro děti i dospělé 
v této lokalitě, vlastní příjezdové komunikaci 
a chodníku podél železniční trati. Ing. Váňová 
podotkla, že naprostou většinu zástavby ob-
lasti V Setých tvoří prvorepubliková zástavba 
a celá oblast má konzervativní ráz, který by 
zástavba řadových domků narušila. JUDr. 
Petržílek připomněl, že zastupitelstvo jedná 
jako orgán samosprávy a stavebník jedná v 
rámci státní správy. Ing. Černý se dotazoval 
na 30% regulativ zastavěnosti a pan Šplíchal 
z městského úřadu odpověděl, že v územním 
plánu pro tuto oblast regulativ neexistuje. Po 
diskusi zastupitelé konstatovali, že zamítavé 
usnesení k této výstavbě stále platí a petici 
občanů z lokality V Setých vzali na vědomí. 
Většina přítomných obyvatel z dotčené loka-
lity následně po tomto bodu opustila jednací 
sál. 
Dalším bodem v pořadí byla zpráva o činnos-
ti finančního výboru. Finanční výbor zasedal 
na několika pracovních zasedáních a na ofi-
ciálním zasedání dne 17. 4. 2012. Zabýval se 
především:
✘  auditem hospodaření města za rok 2011
✘  posuzoval návrh rozpočtového opatření č. 1 

pro rok 2012
✘  projednal a rozpracoval návrhy středně-

dobého cashflow města Úvaly  pro období 
2012 –  31. 12. 2014

✘  projednal rámcové bilance rozpočtu při růz-
ných variantách vývoje v horizontu příštích 
10 let

✘  projednal možnosti financování infrastruk-
turních akcí v Úvalech v horizontu příštích 
10 let

✘  plán kontrol a revize kontrol prováděných FV

Dále se bude FV  zabývat:
✘  nakládáním s majetkem města a kontrolou 

dotací

✘  zásadami pro výkup pozemků
✘  přípravou tzv. „rodného listu každého inves-

tičního projektu“
✘  metodikou sledování toku peněz „cash 

flow“ na akce v příštích letech

Ing. Černý se dotazoval na rozpočtový výhled 
města. Paní Hájková z městského úřadu odpo-
věděla, že rozpočtový výhled existuje do roku 
2012 a bude potřeba jej aktualizovat.
Zastupitelstvo města Úvaly vzalo na vědomí 
zprávu o činnosti FV a zápis z jednání  dne 
17. 4. 2012. Zastupitelé zrušili usnesení č. Z 
152/011 z 8.12.2011- PPP fondy a možnosti 
financování infrastrukturních projektů. 
Zastupitelé dále pověřili Finanční výbor  rea-
lizací kontrolních akcí:
✘  dopracování kontroly prověření hospoda-

ření - nákladů koupaliště za dobu platnosti 
smluvního vztahu (na VZZM 22.9.2011 – 
nebylo přijato usnesení)

✘  kontrola nákladů pečovatelské služby (ce-
ník, náklady, chod hospodaření, spokoje-
nost klientů)

✘  kontrola čerpání dotací kanalizace, vodovod 
✘  kontrola čerpání dotací hasičské auto
✘  kontrola čerpání dotací Pošembeří
✘  kontrola čerpání dotací ZŠ dostavba
✘  hlášení o udržitelnosti projektů financování 

z dotačních titulů

Zastupitelé rovněž pověřili FV vypracová-
ním metodiky schvalování a realizací investic 
včetně metodiky rozpočtování, zásadami pro 
výkup pozemků a rozpočtovým výhledem.
Velmi důležitý byl čtvrtý bod programu jed-
nání. Město Úvaly v současné době realizuje 
rozsáhlý program investic do základní infra-
struktury města (voda, kanalizace, veřejné 
osvětlení) a současně připravuje projekty na 
modernizace komunikací a občanské vyba-
venosti. Celkově se jedná o projekty, které  
si v příštích letech vyžádají investice o rozsa-
hu celkem za 510 mil. Kč, z toho dotace 224 
mil. Kč, vlastní zdroje 286 mil. Kč. Je zřej-
mé, že tyto akce nelze financovat z běžného 
rozpočtu města a dotací. Bude tedy nutno za-
jistit dodatečné financování. Finanční výbor, 
jeho členové, vedení města a někteří zastupi-
telé se způsoby tohoto financování zabývají 
již od poloviny loňského roku.  Mgr. Borecký 
za použití dataprojektoru přítomným vysvět-
lil možnosti přijetí cizích zdrojů a porovnal 
výhody a nevýhody úvěru, emise komunál-
ních dluhopisů a PPP modelu. Podrobná 
prezentace byla doplněna Ing. Černým, kte-
rý informoval o aktuální situaci ohledně no-
velizace zákona o rozpočtovém určení daní 
ve prospěch menších obcí. Dále Ing. Černý 
upozornil na změny v DPH od 1.1.2013. Ing. 
Váňová upozornila na nutnost zohlednit zá-
měr v rozpočtovém výhledu. Mgr. Borecký 
dále konstatoval, že současný revolvingový 
úvěr a případný nový úvěr nesmí v žádném 
okamžiku přesahovat bezpečnou výši úvě-
rového financování 120 mil. Kč, a současně 
vyzval nejen zastupitele, ale všechny občany 
Úval, aby přišli s rozumnými podněty a při-
pomínkami. Dr. Pokorný upozornil, že úvěr 
se bude splácet přes 2 volební období a pou-
kázal na obecná rizika úvěru. Mgr. Borecký, 
vzhledem k závažnosti záměru, poukázal na 
nutnost souhlasu napříč politickým spektrem. 
JUDr. Petržílek potvrdil, že úvalská ČSSD 

preferuje toto úvěrové financování namísto 
dříve podporovaného PPP modelu. Z několi-
ka variant a výše financování (PPP, obligace, 
celkový rozprodej majetku města) byla před-
sedou FV navržena varianta desetiletého úvě-
ru o maximálním limitu bezpečné výše úvěru 
120 milionů Kč čerpaného v návaznosti na 
realizaci infrastrukturních projektů podle 
jednotlivých priorit. Současně bylo navrže-
no, aby zastupitelstvo pověřilo starostu města 
a předsedu finančního výboru k projednání 
podmínek úvěrového financování na základě 
těchto jednání bude připraven pro finanční 
výbor a zastupitelstvo materiál pro schválení 
podmínek výběrového řízení na financující 
banku. Zastupitelstvo počtem 14 hlasů (1 se 
zdržel) tento záměr schválilo a současně po-
věřilo starostu města a předsedu finančního 
výboru projednáním podmínek úvěrového fi-
nancování města s limitem 120 milionů Kč s 
desetiletou splatností.
V následujícím bodě jednání zastupitelstvo 
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012, 
kde příjmy a výdaje činí 224 641 221,- Kč. 
Paní Hájková z městského úřadu vysvětlila 
jednotlivé položky v rozpočtovém opatření. 
Paní Tesařová vysvětlila nárůst mzdových 
prostředků v souvislosti s postupem za-
městnanců v rámci platových stupňů (navý-
šení celkem o cca 600 tis. Kč) a pořízením 
3 ojetých osobních automobilů zn. Škoda 
Fabia pro úřad, které nahradí více jak 15 let 
staré dosluhující Felicie.  Další bod jednání 
se vztahoval opět k problematice koeficien-
tu daně z nemovitosti. Zastupitelstvo města 
Úvaly na svém jednání dne 29.3.2012 přijalo 
usnesení č.  Z – 026/012, kterým  stanovilo 
pro další daňové období místní koeficient pro 
výpočet daně z nemovitosti ve výši 3 a ulo-
žilo připravit znění obecně závazné vyhlášky 
o stanovení místního koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitosti s koeficientem 3. Zastupi-
telstvo tak  vydalo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2012 o stanovení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitosti. Od 1.1.2013 
se tak na území Úval stanovuje místní koefi-
cient, kterým se násobí daň poplatníka za jed-
notlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty, popřípadě je-
jich souhrny, ve výši 3. Místní koeficient se 
nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, 
vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých trav-
ních porostů. 
Další bod se týkal přidělení finančních pro-
středků pro sportovní a zájmové organizace. 
Na základě zveřejněné výzvy v měsíčníku 
Život Úval byly na MěÚ doručeny žádosti 
úvalských sportovních a zájmových spolků  
a  organizací o přidělení finančních prostřed-
ků. Žádosti byly projednány na společném 
jednání zástupců komise pro sport a turistiku  
a kulturní komise dne 18.4.2012, rada měs-
ta na svém jednání dne 25.4.2012 přidělila 
finanční příspěvky do výše 50 000,- Kč. Pří-
spěvky nad 50 000,- Kč v souladu se záko-
nem o obcích přerozdělilo zastupitelstvo. Pan 
Krutský navrhoval ponechat výši příspěvků 
v původním rozsahu tak, jak navrhla komise, 
starosta MUDr. Šťastný podal protinávrh sní-
žit částky doporučené komisí ke schválení za-
stupitelstva o 5 %.
Zastupitelé nakonec přidělili finanční pro-
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➜  ➜  ➜  ze strany 3
středky pro sportovní a zájmové organizace  
v Úvalech pro rok 2012 takto:

SK Úvaly 123 000,- Kč 
 (projekt Bezpečná branka)
 95.000,- Kč  
 (údržba sportovišť)

TC Úvaly 95 000,- Kč  
(rekonstrukce oplocení, vrat, vybavení šaten)
 19.000,- Kč  
 (provozní náklady)

Český rybářský svaz 50 350,- Kč  
 (oprava rybochovných zařízení)
 47 500,- Kč   
 (činnost kroužku mládeže)

Zastupitelé obdrželi těsně před jednáním 
návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při 
koordinaci výstavby vodovodu a Smlouvu  
o smlouvě budoucí kupní mezi městem 
Úvaly, Hostín Development, s.r.o., a Úvaly 
Development, s.r.o. Odbor investic dlouho-
době řešil problematiku zajištění tlaku vody 
ve stávající čtvrti Nové Slovany s tím, že  
s projektantem stavby vodovodu a vodojemu 
JIH byla navržena nová trasa vodovodního 
přivaděče do čtvrti Nové Slovany a osazení 
AT stanice v plánovaném vodojemu JIH –  
v současné době řešeno provizorní AT „vajíč-
ko“. Při jednání ohledně vodohospodářských 
akcí města vzneslo MEI žádost o koordinaci 
trasy vodovodního řadu a ATS i pro I. etapu 
výstavby Hostín. Návrh na koordinovanou 
výstavbu vodovodu byl projednán a schválen 
radou města dne 7.9.2011 s tím, že náklady na 
realizaci koordinované výstavby vodovodu 
ponese město a společnost Hostín Develop-
ment rovným dílem. Náklady jsou odhadová-
ny v částce 3 510 000,- Kč bez DPH, před-
pokládaná výše nákladů pro každou stranu 
činí 1 755 000,- Kč bez DPH. Skutečné ná-
klady budou upraveny na základě výběrové-
ho řízení na dodavatele stavby dle ustanovení 
čl. IV ve smlouvě. Podíl města bude hrazen 
kupní smlouvou, která bude opět zpracovává-
na právními zástupci obou stran. Vzhledem  

k tomu, že tento materiál byl předložen až na 
vlastní jednání zastupitelstva, došli zastupite-
lé ke shodě stáhnout tento bod z programu. 
Zastupitelé rovněž vzali na vědomí podnět 
obyvatel lokality Zálesí o zachování autobu-
sové zastávky včetně linky 344 i po skončení 
stavebních prací a uložili starostovi prově-
řit možnosti včetně technických požadavků  
a finančních dopadů a podat informaci ve 
smyslu tohoto usnesení na příštím veřejném 
zasedání Zastupitelstva města Úvaly dne  
21. 6. 2012. V současné době je v městě Úvaly  
v lokalitě Zálesí zřízena provizorní autobu-
sová zastávka Úvaly, rozcestí Horoušánky,  
z důvodu stavebních prací - rekonstrukce 
mostů na pozemní komunikaci II/101 Jiren-
ská. Nyní přes zastávku jezdí autobusové 
linky č. 405, 484 a 344. Linka 344 zajíždí 
do výše uvedené zastávky pouze po dobu 
rekonstrukce mostů. Po znovuobnovení pro-
vozu na komunikaci II/101 se má vše vrátit 
do původního stavu.  Na základě výše uvede-
ných skutečností obyvatelé Zálesí žádali for-
mou petice zachování jak autobusové zastáv-
ky, tak i linky 344 i po skončení stavebních 
prací. Jelikož se jedná o velice frekventova-
nou krajskou silnici, je naplánováno místní 
šetření za účasti Krajské správy a údržby 
silnic, Policie ČR – dopravní inspektorát, 
MěÚ Brandýse nad Labem – odbor dopravy  
a Regionálním organizátorem Pražské in-
tegrované dopravy (ROPID), kde se určí 
technické požadavky a finanční náklady. 
Současně zastupitelé uložili starostovi prově-
řit možnosti včetně technických požadavků  
a finančních dopadů a na příštím veřejném 
zasedání Zastupitelstva města Úvaly dne 21. 
6. 2012 předložit informaci ve smyslu toho-
to usnesení. Dalším bodem programu jedná-
ní byla Koncepce využití majetku města v 
období roku 2012 – 2016 mapující celkový 
návrh hlavních změn ve využití a odprodeji 
majetku města Úvaly. Po diskusi zastupitelé 
uložili místostarostovi Ing. Bredovi ve spo-
lupráci s vedoucím odboru správy majetku 
tuto koncepci rozpracovat a zastupitelům sta-
novili termín do konce května 2012, dokdy 
mají zaslat své připomínky. Bude následovat 

veřejný seminář, jehož termín je 11. 6. 2012. 
Konečné znění koncepce bude předloženo 
na jednání zastupitelstva 21.6.2012. V po-
sledním bodě místostarosta Ing. Breda před-
nesl informaci o stavu rekonstrukce  školní 
jídelny. Náklady na stavební část, jejíž roz-
počet byl cca 15 mil. Kč,  se na základě se 
otevřeného výběrového řízení podařilo snížit 
na cca 10,5 mil. Kč. Bohužel do výběrového 
řízení na provozovatele školní jídelny se ne-
přihlásila jediná firma, ačkoli si jich několik 
vyzvedlo zadávací dokumentaci. Probíhají 
jednání o novém výběrovém řízení. Místosta-
rosta Ing. Breda navrhl nevypisovat další vý-
běrové řízení na provozovatele, místo toho 
nadále školní jídelnu provozovat sami a pro-
vést pouze výběrové řízení na varné techno-
logie. Rozpočet na celkové vybavení školní 
kuchyně pro plnou kapacitu činí 8 mil. Kč, 
zastupitelstvo schválilo pro letošní rok nákup 
alespoň části této technologie z uspořených 
financí ze stavební části do max. výše 4 mil. 
Kč.  Při rekonstrukci školní jídelny se počítá 
i s vybavením novým  nábytkem za cca 500 
tis. Kč (stoly, židle a další kuchyňský náby-
tek).
V průběhu jednání dostali samozřejmě pro-
stor pro své dotazy i přítomní občané. Někte-
ré dotazy byly již zodpovězeny v tematicky 
odlišných bodech jednání. Občané se dotazo-
vali zejména na zamýšlený kamerový systém 
a jeho celkové využití v Úvalech. Zazněly 
názory jak ve smyslu podpory projektu ka-
mer mající za účel monitorovat krizová mís-
ta, tak i ve smyslu neúčelnosti vynakládání 
finančních prostředků na tuto akci. Vystou-
pili také zástupci petičního výboru z oblasti  
V Setých, kteří vyjádřili nesouhlas s výstav-
bou řadových domků v této lokalitě. S něko-
lika podněty vystoupil i Ing. Hrubý. Dotazo-
val se na finanční náklady na oboustranný 
chodník ve zrekonstruované ulici Vítězslava 
Nováka. Poukázal na stále se zhoršující si-
tuaci v oblasti parkování poblíž nádraží. Ve 
dvou pracovních dnech osobně spočítal, že se 
denně nachází v těsné blízkosti nádraží cca 
300 odstavených automobilů. Dále upozornil 
na nebezpečné umístění plastových kontej-
nerů v oblasti ulice Nerudova (nedávno zde 
došlo k požáru), kdy není dodržena bezpečná 
vzdálenost od budov. Rozvinula se i diskuse 
ohledně stavebně-technického stavu mos-
tovek a lávek přes úvalské vodní toky. Pan 
Březina upozornil na dlouho neodstraněný 
vandalismus na fasádě zařízení „Mamut“, 
kde někdo nakreslil hákový kříž. Další dotaz 
se týkal rozšíření počtu tenisových kurtů na 
území města. Mgr. Mahdal požádal v souvis-
losti s počtem dotazů na kamerový systém o 
přítomnost zástupce Policie ČR ze služebny 
Úvaly na příští, červnové jednání zastupitel-
stva. Pan Urban se dotazoval na odkup po-
zemků nivních luk v oblasti přírodního par-
ku Škvorecká obora-Králičina. Pan Jelínek 
položil otázku ohledně studie průjezdnosti 
Úval, a zdali je vůbec možné omezit průjezd-
nost přes náměstí Arnošta z Pardubic. Dále 
pan Jelínek kritizoval již schválený projekt 
Úvaly-Hostín, který byl v roce 2008 schválen 
jen těsnou většinou, a podotkl, že by v takto 
zásadních věcech měla panovat širší shoda 
napříč zastupitelstvem. Mgr. Borecký rovněž 
zodpověděl dotaz na pojem „co je to vnitřní 
dluh města“ ve výši 1,5 miliardy Kč na úval-
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V minulém čísle ŽÚ jsem byl nařčen ve dvou 
článcích, že jsem se na jednání VZZM zacho-
val v rozporu se slušným chováním, či dokon-
ce porušil etický kodex zastupitele Úval.  Jak 
uvádím ve své odpovědi níže, s tímto nemohu 
souhlasit. Jsem zvyklý říkat své názory přímo 
a na rovinu, ačkoli to možná není z hlediska 
politického nejlepší, a asi si tím škodím. Ale 
přijde mi to přijatelnější a férovější, než ně-
koho za zády pomlouvat nebo jej špinit na zá-
kladě neověřených informací např. z internetu.
A co mě opravdu udivuje, je to, že moji důvě-
ryhodnost zpochybňuje zrovna syn bývalého 
starosty Ing. Ivana Černého …

Odpověď panu Voseckému na žádost ve-
řejné omluvy:
Vážený pane Vosecký,
na posledním zasedání jste prohlásil, že po 
Vás město nemá chtít daň z nemovitosti, když 

stejně s Vašimi ulicemi nepočítá při rekon-
strukci. Já jsem Vám řekl, že lžete.
Server Wikipedie uvádí: Lhát znamená tvrdit 
něco, o čemž mluvčí nebo pisatel ví, že je ne-
pravdivé, nebo o čem nemá rozumný důvod se 
domnívat, že je pravdivé, přičemž to vydává 
za pravdu buď sobě, nebo jiným.
Vzhledem k tomu, že jsme celou problemati-
ku rekonstrukcí ulic spolu několikrát probírali 
a Vaše ulice jsou na zveřejněné mapce ozna-
čeny v plánu rekonstrukcí, nemohlo jít z Vaší 
strany o omyl ani neznalost. Domnívám se 
tedy, že byla naplněna podstata pojmu „lhát“. 
Ve Vašem případě to byla lež velmi zlovolná, 
která ještě více jitřila již tak napjatou atmosfé-
ru v sále a poštvávala občany proti nám.
Z tohoto ohledu nevidím naprosto žádný dů-
vod se omlouvat.

S pozdravem
Ing. Michal Breda, místostarosta

ské infrastruktuře. Paní Trávníčková upozor-
nila na nedodržení zákonné lhůty zveřejnění 
posledního zápisu z jednání zastupitelstva ze 
dne 29. 3. 2012 a na stále chybějící zápisy z 
komisí rady na webu města. Dále upozornila 
na neplnění Programového prohlášení rady v 
oblasti pořizování a archivování audiovizuál-
ního záznamu z jednání zastupitelstva, které 
na březnovém jednání zastupitelstva nebylo 
schváleno, a žádala odpověď od 5 koaličních 
zastupitelů, kteří hlasovali proti. Ti svůj po-
stoj vysvětlili.
Ve 21:50 bylo jednání ukončeno. Další řádné 
jednání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 21. 
června 2012. Vzhledem k tomu, že pro letoš-
ní léto je počítáno s dvojčíslem Života Úval 
(červenec-srpen) a s ohledem na uzávěrku 
červencového čísla přineseme informace z 
červnového jednání až v zářijovém vydání 
Života Úval. 

Mgr. Marek Mahdal, DiS., 
zastupitel města Úvaly

Vyjádření místostarosty Ing. Michala Bredy

Usnesení č. Z – 022/012 
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady města a vedení města 
za období od 9. 2. 2012 do 29. 3. 2012 (příloha 
č. 1).
PRO: 13 
Mh,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Mgr. Poláková, p. Linhart – nepřítomni

Usnesení č. Z – 023/012 
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí 
splnění usnesení Zastupitelstva města Úvaly 
z roku 2011 – 0158, 2012 – 02a,03,04,05,06,
07,09,010,011,012,013,014,015,017,018 (pří-
loha č. 2).
PRO: 13 
Mh,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Mgr. Poláková, p. Linhart – nepřítomni

Usnesení č. Z – 024/012 – usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly vydává Obecně 
závaznou vyhlášku č.2/2012, kterou se zrušu-
je Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o sta-
novení místního koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitosti.
PRO: 5
Mo,Ko,Va,Ce,Kr
PROTI: 6
Mh,Po,Mi,Bo,Pp,Sp
ZDRŽEL SE: 3 
Br,Pk,St

Usnesení č. Z – 025/012 – usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. vydává Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška  
č.  2/2011, o  stanovení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitosti, 
II. ukládá starostovi připravit znění Obecně 
závazné vyhlášky o stanovení místního koefi-
cientu pro výpočet daně z nemovitosti a před-
ložit ji ke schválení s účinnostÍ k 1. říjnu 2012, 

III. ukládá zpracovat dopady daně z nemovi-
tosti s místním koeficientem na typy vlastníků 
(majitelé rodinných domků, majitelé podniko-
vých areálů, majitelé ostatních ploch atd.), 
IV. pověřuje kontrolní výbor provedením kon-
troly plnění usnesení č. Z – 025/01, týkající se 
zřízení zvláštního účtu v účetnictví města, na 
kterém budou vedeny veškeré finanční pro-
středky získané z daně z nemovitosti,  použití 
finančních prostředků získaných z daně z ne-
movitosti.
PRO: 4
Kr,Ce,Va,Ko
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 10
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,St,Sp,Mo

Usnesení č. Z – 026/012 
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. vydává Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška  
č. 2/2011, o stanovení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitosti (příloha č. 5),
II. stanoví pro další daňové období místní 
koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve 
výši 3,
III. ukládá starostovi připravit znění obecně 
závazné vyhlášky o stanovení místního koefi-
cientu pro výpočet daně z nemovitosti s koefi-
cientem 3 a předložit ji ke schválení na příštím 
jednání zastupitelstva,
IV. pověřuje kontrolní výbor provedením kon-
troly:
plnění usnesení č. Z – 025/01, týkající se zří-
zení zvláštního účtu v účetnictví města, na 
kterém budou vedeny veškeré finanční pro-
středky získané z daně z nemovitosti, použití 
finančních prostředků získaných z daně z ne-
movitosti.
PRO: 9
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,St,Sp
PROTI: 5
Kr,Ce,Va,Ko,Mo
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 027/012 
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí náklady na současné výlu-

Soubor usnesení z řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Úvaly  č.  Z – 03/2012 ze dne 29. 3. 2012

kové řády (uzavírka silnice II/101, zastávka 
V Setých), které činí 11.500,- Kč/měsíc, tj. 
46.000,- na dobu trvání uzavírky, a souhlasí se 
zapracováním této částky do rozpočtu města 
2012,
II. souhlasí s doplněním spojů výlukových 
jízdních řádů dle požadavku OS Sever 3H pro 
uzavírku silnice II/101 – rekonstrukce mostů 
č. 078 a 079 pouze v rozsahu o spoje, které je 
možné zajistit v rámci současných spojů (bez 
spojů, kde je nutné objednat samostatný auto-
bus) – finanční náklady 63.102,- Kč,
III. ukládá částku 63.102,- Kč zapracovat do 
rozpočtu města na rok 2012,
IV. ukládá starostovi zajistit zvýšení četnosti 
autobusové dopravy do zastávky V Setých i po 
ukončení objížďky s termínem zapracování do 
změny jízdních řádů v řádném termínu – změ-
na k 1. 9.2012 nebo k 1. 1. 2013.
PRO: 14
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 028/012 
Zastupitelstvo města Úvaly  bere na vědomí 
zápis ze společného jednání Výboru pro vý-
stavbu a investiční komise ze dne 20.2.2012 
(příloha č. 6).
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 029/012 
Zastupitelstvo města Úvaly na základě pro-
jednání ve výboru pro výstavbu schvaluje 
zařazení požadavků obyvatel na provede-
ní rekonstrukce komunikace do Seznamu 
komunikací navržených k rekonstrukci a 
opravám, konkrétně se jedná o ulice: Oty 
Pavla, U Horoušánek – až po prodloužení 
(ul. Diamantová), ul. Jirenská, ul. Sovova, 
U Kaberny, ul. U Výmoly, Lužická (příloha 
č.7).

➜  ➜  ➜  strana 6
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PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 030/012 
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zařa-
dit dodatečné požadavky občanů o zařazení 
komunikací do Návrhu rekonstrukcí v ulici 
Prokopa Velikého (část od ul. Žižkova po ul.  
B. Němcové) a ul. Čechova (příloha č. 8).
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 031/012 
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje kom-
pletní seznam komunikaci a ulic navržených 
k provedení rekonstrukci a opravám: Erbeno-
va, Alešova, Barákova, Vydrova, Šrámkova, 
J. Lady, Grégrova, G. Jarkovského, Hakeno-
va, Janáčkova, K Hájovně, Lužická, Otokara 
Březiny, Palackého, V Podhájí, Purkyňova, 
Raisova, Rašínova, Ruská, Srbská, Kollá-
rova, Slovinská, Sovova, Štefánikova, Šver-
mova, Táboritská, Vítězslava Nováka, Deni-
sova, V. Špály, Prokopa Velikého, Oty Pavla,  
U Horoušánek – až po prodloužení (ul. Dia-
mantová), Tigridova, Jirenská, U Kaberny,  
U Výmoly, Lužická – příloha (mapka– přílo-
ha č. 9).
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ing. Váňová požádala o vypsání jmenovitě 
ulic, které jsou uvedeny v mapce. Ing. Breda 
souhlasil.

Usnesení č. Z – 032/012 
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá výboru pro 
výstavbu u schválených komunikací k rekon-
strukci a na základě Dopravního řešení stano-
vit konkrétní skladby povrchů a technologie 
oprav v jednotlivých ulicích dle kategorií.
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 033/012 
Zastupitelstvo města Úvaly na základě dopo-
ručení výboru pro výstavbu, který uvedené 
podněty pro nový územní plán projednal, sou-
hlasí se  zařazením změny  funkčního využití 
pozemku parc. č. 2609 k. ú. Úvaly u Prahy 
z veřejné zeleně na území nerušící výroby 
do připravovaného územního plánu (příloha  
č. 10). 
PRO: 13 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Pp

Usnesení č. Z – 034/012 – usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly na základě dopo-
ručení výboru pro výstavbu, který uvedené 
podněty pro nový územní plán projednal, sou-

➜  ➜  ➜  ze strany 5 hlasí se změnou funkčního využití pozemku 
parc.č. 2630 k.ú. Úvaly u Prahy z izolační ze-
leně na území nerušící výroby (příloha č. 11).
PRO: 0
PROTI: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo 
ZDRŽEL SE:0

Usnesení č. Z – 035/012 – usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly na základě dopo-
ručení výboru pro výstavbu, který uvedené 
podněty pro nový územní plán projednal, sou-
hlasí se změnou funkčního využití pozemků 
parc.č. 3660/19, 3649 k. ú. Úvaly u Prahy 
z izolační zeleně na čistě obytné území (pří-
loha č. 12).
PRO: 0
PROTI: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo
ZDRŽEL SE:0

Usnesení č. Z – 036/012
Zastupitelstvo města na základě zpracování 
a projednání uvedených zastavovacích studií 
v komisi výstavby, výboru pro výstavbu a radě 
města schvaluje zastavovací studii a parcelaci 
lokality Vinice s podmínkou velikosti stavební 
parcely minimálně 800 m², 30%zeleně, chod-
ník, stezka (příloha č. 13).
PRO: 9
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St
PROTI: 3 
Va,Ko,Mo
ZDRŽEL SE: 2 
Sp,Ce

Usnesení č. Z – 037/012
Zastupitelstvo města na základě zpracování 
a projednání uvedených zastavovacích studií 
v komisi výstavby, výboru pro výstavbu a radě 
města schvaluje zastavovací studii a parcelaci 
lokality Radlická čtvrť (příloha č. 14).
PRO: 13 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko
PROTI: 1
Mo
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 038/012 – usneseni nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města na základě zpracování 
a projednání uvedených zastavovacích studií 
v komisi výstavby, výboru pro výstavbu a radě 
města schvaluje zastavovací studii a parcelaci-
projekt Slunečné terasy, s.r.o. - u Klánovické-
ho lesa (příloha č. 15).
PRO: 6
Mh,Po,Mi,Br,Pp,Va
PROTI: 4 
Pk,Kr,Sp, Va
ZDRŽEL SE: 4
Bo,St,Ce,Ko

Usnesení č. Z – 039/012
Zastupitelstvo města na základě zpracování 
a projednání uvedených zastavovacích studií 
v komisi výstavby, výboru pro výstavbu a radě 
města schvaluje zastavovací studii a parcelaci-
projekt Slunečné terasy s.r.o. – Škvorecká ul. 
s podmínkou zachování 30% zeleně (příloha 
č. 16).
PRO: 9
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,St,Ce

PROTI: 4 
Kr,Va,Ko,Mo
ZDRŽEL SE: 1
Sp

Usnesení č. Z – 040/012
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje přijetí 
dotace v rámci projektu Rekonstrukce objektu 
č.p. 65 nabízející volnočasové aktivity z ROP 
Střední Čechy (příloha č.17).
PRO: 14
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, 
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapsala: Monika Šimáňová
MUDr. Jan Šťastný starosta, JUDr. Ing. Petr 
Petržílek, Ph.D., Ing. Michal Breda  
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.

(pokračování viz. příloha)

Parková zahrada  
– Úvaly

Městu Úvaly byla usnesením Zastupitel-
stva Středočeského kraje ze dne 19. 3. 
2012 přiznána dotace ze Středočeského 
Fondu životního prostředí a zemědělství 
ve výši 3 640 000,-Kč na akci nazvanou 
„Parková zahrada – Úvaly“.
Realizací této akce bude umožněn přístup 
pro pěší  od náměstí Arnošta z Pardubic 
přes průchod u čp. 95, (budoucí sídlo 
úřadu) a  pozemky města k říčce Výmole  
a následně do bývalého areálu MULTI-
TEC, kde jsou umístěny některé odbory 
městského úřadu  a  Policie ČR. V bu-
doucnu je předpoklad následného vybu-
dování lávky pro pěší přes Výmolu a re-
kultivace dříve průmyslového areálu.
Parková zahrada bude realizována hlav-
ně na pozemku p.č. 173/1 - nevyužívané 
zahradě pod objekty čp.95 a 18. Vznikne 
zde místo k odpočinku v samém centru 
Úval. Projekt předpokládá vybudování 
cest pro pěší, instalaci laviček, odpadko-
vých košů a herních prvků zejména pro 
děti. 
Herní prvky v parku jsou navrženy pro 
různé věkové skupiny dětí, případně 
i dospělých. Prvky budou volně roz-
místěny v celém parku. Mezi základní 
mobiliář patří houpačky, prolézačky, 
skluzavka a další prvky podporující 
hrou zdatnost. Současně se stavebními 
zde budou realizovány i parkové úpra-
vy. Nově vzniklá zahrada bude oploce-
na a z bezpečnostních důvodů přes noc 
uzavřena. Věříme, že v centru města 
tak pro občany vznikne příjemné místo  
k odpočinku. 
V současné době probíhá výběrové řízení 
na dodavatele. Je předpokládáno, že sta-
vební a zahradnické práce začnou ještě  
v průběhu tohoto léta.

vedení města
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Cyklostezka na Bendlově 
stezce.
Odbor správy majetku města zajistil zpra-
cování projektové dokumentace na územní 
rozhodnutí pro cyklostezku na Bendlově stez-
ce. Cyklostezka povede od ulice Podhájí po 
Bendlově stezce okolo domu čp. 103 a nad 
přilehlými zahradami. Pak se stáčí spádem k 
vodoteči Výmola a podél ní povede pod po-
zemky patřící k objektům čp. 1237 a  516,  pak 
k Mlýnskému rybníku a dále po jeho hrázi k 
ulici Mánesova. Věříme, že zpevnění povr-
chu této cesty usnadní zejména dětem jízdu 
na kole v bezpečném a příjemném prostředí. 
Nyní se zpracovávají další stupně projektové 
dokumentace a připravuje zpracování žádosti 
o dotaci na tuto akci.     

odbor správy majetku města

Včasný zásah SCSA Security s.r.o. 
V sobotu 14.4. krátce před čtvrtou hodinou ranní zjistila v rámci pořádkové služby zása-
hová jednotka smluvní bezpečnostní agentury SCSA Security, s.r.o., že hoří kontejner na 
tříděný  odpad v ulici Žižkova nad schody do ulice U Výmoly. Po ohlášení požáru na linku 
150 a na Obvodní Oddělení PČR Úvaly zamezil pracovník bezpečnostní agentury rozšíření 
požáru na další zde umístěné kontejnery. Následně spolu s hlídkou PČR, která již na místo 
dorazila, bylo zjištěno, že žárem bylo poškozené plynové potrubí s hořícím únikem plynu.  
K jeho uhašení použila zásahová jednotka práškový hasicí přístroj z výbavy služebního 
vozu bezpečnostní agentury. Následné dohašení požáru zajistily požární jednotky SDH 
Úvaly a SDH Český Brod.
Vzhledem k  bezprostřední blízkosti obytných domů  bylo zapálení kontejneru velmi ne-
bezpečným činem a včasným zásahem bylo zamezeno významným škodám. Případem se 
dále zabývá OO PČR Úvaly. Tímto bych ráda poděkovala všem zúčastněným za operativní 
zásah. Rozmístění kontejnerů v Úvalech bude prověřeno vedoucím odboru životního pro-
středí a územního plánu MěÚ Úvaly s ohledem na možná rizika.

Jana Tesařová,
vedoucí úřadu 

V dubnu pracovníci Veřejně prospěšných 
služeb zahájili blokové čištění komunikací a 
veřejných prostranství, které každoročně ná-

sleduje po zimním období. Zde je nutno připo-
menout, že v souladu se zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích skončilo zimní ob-

Reakce na sdělení  
Petičního výboru
V minulém Životě Úval  č. 5/2012 bylo ve 
sdělení Petičního výboru uvedeno, že Ob-
čanské sdružení Sever – 3H, o.s., vyjednalo 
se společností ROPID snížení původně po-
žadovaných nákladů na veřejnou dopravu 
po dobu opravy mostu přes trať z cca půl-
milionové částky na částku do jednoho sta 
tisíce korun.
Uvedená informace není přesná, město 
Úvaly projednávalo požadavky skupiny Se-
ver 3H o doplnění autobusových spojů se 
společností ROPID. Bylo vyčísleno něko-
lik variant (které Ing. Komínková konzul-
tovala s ROPIDEM) a jen z důvodu toho, 
že OS Sever 3H slevilo ze svých původních 
požadavků a netrvalo na zřízení samostat-
ného autobusu, došlo k tomu, že zastupi-
telstvu města byla předložena levnější va-
rianta, a tudíž město nemuselo vynaložit 
finanční prostředky ve výši až 400 tis. Kč. 
Tato problematika byla projednána na ve-
řejném zastupitelstvu města dne 29.3.2012.

odbor investic a dopravy

Práce Veřejně prospěšných služeb v jarním období
dobí dne 31. března, do této doby musí město 
na svých komunikacích zajistit zimní údržbu.  
Do tohoto data musí být v pohotovosti pluhy 
a sypače, které se po tomto datu přestrojují 
tak, aby s nimi bylo možno provádět klasic-
ké strojové čištění ulic. Velmi nás mrzí, že  
i když bylo pracovníky města upozornění na 
čištění komunikací avizováno předem, někteří 
nedisciplinovaní majitelé automobilů zákaz 
zastavení  nerespektovali a parkovali zde, díky 
nim  ulice nemohly být dostatečně uklizeny. 
Chceme věřit, že nebudeme muset přistupovat 
k takovým opatřením, jako je např. odtažení 
automobilu, a při příštím úklidu bude značení 
respektováno.
Dále pracovníci Veřejně prospěšných služeb 
vyrobili a nainstalovali lavičky ve Škvorecké 
oboře, podíleli se též na označení parku ve 
Škvorecké oboře. Umístili též nové lavičky, 
koše a květináče v Husově ulici a na náměstí 
Arnošta z Pardubic. Tento mobiliář jistě při-
spěje ke zvelebení našeho města.  

odbor správy majetku města
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Výsledkem jednání vedení města, předsedy 
školské komise Mgr. Boreckého a ředitele zá-
kladní  školy Mgr. Březky je souhlas  vedou-
cího odboru školství Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje ze dne 14. 4. 2012, kterým 
se povoluje zřízení 2 tříd pro žáky s lehkým 
mentálním postižením v Základní škole Úva-
ly. Podle vyhlášky bylo možné umístit v ka-
ždé z  těchto tříd od 6 do max. 14 žáků. Do 
třídy, kde budou žáci 1. - 5. ročníku je zatím 
přihlášeno 9 dětí. Do třídy, kde budou  žáci 
6. - 9. ročníku je zatím přihlášeno 12 dětí. 
Pouze jeden žák má trvalé bydliště v Úvalech 
(ve Speciální a praktické škole to byli v letoš-
ním školním roce 3 žáci s trvalým bydlištěm 
v Úvalech). Žáci zůstanou ve svých třídách, 

tedy v prostředí, které dobře znají. Vyučová-
ní  bude probíhat pro některé žáky v souladu 
se  ŠVP  speciální školy, pro některé podle 
ŠVP základní školy, který budou mít doplně-
ný o individuální plán  a pomoc asistenta – 
vše bude záviset na doporučení Pedagogicko 
- psychologické poradny Středočeského kraje 
pro každého jednotlivého žáka (ŠVP = školní 
vzdělávací plán, jakési „osnovy“ v moderním  
pojetí). Žáci těchto tříd budou integrováni do 
školní družiny mezi ostatní žáky Základní 
školy v Úvalech, budou s nimi „přecházet“ 
paní Š. Zahrádková a paní A. Doskočilová, 
které obě měly zájem v práci s dětmi pokra-
čovat. Podmínkou otevření tříd byl požada-
vek na plnou odbornou kvalifikaci pedagogů 

podle zákona č.563/ 2004 Sb. Od září budou 
ve třídách pokračovat Mgr. L. Holubová, 
Mgr. J. Kubešová a Mgr. K. Trapková.
Je tak zachována možnost speciální formy  
výuky pro děti s lehkým mentálním postiže-
ním, pokud se i v budoucnu tato potřeba na 
Základní škole v Úvalech vyskytne. 
Informace je uvedena jako reakce na  tvrzení  
zástupců petičního výboru v článku, uveřejně-
ném v 5/20012 Života Úval:
„Rodiče dětí, které navštěvují  Základní školu 
a Praktickou školu Úvaly, svojí aktivitou do-
sáhli možnosti setrvání školy v současných 
prostorách, přesto ze strany zastupitelů chybí 
dobrá vůle se touto otázkou dále zabývat.“

Mgr. Dana Poláková, radní 

Fakta o „zvláštní škole“

Vážení starostové obcí a měst, rádi bychom 
vašim prostřednictvím předali informaci ob-
čanům vašich obcí a měst, že již od dubna 
roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje službu pro veřejnost, evi-
denci pálení, prostřednictvím internetu www.
hzssck.cz. 
Tato služba je určena především fyzickým 
osobám, které provádí jednorázové spa-
lování suchého nekontaminovaného rost-
linného materiálu — příkladně jarní spa-
lování větví z průklestu ovocných stromů, 
pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.  
Předmětná úprava se nedotýká obecně plat-
ného zákonného zákazu, který dle dikce 
17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, v platném znění, za-
kazuje vypalování porostů fyzickým oso-
bám; obdobný zákaz dle 5 odst. 2 věta 

Hasičský záchranný sbor informuje
první zákona o PO dopadá na osoby práv-
nické, jakož i na podnikající fyzické osoby.  
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 
není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí 
ve smyslu zákona o PO viz 5 odst. 2, který 
stanoví speciální pravidla pro spalování hořla-
vých látek na volném prostranství. Právnické 
a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se 
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opat-
ření proti vzniku a šíření požáru. Spalování 
hořlavých látek na volném prostranství včetně 
navrhovaných opatření jsou povinny předem 
oznámit územně příslušnému hasičskému zá-
chrannému sboru kraje, který může stanovit 
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě 
může takovou činnost zakázat. Ustanovení 
zvláštních právních předpisů nejsou tímto do-
tčena*.
Po aktivaci internetové stránky HZS Středo-

českého kraje naleznou 
fyzické osoby — občané 
vašich obcí a měst v pra-
vé části stránky odkaz 
„Evidence pálení“, po 
jeho načtení se zobrazí 
formulář pro ohlašování 
pálení, který po vyplnění 
odešlou. Úspěšným ode-
sláním formuláře bude 
jejich pálení zaregistro-

váno do programu evidence pálení. Uvedený 
program evidence pálení je velmi vhodné vy-
užívat nejen při sezonním spalování rostlinné-
ho materiálu, ale například i u společenských 
akcí typu „pálení čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud 
jej využije právnická či podnikající fyzická 
osoba, však nesupluje výše uvedenou zákon-
nou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či 
podnikající fyzickou osobu povinnosti stano-
vit a předem oznámit příslušnému HZS opat-
ření proti vzniku a šíření požáru. HZS může 
tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.  
Věříme, že vám tato služba pomůže zvýšit po-
žární bezpečnost ve vašich městech a obcích. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  

Jana Palacha 1970 
272 01 KLADNO 

*Například zákon č 449/2001 Sb., o mys-
livosti, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zá-
konů (zákon o ochraně  ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů.

Koncepce obnovy pěšin a alejí 
Tisíc stromů rostoucích mimo les do okolí Úval (pokračování)
V.
Pravidla pro výsadbu alejí z hlediska krajinného rázu

1. Perspektivní linie, vyjadřující v prostoru sbíhavost k tzv. styčné-
mu bodu, mohou být totožné s obrysem pěšiny (ev. břehem potoka a 
řeky). Průsečíky linií by měly být body zvláštního zájmu (zaostření) a 
jako takové musí být umístěny v zajímavé části krajiny. Když není zá-
jmová oblast dosti zajímavá, musí být její zajímavost zvýšena vhodným 
doplňkem, například zajímavým stromem, dominantou nebo solitérou, 
květinami nebo uměleckým výtvorem, křížkem apod. Pokud linie půso-
bí příliš jednotvárně, lze přerušit fádní linii probírkou (vytvořit rytmus) 
nebo linii přerušit předsazením výrazného stromu, jehož vrchol ji převý-
ší. Jinou možností je vysadit nižší dřeviny jako porost pod horizontální 
linií a dát linii pohyb.
2. Opakování, pravidelný rytmus podporuje jednotu. Překročením míry po-
užití může být jednota únavná, vedoucí ke stereotypu. Proto je vhodné pra-
videlný rytmus aleje ozvláštnit. Jednou z cest jsou rostliny, které se liší ve 
struktuře. Takto lze například v logickém rytmu použít výsadby různě vyso-
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kých stromů podobných tvarem, stavbou koru-
ny, ale odlišných například strukturou olistění. 
3. Aleje nesmí působit jako záclona nataže-
ná napříč, která znemožňuje pohled, který je 
zajímavý. Je třeba roztáhnout tuto záclonu na 
vhodných místech. 
4. Technické parametry: Nejmenší šířka pě-
šiny s oboustranným stromořadím ze stromů 
malých korun se doporučuje 3-4 m; v opač-
ném případě půjde jen o jednostranné stromo-
řadí. Vzdálenost nejbližšího stromu od rohu 
ulice a od vjezdu k budovám má být nejmé-
ně 2,5 m, od osvětlovacího stožáru 4 m a od 
oken domů 5 m. Od inženýrských sítí se musí 
dodržovat tyto vzdálenosti: kanalizace 1,5 m, 
teplovody a plynovody 2 m, vodovodní potru-
bí a elektrické kabely 1 m - aleje se nesmějí 
sázet, tj. ani obnovovat stávající, v ochranných 
pásmech inženýrských sítí. 
5. U alejí sítě dopravních komunikací je 
doporučováno, pokud to technická hlediska 
dovolí, zrušení hlubokých příkopů a jejich na-
hrazení mírným svahem 1 :10, se spádem od 
vozovky. Na vhodných úsecích se sázejí dře-
viny nejblíže 3 m od okraje vozovky. Novodo-
bá výsadba a obnova stávajících alejí kolem 
cest je upravena ČSN 73 6101 Projektování 
silnic a dálnic. Výsadba souvislých stromořa-
dí se nedovoluje u dálnic, rychlostních silnic 
a ostatních silnic I. třídy, dopravně význam-
ných silnic II. třídy. Stanovuje vzdálenosti 
výsadby u ostatních silnic II. třídy a doprav-
ně významných silnic III. třídy. Stromy nelze 
vysazovat v dopravních ostrůvcích, v rozhle-
dových polích v těsné blízkosti mostních a ji-
ných stavebních objektů a prvků komunikace 
nebo tam, kde by mohly zastiňovat dopravní 
značení apod. 
6. V některých případech je vhodné nahradit 
stromořadí jinými formami zeleně, např. mo-
bilní zelení v nádobách, zvýšenými záhony  
s květinami, pokryvnými keři i vhodnými vyš-
šími dřevinami. Na vhodných místech lze aleje 
kombinovat s jinými výsadbami a doplnit odpo-
čívadly.

VI.
Výběr dřevin

Pro menší prostory, výsadby v ulicích jsou 
vhodnější menší dřeviny a méně vzrůstné kul-
tivary, s výškou do 10 m a s pravidelnou koru-
nou. Některé příklady:
✘  Acer platanoides ‚Globosum‘ - javor mléč, 

velmi oblíbený, pravidelná ploše kulovitá 
koruna, časem spíše široká

✘  Acer platanoides ‚Brilantissimum‘ malý 
strom, na jaře růžové listy

✘  Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´ na 
jaře cenné kvetení

✘  Laburnum anagyroides Med. - štědřenec 
odvislý, zapleveluje

✘  Laburnum x watereri ´Vossii´
✘  Malus Mill. - kultivary okrasné jabloně, oz-

dobné kvetení i plody
✘  Prunus cerasifera Ehrh. - myrobalán, ze-

jména červenolisté taxony (‚Nigra‘)
✘  Prunus serrulata ‚Amanogawa ‚ - třešeň pi-

lovitá, úzce pyramidální
✘  Prunus serrulata ´Kiku-shidare-sakura´ 

klasická sakura
✘  Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera‘ - tr-

novník akát, kulovitý
✘  Sorbus aria (L.) Crantz - jeřáb muk
Pro větší prostranství a nikoliv v těsné blíz-
kosti budov lze použít například:
✘  Catalpa bignonioides Walt. - katalpa truba-

čovitá a její kultivary
✘  Carpinus betulus ‚Fastigiata‘ - habr obecný, 

kultivar s pyramidálním růstem
✘  Koelreuteria paniculata Laxm. - svitel lat-

natý
✘  Sorbus intermedia ´Brouwers´ jeřáb pro-

střední
Dřeviny dorůstající výšky nad 10 m jsou 
vhodné do volné krajiny a v určité vzdálenosti 
od okraje komunikace. Příklady:
✘  Acer platanoides L. - javor mléč a jeho for-

my s barevným olistěním
✘  Acer pseudoplatanus L. - javor klen, vhodné 

jsou jeho formy s barevným olistěním, pů-
vodní druh zapleveluje

✘  Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal,  
(padající plody)

✘  Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - olše lepkavá
✘  Betula verrucosa Ehrh. - bříza bělokorá 

(křehké větve), mírně zapleveluje
✘  Corylus colurna L. - líska turecká, (padající 

plody)
✘  Fagus silvatica L. - buk lesní a jeho formy  

s barevným olistěním
✘  Castanea sativa - kaštanovník setý, jedlé 

kaštany
✘  Ginkgo biloba L. - jinan dvoulaločný
✘  Gleditsia triacanthos L. - dřezovec trojtrný 

avšak spíše jeho barevný kultivar Gleditsia 
triacanthos ´Sunburst´

✘  Juglans regia - ořešák královský
✘  Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. - platan 

javorolistý, lámou se velké větve, nákladná 
údržba, dekorativní kmen

✘  Populus velké topoly jsou vhodné pouze 
do průmyslových aglomerací nebo krajiny, 
rychle vzrůstné dřeviny, zvýšené náklady na 
údržbu

✘  Quercus robur L. - dub letní
✘  Quercus petraea L. - dub zimní
✘  Quercus cerris L. - dub cer
✘  Robinia pseudoacacia L. - trnovník akát, 

dekorativní kvetení
✘  Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá, vhodná pro 

aleje ve volné krajině a ozdobné aleje

Nelze opominout ani aleje vytvářené vý-
sadbami ovocných stromů, které jsou pro 
ČR typické a i nepravidelným charakterem 
používaných dřevin dávají zcela mimo-
řádný ráz krajině, malebnost a současně 
úpravnost. Výsadba těchto alejí se dopo-
ručuje spojit se záchranou starokrajového 
ovoce - v posledních letech mizí z krajiny 
staré odrůdy ovocných stromů, značně kle-
sá zájem o ovoce a významně klesá zájem 
o pěstování a využívání tradičních plodin 
české krajiny. 
Pokračování v dalším čísle

Připravil: Dr. Vítězslav Pokorný

Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti  
o tvorbu životního prostředí ve městě a vytvo-
ření krásného a příjemného životního prostře-
dí místa, kde žijeme.
Město Úvaly ve spolupráci s občanským sdru-
žením Klub přátel historie a přírody Úval  
a okolí vyhlašuje 1. ročník soutěže o nejhez-
čí květinovou výzdobu (okno, balkon, okolí 
domu).

Kdo se může soutěže zúčastnit
Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv okno 
bytového nebo rodinného domu, balkon nebo 
okolí domu z Úval. Všechna okna, balkony či 
předzahrádky, které jsou viditelné z veřejně 
přístupné komunikace nebo jiného veřejného 
prostranství. Konkrétní místo může do soutě-
že přihlásit kdokoliv – majitel, nájemce, sou-
sed, kolemjdoucí, apod.

Jaké kategorie se budou hodnotit
V soutěži budou hodnoceny následující kate-
gorie:
Od 1. 5. 2012 – do 15. 9. 2012 probíhá soutěž 
květinové výzdoby, a to v kategoriích: 
1) výzdoba oken a balkonů jednotlivých pane-
lákových bytů

2) výzdoba oken a balkonů jednotlivých ro-
dinných domků
3) okolí domů (zahrádky, předzahrádky, okolí 
obytných domů, škol, školek, soukromých fi-
rem apod.).

Termín a místo pro podání přihlášky do 
soutěže
Přihlášky do soutěže můžete vyzvednout  
i podávat v podatelně Městského úřadu Úvaly, 
Pražská 276. Elektronická přihláška do soutě-
že je ke stažení na webových stránkách www.
mestouvaly.cz a je možné ji odeslat elektro-
nicky na adresu: podatelna@mestouvaly.cz.  

Uzávěrka podávání přihlášek je 15. 6. 2012.
Kritéria hodnocení
1) celkový vzhled (dojem)
2) praktičnost provedení
3) originalita a barevná kombinace
4) patřičnost k dané kategorii

Vyhodnocení soutěže
Vybraná odborná komise vyhodnotí soutěžící 
do 15. října. Výherci jednotlivých kategorií 
budou oceněni a fotografie vítězných oken, 
balkonů a zahrádek budou uveřejněny v Ži-

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu - „Rozkvetlé ulice“ v Úvalech
votě Úval, v Našem regionu a na webových 
stránkách www.mestouvaly.cz 

Dr. Vítězslav Pokorný a Petr Urban

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Maříková neordinuje na Poliklinice 
Úvaly od 11. 6. do 22. 6. 2012 z důvodu 
dovolené. Akutní případy ošetří MUDr. 
Karásková.

MUDr. KARÁSKOVÁ
DOVOLENÁ
Léto 2012

2. – 10. července
23. července – 3.srpna

3. září ordinace pouze do 16,00.

Akutní případy během dovolené ošetří 
MUDr. Maříková.
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Naučná stezka v Úvalech 
22. dubna 2012
Moji milí přátelé, Mirko (Borecká), Pavlo 
(Urbanová), Vítku (Pokorný) a Petře (Ur-
bane), ani nevíte, jakou radost jste mi udělali 
pozváním na vaše perfektně připravené oteví-
rání naučné stezky Škvorecká obora – Králi-
čina. Tady nešlo jen o hezké povídání o pří-
rodě, ale o skvěle odvedenou konkrétní práci.  
I Karel Havlíček Borovský by okřál, neboť 
ony ušlechtilé záměry v ochraně přírody našly 
ve vašich rukách úspěšné realizátory. 
Protože jsem takové práce prováděl, vím, co 
to dá námahy, zlikvidovat invazní náletové 
dřeviny a byliny na zanedbané ploše nivy,  
a to dokonce na 20 hektarech! To vaše obrov-
ské nasazení přineslo úspěchy. Původní, invaz-
ními druhy utlačované a vytlačované rostliny 
na nivních loukách přírodního parku Škvo-
recká obora - Králičina se šíří do porostů, ať 
jsou to orseje, blatouchy, dymnivky, sasanky, 
devětsily, podbílky šupinaté, šťavely, popence, 
hluchavy a ocúny nebo nápadné kosatce žluté 
a další. Skutečně, máte na co být hrdi. Při dal-
ší péči o vlhké nivní louky je reálná naděje, 
že se tam opět objeví prstnatce, o kterých se 
zmiňuje literatura. Samozřejmě, že to pomáhá 
i mnoha dalším druhům živočichů, ať už jde o 
hmyz, o ptáky a motýly, o žáby a užovky nebo 
v čistícím se toku Výmoly o ryby a raky. 
Naučnou stezku jste velmi citlivě vedli těmi 
nejzajímavějšími partiemi budoucí přírodní 
památky Povýmolí a Králičina a pro poučení 
návštěvníků osadili devíti vkusně provedený-
mi informačními tabulemi a navíc i tabulkou 
označující Přírodní park Škvorecká obora 
- Králičina, jehož součástí přírodní památka 
bude. To je opravdu veliký kus práce pro pří-
rodu a pro osvětu. Pro svoji myšlenku jste do-
kázali nadchnout ochranáře, lesníky, myslivce 
a místní občany. Pokusím se definovat váš 
obdivuhodný přístup k ochraně přírody takto: 
„Lidé pro přírodu, příroda pro lidi“. 
Už v pondělí 23. dubna jsem o slavnostním 
otevření vaší naučné stezky informoval pana 

dr. Keřku, vedoucího odboru ŽP a zeměděl-
ství Středočeského kraje, a paní Ing. Šímovou 
a Ing. Vaňháta z Agentury ochrany přírody  
a krajiny pro Prahu a Středočeský kraj i s pro-
mítnutím dokumentárních obrázků. 
Paní Ing. Zdenka Šímová, vedoucí oddělení 
AOPK Stč. kraje, přislíbila svoji účast na ex-
kurzi k připravované přírodní památce Pový-
molí a Králičina kolem poloviny května. Do 
té doby má harmonogram plný. Telefonicky 
jsem se spojil i s vedoucím krajského středis-
ka AOPK Ing. Pavlem Mudrou. 
Abych před vámi nestál úplně zahanben, že 
jen píši, fotím a mluvím, musím se pochlubit 
svojí sólovou akcí. V rámci „jarního otevírání 
studánek“ jsem na první jarní den na kopcích 
přírodního parku Hřebeny odbahnil a vyčistil 
zanesenou studánku a odnesl jsem si litr čiré, 
pramenité vody domů. K té studánce mám 
vztah: když na mne při nepovedeném skálo-
lezení spadnul balvan, poskytla mi vodu pro 
první pomoc - vymytí ran. 
Když o přírodu pečujeme, vždycky se to nějak 
v dobrém vrátí. A naopak. 
S pozdravem

Vladimír

(Ing. Vladimír Valenta, CSc. – poradce pro 
ekologii a životní prostředí Středočeského 
kraje)

Vážení spoluobčané!
Dění v našem městě sleduji pečlivě, neboť se 
dotýká nejen mne ale i mé rodiny. Současná 
situace mě natolik znepokojuje, že jsem se 
rozhodl Vám touto cestou sdělit svůj pohled 
na dění v Úvalech. Že nejsem s nastalou si-
tuací spokojen jen já sám, usuzuji z rozhovo-
rů s občany i z obsahů článků publikovaných  
v posledních měsících na stránkách ŽÚ. 
Zastupitelé si často stěžují na chabou účast 
občanů na veřejných zasedáních zastupitelů 
obce či na nezájem spoluobčanů podílet se 
na rozvoji města. Nesouhlasím. Občané se 
zasedání neúčastní tehdy, pokud jsou s děním 
a rozhodováním zastupitelů spokojeni nebo 
jsou otráveni ze své bezmoci. V posledním půl 
roce ale přichází na zasedání v hojném počtu, 
připraveni, se znalostí programu, a snaží se 
diskuzi jednání zastupitelů ovlivnit.  Nezřídka 
se stává, že je diskuze panem starostou ukon-
čena předčasně. Slýchám, že na připomín-
ky občanů není brán ohled. To nejspíš plyne  
z existence koaliční dohody (Otevřené Úvaly, 
ODS, ČSSD), kterou jsou hlasování zastupite-
lů ovlivněna a neumožní jiné stanovisko, než 
jaké chce zaujmout tato koalice. Já za důleži-
tější než účast na VZMZ považuji důvěru oby-
vatel v konání zastupitelů.  V kontextu s tímto 
jsem znepokojen obsahem článku z minulého 
Života Úval, autora pana Ing. Jana Černého,  
a považuji za nutné, aby skutečnosti v něm 
uváděné byly příslušnými zastupiteli vysvět-
leny.  Znepokojující je pro mne i fakt, že roz-
hodující členové z řad zastupitelů jsou spolu 
nejen příbuzensky, ale i obchodně provázáni.  
Doporučuji nahlédnout do obchodního rejstří-
ku www.justice.cz.
Na veřejném zasedání jsem použil formulaci: 
„…pokud jsme čekali 50 let na komunikace, 
rádi počkáme několik dalších 5, 10, 15 let, po-
kud se tyto opravy budou plánovat koncepčně 
a se zárukou na provedené práce a v souladu  
s plánem investic odpovídajícím „reálným pří-
jmům města“. Tato moje myšlenka však byla 
panem Ing. Bredou citována, že Úvaláci jsou 
za léta na zablácené ulice zvyklí a že dalších 

20-30 let vydrží, hlavně že nebudou platit na-
výšení daně. Od tohoto výkladu se distancuji.  
Buď mi pan Ing. Breda nerozuměl, jinak jeho 
komentář vnímám jako manipulaci.
K Přehledu projektů města, připravených  
a realizovaných akcí si dovoluji poznamenat, 
že současná situace ve společnosti, a troufám 
si říci i ve světě, nepřeje unáhleným a nepro-
myšleným investicím. Při investicích do úprav 
všech úvalských komunikací musí být postu-
pováno v souladu s předem vypracovaným 
harmonogramem, na základě jejich technické-
ho stavu, ale i s ohledem na uložení sítí, pří-
pojek a plánovaných investičních akcí v okolí. 
Město by mělo být i koordinátorem úprav, 
který se snaží minimalizovat investice. Uvedu 
konkrétní příklad. Při ukládání rozvodů elek-
tro s osazováním nových trafostanic v části 
Pod Tratí, pod viaduktem položit zároveň do 
země i telefonní rozvody.  U dokončených ko-
munikací postrádám vyhlášení stavební uzá-
věry, např. na 10 let! 
Prozatím zapadl můj návrh na vybudování 
„Parkovacího domu“, v ceně odhadem cca 
32 milionů Kč, jako součást nádraží pro cca 
400 aut.  Dnes parkujících 300 až 400 aut  
v přilehlých ulicích a na náměstí přináší nega-
tiva. Jako odpověď na naléhavé, dlouhodobé 
žádosti občanů historické části Úval, tedy sta-
rousedlíků, o řešení dopravní situace přichází 
odpověď: „Zpracováváme dopravní studii.“  
Domnívám se, že drahé studie, jsou jen vyha-
zováním peněz. 
Je na nás, na občanech, zajímat se o dění ve 
městě stejně pečlivě, jako o dění ve vlastní 
rodině. Důsledky rozhodnutí zastupitelů po-
neseme všichni! 

Petr Hrubý

Sdělení Petičního výboru
na podporu zamítnutí pětinásobného na-
výšení daně z nemovitosti, proti zavedení 
místního koeficientu v maximální možné 
výši 5

Vážení spoluobčané!
Do 15. května vlastníci nemovitostí obdrželi  
z Finančního úřadu složenku s vyměřenou 
výší daně z nemovitosti pro rok 2012. De-
klarovali jsme zvýšení přibližně 5 násobné, 
na rozdíl od Ing. Boreckého, který tvrdil, že  
v důsledku se jedná o navýšení maximálně 3,6 
násobné. Nyní lze porovnat, kdo byl blíže re-
álné výši daně. S touto výší daně se pro tento 
rok nedá dělat nic jiného, než ji uhradit.
Pro rok 2013 je však možné místní koeficient 
ještě měnit. Zatím byl ponížen na výši 3, ale 
výše daně, vyčíslená s tímto koeficientem, 
vzhledem k povýšení druhého koeficientu 
odvozeného od počtu obyvatel v obci, se ve 
svém důsledku opět blíží oné pětce. 
Nepovažujeme ani ponížený místní koeficient 
3 zastupiteli města za odůvodněný a únosný. 
Proto dále budeme sledovat vývoj kolem této 
daně nejen v rámci zákonů v naší republice, 
ale i v rámci konání zastupitel obce. Koneč-
né rozhodnutí, které může ovlivnit výši daně  
z nemovitosti pro rok 2013 může být schvále-
no do konce měsíce září. 
Souběžně chceme kontrolovat nakládání  
s prostředky získanými z této daně, které by 
měly být soustředěny na speciálním účtu. 
Petiční výbor navrhl pro tuto činnost Ing.  
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O. Dostalíka. Ten bude vyrozuměn předsedou 
kontrolní komise, panem Ing. Černým.  Dosud 
nebyla spolupráce ze strany města definitivně 
potvrzena, i když byla zastupiteli na veřejném 
zasedání v březnu nabídnuta a námi obratem 
akceptována!
Věříme, že je vidět smysluplnost našeho ko-
nání.
Bez Vaší aktivní podpory by se smysl Petice 
vytratil.
Kontakt: hruby.fimex@gmail

Za petiční výbor: Ing. Peter Hrubý 
Bc. Naďa Kouklová

Ing. Oldřich Dostalík

Prověření činnostiredakční rady  
Života Úval při přípravě únorového čísla
Děkuji panu starostovi za prověření čin-
nosti jedné z komisí Rady města Úvaly, 
konkrétně redakční rady měsíčníku Ži-
vot Úval při přípravě únorového čísla ŽÚ  
a konstatování, že při nezařazení pří-
spěvku „Žádost – zveřejňování mate-
riálů k jednání zastupitelstva“ došlo  
k chybě.

Lucie Trávníčková

Styďte se!
Máme mezi námi skutečně tolik lidí bez 
studu a morálních zásad? Po návratu z cha-
ty 1. května jsem zjistil zcizení naší stát-
ní vlajky, kterou každoročně vyvěšuji na 
své provozovně při této příležitosti. Těžko 
chápu, jak si někdo dovolí tímto způsobem 
vztáhnout ruku na symbol naší státnosti. 
Jak těžko jsme se zbavovali rakouské or-
lice, jak hrdě pochodovali naši legionáři, 
co v roce 1945 znamenalo za radost tento 
symbol zase po 6 letech svobodně vyvěsit. 
A jaro 1968 i okupace, nakonec i 1989,  
a třeba i Nagano.
Tam všude a hrdě nás tento symbol repre-
zentoval. Zloději, je mi tě líto, styď se za 
svou neúctu a nakonec i za rodiče!

Úvalský patriot, sklenář Vorlíček
P. S. Děkuji naší policii za kladné řešení  
a přístup k problému.

Práva občanů I.
aneb jak flexibilní je svědomí našich 
zastupitelů
Jednání zastupitelstva jsou veřejná ze záko-
na, stejně tak je veřejný zápis ze zastupitel-
stva přístupný na webu města. Každý občan 
má právo zúčastnit se jednání zastupitelstva  
a vystoupit na něm. Také si může poslechnout 
nahrávku z jednání zastupitelstva, která je  
k dispozici na MÚ v úředních hodinách. Úřed-
ní hodiny se kryjí s pracovní dobou velké části 
občanů a vzhledem k tomu, že mnozí z nás 
dojíždějí za prací do Prahy, je možnost posle-
chu nahrávky velice limitovaná. Nicméně paní 
Šimáňová je k občanům milá a vlídná a po-
žadovanou část záznamu jednání dokáže najít  
s přesností 1 - 2 minut. Kdo se nemohl účastnit 
jednání zastupitelstva a má zájem poslechnout 
si vybranou část, může tak učinit. Je vhodné 
domluvit si termín s paní Šimáňovou telefo-
nicky či elektronicky. 
Koaliční zastupitelé nám po volbách předloži-
li Programové prohlášení pro volební období 
2010 - 2014, toto společně schválili a stvrdili 
svým podpisem. Jedním z bodů uvedeného 
prohlášení je prosazování lepší informovanos-
ti obyvatel, zavedení on-line přenosů z jednání 
zastupitelstva města na internet a trvalou ar-
chivaci těchto záznamů. Pro naplnění uvede-
ného bodu hlasovali naši zastupitelé o návrhu 
usnesení týkajícího se prověření možnosti po-
řizování a archivace audiovizuálního záznamu 
(jednání zastupitelstva dne 29. března 2012). 
Usnesení nebylo přijato díky tomu, že se pět 
koaličních zastupitelů zdrželo hlasování. Na 
dotaz, proč hlasovali v rozporu s Programo-
vým prohlášením, odpověděli v rámci jednání 
zastupitelstva dne 3. května 2012 následně:
Pan zastupitel Krutský uvedl, že dokument 
Programové prohlášení podepsal komplexně, 
tento bod se mu nelíbil. Pan starosta Šťastný 
se připojil k panu Krutskému s tím, že je to 
osobní a choulostivá záležitost. Jednání zastu-

pitelstva by nebylo tak bezprostřední, každý 
by si pak musel dávat pozor na jazyk. Pan 
radní Štěpánovský nad rámec uvedeného shle-
dal technické problémy (přestože Magistrát 
hl. města Prahy problémy nemá a záznamy  
z jednání zastupitelstva jsou dostupné na je-
jich webu). Pan místostarosta Petržílek sou-
hlasil s důvody uvedenými jeho kolegy. 
Někteří zastupitelé zjevně nepochopili rozdíl 
mezi zastupitelem-veřejným činitelem (pozn. 
slovo veřejný znamená společný, přístupný 
všem) a běžným občanem-soukromou oso-
bou. Zastupitel zastupuje zájmy občanů, kte-
ří jej zvolili. A občané (veřejnost) mají plné 
právo se na něj obracet např. s dotazy a kon-
trolovat jeho práci. Pokud chce být některý 
z našich zastupitelů soukromou osobou (aby 
zastupoval pouze sám sebe), snadná pomoc. 
Stačí ukončit působení v Zastupitelstvu města 
Úvaly.
Jako poslední odpověděl na otázku pan za-
stupitel Pokorný, který uvedl, že hlasoval dle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Při uve-
dení posledního důvodu si může občan jen 
tiše přát, aby bylo svědomí našich zastupitelů 
konzistentní vždy alespoň v rámci jednoho 
volebního období. 

Lucie Trávníčková 
(Lucie.Travnickova@atlas.cz)

P. S. Programové prohlášení pro volební ob-
dobí 2010 - 2014 je k dispozici na webu města 
v sekci „Zastupitelstvo“ přímo pod dokumen-
tem Etický kodex zastupitele.

Souhlasím
Vážená redakce, 
plně se ztotožňuji s článkem pana Ing. Jana 
Černého. Starosta, který je soudně stíhán, na 
radnici nepatří. Myslím, že dostal nejen poku-
tu, ale i podmínku. Nemohu souhlasit s názo-
ry zastupitelstva města, které jeho prohřešek 
srovnává se splaškovou kanalizací či vodným/
stočným!!! On je jednou čelním představite-
lem města a měl by jít občanům, kteří si ho 

zvolili, příkladem. Alkohol za volant veřejné-
ho činitele prostě nepatří!!! TEČKA. Ti obča-
né si ho zvolili a ti samí se dnes smějí, ale je 
jim i smutno. Proč je to tak těžké pochopit? 
Spousta obyvatel tak malého města, kde jeden 
druhému vidí do talíře, ví, že to není jediné 
selhání pana starosty. Bohužel. Nežijí tu lidé 
slepí a on je představitel obce. Je to opravdu 
na pováženou.
Kromě toho, když jsem si přečetla „smělé“ 
plány obce, nikde jsem tam nenarazila na 
vystavění nového supermarketu. V Setých  
a okolí je nová zástavba až k Horoušánkám, 
ale Penny je na Slovanech. Na toto poukazuje 
ve svém také velmi dobrém příspěvku i pan  
J. Čapek. S výstavbou nového obchodu mo-
hou být ve smluvních podmínkách i nové ko-
munikace v této lokalitě. Nejsem již občankou 
Úval, ale stále mě osud města trochu zajímá, 
protože tu mám maminku.

Marie Vernerová

kultura a volný čas

Dubnovému upalování čarodějnic počasí přá-
lo, oheň pod kontrolou, vše v režii MDDM  
s přispěním města.
Říkám si, „svět ještě není tak špatnej“, když 
vidím, že se lidi dokážou sejít a bavit se, aniž 
by na sebe vzájemně nevražili. Jako divák (ve 
věku čarodějnice seniorky) jsem se parádně 

Čarodějnice 2012
bavila. Jako členka kulturní komise rovněž. 
S hodinovým předstihem jsme s kolegyně-
mi a kolegou zvládli předpřipravit ceny pro 
soutěžící čarodějnickou mládež – špekáčky 
a pitíčka. Daleko předtím ochotní pracovní-
ci VPS připravili terén, hranici a hraničku.  

➜  ➜  ➜  strana 12
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V 17.30 hodin program začal: country kapela 
Kolegové hrála, pan starosta upaloval, mladé 
čarodějnice oplakávaly svoji hořící družku, 
rodiče přihlíželi soutěžním výkonům svých 
potomků, postávali ve frontě na vlastní ob-
čerstvení a dětem pomáhali opékat vysoutě-
žené vuřtíky. Účast dvakrát překonala jiné 
úspěšné (předvánoční) akce. Přišlo téměř de-

Ouvalskej Bigbít 2012
Drazí Úvaláci a širé okolí, již tradičně s počátkem jara přichází čas, kdy do našeho města dorazí 
hudba. Vězte tedy, že Ouvalskej Bigbít i letos rozezní se úderem čtvrté hodiny odpolední, v pá-
tek 8. června již tradičně pod náměstím na sokoláku. K obveselení vašemu zahrají tyto spolky: 
Wohnout, Vypsaná Fixa, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, Medvěd 009, Lety Mimo, The Snails, 
Imodium a EMMA…těšíme se na Vás moc. Za pořadatele Vašek Bláha  

www.facebook.com/ouvalak

Komise pro kulturu Rady 
města Úvaly
zve na koncert

komorního pěveckého sboru

CHRISTI ÚVALY
Účinkují:

Tereza Machačová – zpěv
Marta Ženatá – zpěv
Martin Vydra – zpěv

Milan Procházka – kytara
Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly
Eva Nádeníčková – doprovod klávesy

Vítězslav Pokorný - dirigent

Sobota 23. června 2012
od 16 hodin v kulturním sále

Domu s pečovatelskou službou, 
nám. Svobody 1570, Úvaly.

Vstupné dobrovolné

➜  ➜  ➜  ze strany 11 vět stovek lidí, z toho asi polovina většinou 
namaskovaných dětí od mrňat v kočárku až 
po –náctileté. Různorodá masa soutěžících 
a doprovodu se přelévala mezi jednotlivými 
soutěžními stanovišti, která opět neotřele  
a nápaditě připravil Městský dům dětí a mlá-
deže Úvaly pod odborným dohledem paní 
ředitelky, samozřejmě maskované. Oheň 
dohoříval, špekáčky ubývaly, děti šťastně 
pobíhaly, hasiči předváděli moderní techni-

ku a chystali se uhasit zbytky žhavého dřeva. 
Bohužel v tu chvíli mé síly došly a už jsem 
neviděla hašení a další, prý úžasnou, ohňo-
vou kejklířskou show pana Petra Theimera  
a jeho manželky Renaty. Jen z doslechu vím, 
že se moc líbila a že celá akce skončila kolem 
22. hodiny, když hudba přestala hrát. Takže 
bezva, příště zase. Počasí bude určitě stejně 
krásné jako tentokrát.

Alena Janurová
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MDDM děkuje  
dětem, rodičům a všem, kteří nám zachovali 
přízeň, spolupracovali s námi či  nám  v uply-
nulém školním roce pomáhali. 
Tak krásné prázdniny plné zdraví , radosti, 
pohody , přátelství a odpočinku  a jen modré 
nebe nad hlavou. 

Galerie MDDM  představuje …
Tvorbu talentovaných dětských výtvarníků na  
výstavě „NOC A DEN“ ve dnech 11. – 14. 6. 
Tato výstava  bude výjimečná různorodostí  vý-
tvarných technik a  zatím nejsložitější a technic-
ky nejnáročnější instalací. Přijďte se podívat na 
zajímavá ztvárnění dětské fantazie  stejně jako 
na artefakty dospělých  výtvarnic. Vernisáž vý-
stavy je 10. 6. v 17 hodin. 

MDDM gratuluje …..
Cesta TS RYTMUS k nominacím na mistrov-
ství ČR a 1. titul mistrů ČR 2012 v kategorii 
Street Dance  pro Rytmus Elitte
Jaro je každým rokem pro  naše tanečníky 
všech stylů a věkových kategorií obdobím, 
kdy se koná nepřeberné množství  soutěží, 
ve kterých  mohou zúročit svůj pilný trénink. 
Tyto soutěže lze rozdělit na ty,  kde pořadatelé 
zajistí pro malé i velké tanečníky  optimální 
podmínky, porota je objektivní a všichni si od-
náší úžasný zážitek, a na ty, kde organizátoři  
nebo porota selhávají, ale  musíme je absol-
vovat, abychom postoupili na mistrovství ČR  
a případně získali nominaci na  ME nebo MS.  
Naším tanečníkům fandím, raduji se z je-
jich úspěchů, ale soutěže jako takové nemám 
moc  ráda, protože jsou v některých ohledech 
neobjektivní, pořadateli dobře nezajištěné  
a podmínky v halách nevyhovující. Zářným  
příkladem těch pořadateli organizačně ne-
zvládnutých byla z 1. 5. Regionální soutěž Fes-
tivalu tanečního mládí – SUT Sportovní hala 
Folimanka – Praha, kdy uhodila vedra, v hale 
bylo nedýchatelno a teplota navečer vyšplha-
la k 40 stupňům. Nefungovala klimatizace,  
a přestože zdravotníci ošetřovali celkem asi 10 
kolabujících  tanečníků a vedoucí TS vznášeli 
protesty, soutěž přerušena nebyla. Je to nepo-
chopitelné obzvláště proto, že soutěž pořádal 
Svaz učitelů tance. / Blaho dětí především/. 
Je s podivem, že děti přesto odvedly výborné 
výsledky, a dokonce vytančily 4x postup na 
mistrovství republiky. Pro ilustraci vzniklé si-
tuace cituji vedoucí tanečního oddělení:
„Ve večerních hodinách po dotančení forma-
ce  omdlely  naše čtyři  tanečnice z Rytmus 
Elitte ve věku 16-18 let, o které se postarali 
zdravotníci přítomní na soutěži a naši vedoucí 
spolu  s rodiči. Jedna z děvčat byla odvezena  
po opakovaném kolapsu do nemocnice v   do-
provodu vedoucí A. Navrátilové, která počka-
la až do příjezdu rodičů.“ Vše dobře dopadlo 
a já děkuji  vedoucím Ále Navrátilové, Máše 
Marouškové, Davidu Procházkovi, Honzovi 
Ťoupalíkovi, Lucce a Radce Hofmannovým, 
Matoušovi Novákovi  a maminkám za pomoc 
při zvládnutí této nepříjemné události a odvoz 
dětí domů. A nyní k soutěžím a tentokrát i 
s postřehy o  pořadatelích. 

22. 4. 2012 soutěž mažoretek v  Rychnově 
nad Kněžnou
nesplnila naše očekávání. V kategorii s ma-
žoretkami byla i vystoupení, která by se dala 

zařadit spíše do moderního tance či břišních 
tanců. Mnoho lidí si také stěžovalo na neob-
jektivnost poroty.
Naše děvčata ale podala velmi dobré výkony.
Mabely nakonec skončily na hezkém 5. mís-
tě z 10 soutěžních týmů a malé mažoretky na  
6. místě. Choreografky a vedoucí kroužku 
Míša a Karolína Zahrádkovy své svěřenkyně  
vedou výborně.

Tancujeme pro radost – sportovní hala 
Chodov 28. 4. 2012
Hodnocení vedoucí TO: „Pochvala patří úplně 
všem, byla to v poslední době nejtěžší soutěž 
s nejvyšší účastí souborů a i ti, co se nedostali 
na bednu tančili naplno a v hale, která připo-
mínala saunu, podali neuvěřitelné výkony.“ 
Poděkování patří vedoucím - choreografům 
i trenérům v jedné osobě za výbornou práci 
s dětmi a všem za reprezentaci domu dětí v 
Úvalech. Byli jsme bezkonkurenčně nejlep-
ším souborem s nejvyšším počtem cen a dvě-
ma nejcennějšími poháry.
I ti, co neskončili na bedně, dostali pěkná 
umístění, dokonce někteří porotci v hodnocení 

dali naše skupiny na medailová místa...druhá  
i třetí.....u Monteků a Kapuletů a Vzpomínek 
na prázdniny....bohužel jen někteří. Je fantas-
tické, že jsme několikrát získali maximální 
možné počty bodů od některých porotců.....
RIII A a Rytmus Elitte a také nejvyšší počet 
bodů ze všech zúčastněných souborů za cho-
reografii Ladies night.

Regionální soutěž Festivalu tanečního mlá-
dí – SUT Sportovní hala Folimanka - Praha 
1.5. 2012
Přestože tohle byla pořadateli nejhůře zvlád-
nutá soutěž, naši tanečníci a tanečnice  za-
bojovali a získali  4 nominace na mistrovství 
republiky do České Lípy a Litoměřic.

Čelákovická Duběnka 5.5.2012
Tato soutěž patří k těm pořadatelsky dobře za-
jištěným. Velký úspěch měly hlavně choreo-
grafie moderny a show, kde jsme patřili mezi 
špičku. Děti i rodiče byli spokojení, tři dorty 
za první místa doplnila ještě speciální cena 
pořadatelů a dort udělený od DDM Čeláko-
vice našemu malému tanečníkovi street dance 
Matějovi Baštovi.

Tancujeme pro radost – sportovní hala Chodov 28. 4. 2012

umístění soubor název kategorie choreograf

1. místo z 11 RII B Stromy parket. kompozice dětí 
do 12 let

A. Navrátilová

1. místo z 10 RIII A Ladies night parket. kompozice ju-
niorů do 16 let

L. Hofmannová 

2. místo z 12 Rytmus Elitte Mistr Dobalina street dospělí D. Procházka

3. místo ze 3 RI A Náušnice z 
třešní

parketové kompozice 
dětí do 8 let

A. Navrátilová

4. místo z 10 RIII B Vzpomínka na 
prázdniny

parket.  kompozice ju-
niorů do 16 let

M. Maroušková

6. místo z 9 Rytmus II Solidiers street dětí do 12 let K. Nováková

6. místo z 11 RII A Montekové a 
Kapuleti

parket. kompozice dětí 
do 12 let

A. Navrátilová

6. místo z 15 RIII Can´t stop  
dancing

street juniorů do 16 let D. Procházka
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Středočeský pohár street dance Poděbrady 
– 11.5. 2012 
O této soutěži A.Navrátilová říká: „Byla dob-
ře zajištěná, pořadatelé milí. Soutěžící  dostali 
pití a svačinu a porotu zase jednou zajímaly 
děti, byla pozorná, podporovala tanečníky  
a po skončení si popovídala s vedoucími  
i dětmi. Za námi přišla jedna porotkyně až 
ven, když jsme se fotili a chválila naše cho-
reografie i výkony dětí.“ 

Festival tanečního mládí – Mistrovství  ČR 
13.5.2012 Litoměřice 
A  je to tady, 
naši tanečníci Rytmus Elitte si v choreo-
grafii Davida Procházky Mistr Dobalina  
vytančili v konkurenci 18 souborů  v Lito-
měřicích  1. místo a jsou  mistry  republi-
ky.!!!!!!!!
P. S. Dík za pomoc na této soutěži patří 
maminkám: pí. Horáčkové a pí. Plašilové. 
Zvláštní dík si zaslouží Lucka Hofmannová 
za perfektní organizační zajištění, podporu 
týmu a pomoc člence souboru Markétě při 
jejích zdravotních obtížích a také náš proško-
lený zdravotník Matouš Novák, který pomá-
hal i tanečníkům z jiných souborů vzhledem 
k tomu, že pořadatelé neměli zajištěného 
zdravotníka vlastního. Vzhledem k zajištění 
soutěže ze strany pořadatelů - Svazu učitelů 
tance je toto velký nedostatek a extrémem 
byla i cena 1,5 l vody za 160 Kč. No nekupte 
to, zvlášť když jste po tanci vyprahlí.
Gratuluji všem členům Rytmus Elitte i jejich 
vedoucím Lucce Hofmannové a Davidu Pro-
cházkovi a děkuji jim za profesionální výkon. 
Jejich nasazení, výborné provedení dobře po-
stavené choreografie a bojovný duch přinesly 
ovoce.
Děkuji všem za vynikající reprezentaci 
MDDM a Úval a přeji tanečnímu oddělení 
hodně radosti z tance a ještě mnoho úspěchů 
na soutěžích dobře pořadatelsky zvládnutých. 

Jana Pospíšilová , ředitelka  MDDM

Regionální soutěž Festivalu tanečního mládí – SUT Sportovní hala Folimanka - Praha 1.5. 2012 umístění 

soubor název kategorie kategorie choreograf

2. místo RI A Náušnice z třešní parketové kompozice dětí do 8 let A.Navrátilová

2. místo RIII A Ladies night parket. kompozice juniorů do 16 let L.Hofmannová 

3. místo RII B Stromy parket. kompozice dětí do 12 let A.Navrátilová

3. místo RIII B Vzpomínka na prázdniny parket.  kompozice juniorů do 16 let M. Maroušková

4. místo RII A Montekové a Kapuleti parket. kompozice dětí do 12 let A. Navrátilová

5. místo RI B Letní Modern  Dance A.Navrátilová

5. místo RIII B Sen o kuličkách parket. kompozice M.Maroušková

5. místo Rytmus Elitte Mistr Dobalina street dospělí D. Procházka

neumístěn RIII street Can´t stop dancing street juniorů do 16 let D.Procházka

Čelákovická Duběnka 5.5.2012

umístění soubor název kategorie choreograf

1. místo RIV Doomsday modern S. Kubaričová

1. místo RII A Montekové a Kapuleti show A. Navrátilová

1. místo RII B Stromy modern A. Navrátilová

2. místo RI A Náušnice z třešní show A. Navrátilová

2. místo RI B Letní modern A. Navrátilová

3. místo RIII B Vzpomínka na prázdniny show M. Maroušková

4. místo R II Born this way disko K. Opálková

5. místo RIII Neverending dream disko K. Opálková

6.místo RIII Can´t stop dancing street D. Procházka

7.místo RII Solidiers street K. Nováková

Středočeský pohár street dance Poděbrady – 11.5. 2012 

umístění soubor název kategorie choreograf

1.místo Rytmus Elitte Mistr Dobalina street dospělí D. Procházka

2.místo Rytmus II Solidiers street dětí do 12 let K.Nováková

3.místo RIII street Can´t stop dancing street juniorů do 16 let D.Procházka

Stojící zleva: Matouš Novák, Světlana Pla-
šilová, Honza Ťoupalík, Helena Prchalová, 
Angelika Raisová, Katka Vágnerová, Petra 
Kohoutová, Tereza Rothová, Alice Pechová.  
Sedící zleva: Katka Horáčková, David 
Procházka, Jana Maroušková, Monika Bu-
kačová, Nikola Brožíčková a ležící Lucka 
Hofmannová. Foto: Alice Pechová
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V galerii MDDM proběhla ve dnech  
3. – 5. května výstava fotografií Edwarda 
Owena pod názvem Židovské hřbitovy ve 
střední a východní Evropě. Téma, které si 
Owen zvolil, se vymyká z obvyklých ná-
mětů fotografických prací. Nebylo však 
vybráno nahodile. Autor snímků, střídavě 
pobývající v České republice a ve Spoje-
ných státech, se zabývá otázkami judais-
mu řadu let. Podílel se mimo jiné na obsa-
hu několika obrazových publikací, které 
se věnují židovské tematice, a vytvořil 
návrh expozice v Muzeu holocaustu ve 
Washingtonu.
Snímky, představené na úvalské výstavě, 
vznikaly v průběhu několika let na hřbito-
vech v Praze, Budapešti a Varšavě. Foto-
grafie nás přivádějí do míst, kde většinou 
převládá ticho, občas přerušované záva-
nem větru, šuměním listí stromů nebo 
ptačím zpěvem. Diváka upoutalo jednot-
né a baladické ladění celého souboru čer-
nobílých prací. Fotografie jsou procítěné 
a i přes svůj chmurný obsah mají v sobě 
mnoho lidského. Chladný kámen se stěží 

rozpoznatelnými nápisy, mnohdy naklo-
něný, který jakoby hledal poslední oporu, 
lehce se ho dotýkající rozostřená stébla 
trávy, mladý strom jako symbol nového 
života, to vše vytváří dramatické kontras-
ty, ukazuje dočasnost lidského bytí a vede 
k zamyšlení o pomíjivosti času. Ve zpra-
covaném námětu je u každého snímku na 
první pohled hodně ukryto a až po opako-
vaném zhlédnutí je možné nalézt mnohé, 
co předtím uniklo pozornosti. Škoda, že  
u snímků chyběly popisky s bližšími úda-
ji. Tato drobnost však nemohla zastínit 
úroveň výstavy jako celku. Úspěšné zpra-
cování námětu je jistě příslibem do bu-
doucna, že autor bude nadále na rozvoji 
tématu pokračovat.
Zajímavým doplňkem zahájení výstavy 
byla přednáška PhDr. Lenky Mandové 
se zaměřením na osudy Židů v Úvalech 
a okolí.
Výstava Edwarda Owena patřila mezi ta-
kové, z nichž návštěvník odchází s dlouho 
doznívajícími dojmy.

Vladislav Procházka

Židovské hřbitovy na fotografiích Edwarda Owena

MDDM Úvaly vyhlašuje turnaj v rapid šachu 
(2x15 minut na partii) v kategorii dospělých  
i dětí. Turnaj se koná v sobotu 9. června 2012 
od 14 do 18 hodin v MDDM Úvaly (V. Nováka 
327, cca 2 minuty pěšky od vlakového nádraží).

Rádi na turnaji uvítáme šachisty všech ge-
nerací i výkonností! Přihlášky posílejte na 
email petr.slavik@volny.cz (je možné se při-
hlásit i na místě do vyčerpání kapacity hra-
cího sálu). Startovné je 50,- Kč. Pro všechny 

účastníky budou jako obvykle přichystány 
diplomy a ceny.
Přijďte si před začátkem prázdnin a dovole-
ných zahrát, jste srdečně zváni!

Petr Slavík

Šachový turnaj v MDDM Úvaly
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Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě 
a co považujete za největší  úspěch/neú-
spěch Vaší činnosti pro město?
LM: Nemám žádné priority, protože nepracuji 
pro město, nýbrž se snažím pracovat pro obča-
ny tohoto města a úspěchem/neúspěchem zase 
může být jen pocit sounáležitosti s potřebami 
občanů. Ten je pouze na úrovni vztahů mezi 
lidmi. Tedy mnou a občany, kteří mě chtějí 
potkat.

Redakce: Kde nebo v  čem vidíte celkové 
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá nefor-
mální setkání s  občany a zapojení veřej-
nosti do dění ve městě?
LM: Veřejnost v Úvalech se ve velké většině 
případů, které zastupitelstvo na svých zase-
dáních rozhoduje, o dění ve městě zdánlivě 
nezajímá.  To ale jen do té doby, než pocítí 
dopad necitlivých rozhodnutí. K tomu bych 
pouze podotkl, že občané nejsou podřízení ve-
dení města (potažmo i zastupitelstva). Je tomu 
právě naopak. A v tom já vidím největší slabi-
nu vedení města. Mojí zkušeností je, že řídit 
neznamená poroučet, ale usměrňovat a umět 
naslouchat. 

Redakce: Co bude podle Vás největším pro-
blémem města v období 2012 – 2014 a jak 
chcete přispět k  řešení těchto problémů, 
k  efektivní práci ZM a k  rozvoji města vů-
bec?
LM: Problémem ne města, ale vedení města 
(i zastupitelstva) je již zmiňovaný vztah mezi 

občany a vedením města. Dovolte mi zmínit 
jednu absurditu: nelze vyměnit občany, ale 
vedení města ano.  Z této pozice by se mělo 
vedení města na tento problém dívat.
Tím bych mohl skončit, ale neodpustím si 
citovat „Desatero dobrého starosty“, které je 
z roku 1936 z první republiky (netýká se je-
nom starosty):
1.  Důvěra občanů tě postavila do čela obce. 

Být prvním občanem v obci je velké vyzna-
menání. Slib sám sobě na svou čest a svědo-
mí, že tuto důvěru nezklameš.

2.  Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě vo-
lili, ale i těch, kteří tě nevolili. Buď proto ke 
všem vlídný a spravedlivý.

3.  Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého 
čestného úřadu příslušníky různých politic-
kých stran, máš v nich spatřovat jen a jen 
občany.

4.  Vynasnaž se podle sil a možností obce 
usnadnit život starým a chudým a práce ne-
schopným příslušníkům obce.

5.  Podporuj všechno, co pomáhá školství 
v obci. Nic lepšího nemůžeš přát svým dě-
tem, ovšem kromě zdraví, než dobré vzdě-
lání.

6.  Nezapomínej na obecní knihovnu, která 
poskytuje ušlechtilou zábavu a vzdělání 
občanům.

7.  Máš být upřímným přítelem všeho, co obec 
zkrášluje, zvelebuje a zlepšuje její zdravot-
ní úroveň. Zasadit strom na správné místo 
znamená vykonat dobrý skutek.

Ptáme se Ing. Ladislava Morávka, zastupitele za Komunistickou stranu Čech a Moravy

8.  Vynasnaž se osvojit si co nejdříve nejdůle-
žitější právní a zákonné předpisy, abys ne-
zapomněl nic, co by mohlo sloužit obci ku 
prospěchu.

9.  Obecní majetek spravuj a nakládej s ním 
opatrněji a úzkostlivěji než se svým vlast-
ním majetkem. Když prohospodaříš svůj 
majetek, bude to tvoje škoda, ale když pro-
mrháš obecní, ztratíš čest.

10.  Dávej obci pěkný příklad nejen dobrého 
starosty, ale i řádného občana v soukro-
mém životě. Jediný tichý příklad mívá 
větší cenu než spousta řečí a velké kázání.

Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě 
a co považujete za největší  úspěch/neú-
spěch Vaší činnosti pro město?
PP: Úvaly jsou městem, které by ve svém po-
tenciálu mohly býti příjemným místem pro ži-
vot svých občanů i návštěvníků. Úvalskou po-
litiku dělám právě proto, že zde bydlím a není 
mi životní prostředí Úval lhostejné. Odtud se 
odvíjejí i mé priority. Rád bych, aby Úvaly  
a okolí byly městem zeleně, odpočinku a kli-
dovou zónou v porovnání s ruchem hlavního 
města, kde většina z nás pracuje. Jsem rád 
tomu, že jsem se mohl podílet na zpracování 
Koncepce městské zeleně Úval a především, 
že se mi povedlo zajistit dotace na realizaci 
její I. fáze (alej Hodov, nové stromy na náměs-
tí a v Husově ulici, parková zahrada s dětským 
hřištěm propojující náměstí a údolí Výmoly 
atd.). Ještě letos budou zmiňované akce reali-
zovány a myslím, že se máme na co těšit. 
Mým největším dosavadním úspěchem je 
zajištění dotací na rekonstrukci ruiny objek-
tu, který se nachází vedle Stavebního úřadu 
MěÚ a Policie ČR. Nejenže z něj bude krásně 
architektonicky řešená stavba s podloubím a 
lávkou přes Výmolu, ale především zde bude 
vybudováno nové volnočasové centrum pro 
úvalské děti a mládež. 
Naopak za jistý neúspěch považuji, že se nám 
nepodařilo zvrátit stávající řešení rekonstruk-
ce náměstí, resp. že se nepodařilo zde pro-
sadit více zelených prvků. Neúspěchem je i 
propásnutí šance využít štědrou podporu pro 
zapojení se Úval do programu Energeticky 
soběstačná obec. Byl bych velmi rád, kdyby 
se podařilo realizovat alespoň pasivní formu 

energetického programu, tj. zateplit MŠ Ko-
llárova a správní budovy areálu města v Rie-
grově ulici.   

Redakce: Kde nebo v čem vidíte celkové 
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá nefor-
mální setkání s občany a zapojení veřej-
nosti do dění ve městě?
PP.: Ptáte-li se na mou osobní slabinu, tak 
tou je čas. Od té doby, co jsem neplaceným 
místostarostou, hůře se mi nachází prostor 
pro přímý kontakt s občany a pokud jde o 
problémy města, aktivně zvládám především 
to, co mám v přímé kompetenci (ŽP, rybníky  
a vodoteče, modernizace trati, odpadové 
hospodářství, energetické úspory). Přesto se 
snažím v rámci možností a nejen při zase-
dání rady a zastupitelstva kolegům pomáhat  
i s řešením jiných záležitostí. 
Nejbližší jsou mi projekty, které vycházejí 
přímo od občanů, a které se proto pokouším 
popostrčit až do fáze jejich realizace. Příkla-
dem je občanská iniciativa za vznik a obnovu 
Aleje úvalských dětí a Aleje prvňáčků, stejně 
tak iniciativa žákovského parlamentu ze ZŠ 
Úvaly za osázení stromů na náměstí. Mnou 
podpořenou iniciativou je i záměr vybudovat 
v Úvalech krytý bazének pro cvičení maminek 
s dětmi, na základě iniciativy úvalské občanky 
se snažím podporovat vybudování chodníku 
přes právě rekonstruovaný železniční most, 
dlouhodobě spolupracuji s úvalskými rybáři 
na odbahňování a možná i obnově úvalských 
rybníků, inicioval jsem vypracování projektu 
a podání žádosti o dotaci na vybudování in-
-line trasy a cyklostezky na Bendlově stezce, 
která by měla být v druhé fázi (po vybudování 

Ptáme se JUDr. Ing. Petra Petržílka, Ph.D., zastupitele za Českou stranu sociálně demokratickou

nové haly TJ Sokol) zakruhována po obsluž-
né komunikaci pod školou zpět k Mlýnské-
mu rybníku, zajistil jsem získání dotace na 
dokončení rekonstrukce historického mostku 
v Králičině. Podpora smysluplných projektů 
musí být prioritou každého politika, zejména 
vychází-li přímo od občanů. Proto také s kole-
gou Pokorným čas od času vyhlašujeme zastu-
pitelské dny, kdy s občany o těchto projektech 
společně diskutujeme a především hledáme 
cesty k jejich realizaci.   

Redakce: Co bude podle Vás největším pro-
blémem města v období 2012 – 2014 a jak 
chcete přispět k řešení těchto problémů, k 
efektivní práci ZM a k rozvoji města vůbec?
PP.: Z krátkodobého pohledu bude největ-
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Jistě to každý zná. Jsou v životě chvíle, kdy 
o sobě a své snaze v zaměstnání něco doká-
zat, něco zdokonalit, člověk začne pochybo-
vat. Obzvlášť, když je mu práce koníčkem  
a léta se mu nedaří dosáhnout toho, co si kdysi 
předsevzal.
Jeho sny a plány jsou, jako nedůležité, stále 
odsunovány na okraj obecných zájmů. Vždy je 
něco důležitějšího a potřebnějšího, co se musí 
vyřešit a zafinancovat. Vede to ke stagnaci  
a rezignaci. O to víc člověka potěší, když se 
mu na setkání s lidmi z vlastního oboru dosta-
ne pochvalných slov za jeho snahy a schop-
nosti, obzvláště, když jsou následovány nema-
lou finanční částkou. 
Ano, mluvím o tom, že každý rok je knihov-
nou vypracováno několik projektů a žádostí  
o dotace (granty) z fondů ministerstva kultury, 
moravské zemské knihovny a Středočeského 
kraje. Někdy vyjdou, jindy ne a v podstatě  
o této snaze málokdo ví a ani se o ní nikdy 

nikde nemluví. Ani tam, kde je před podáním 
na žádost dáno razítko a podpis. Takhle žije 
Městská knihovna v Úvalech léta. Tiše a ne-
nápadně na okraji zájmu zřizovatele.
Letošní rok je však výjimečný. Po zpraco-
vání 4 projektů k dotacím (2 projekty jsou 
technicky nadstandardní) byly žádosti podá-
ny (upřesňuji město Úvaly podalo). Všechny  
4 projekty byly hodnoceny jako velmi zdařilé 
a výborně zpracované (jasně, stručně, fundo-
vaně, finančně přehledně), a proto knihovně 
byly dotace přiznány. Městu přinesou do ma-
jetku cca 180 000 korun.
Naši čtenáři se mohou těšit na nový knihovnický 
katalog, který umožňuje přímý kontakt on-line, 
vstup do konta čtenáře a zajímavosti v grafickém 
zpracování. Je to ten nejnovější a nejmodernější 
modul, jaký je pro knihovny na trhu. Pro děti ze 
základní školy při pravidelných besedách využi-
jeme další novinku, kterou je datavideoprojektor 
a něco málo nového nábytku. 

Co o knihovně asi nevíte
Kdo zná prostorovou situaci v městské 
knihovně, ví, že naše snahy o modernizaci 
se mohou ubírat jenom směrem technického 
zdokonalování počítačů a jejich programů.  
Tyto vychytávky  nám nezaberou žádné místo.
Našim návštěvníkům můžeme přát, aby pení-
ze přišly na konta co nejdříve, úřednické nále-
žitosti byly rychle vyřízeny a my mohly naše 
projekty uvést v život.
V nadcházejících měsících přejeme našim čte-
nářům a příznivcům krásné a pohodové léto.

Knihovnice MěK Úvaly

PROVOZNÍ DOBA V LETNÍCH 
MĚSÍCÍCH:

PONDĚLÍ 8.00 – 11.00, 12.00 – 18.30 h                   
SOBOTA 8.00 – 11.30 h

Ve čtvrtek se NEPŮJČUJE!!!

ším problémem města zvládnout organizaci 
rekonstrukce úvalských silnic, zvláště po-
daří-li se zároveň realizovat i mnou dojed-
naný krajský projekt rekonstrukce průtahu 
města (od Jirenské křižovatky, přes náměstí 
až po světelnou křižovatku na Kolínské). 
Jsem rád, že si tento náročný úkol vzali na 
starosti kolegové z Otevřených Úval, a vě-
řím, že jej i zvládnou ke spokojenosti nás 
všech realizovat. V tomto smyslu je velmi 
dobře, že Michal Breda je místostarostou na 

plný úvazek a má v tom mou plnou podpo-
ru.
Z dlouhodobého hlediska mám nepříjemné 
mrazení v zádech, pokud jde o další a další 
rozšiřování Úval. Úvaly nemusí tento nápor 
zvládnout z hlediska občanské vybavenosti, 
dopravně, ale i díky zhoršení odtokových po-
měrů a tím i většího rizika povodní. Bohužel 
plochy pro rozšiřování Úval jsou dány stáva-
jícím územním plánem, tedy rozhodnutími 
minulých politických reprezentací. Změna 

zastavitelných ploch na nezastavitelné by vy-
žádala velmi drahé kompenzace a ty si Úvaly 
nemohou dovolit. Proto je mou prioritou do-
končit proces pořizování nového územního 
plánu a tím pokud možno provždy petrifikovat 
rozvojové plochy. Například nepřijatelná je 
pro mne další výstavba na Vinici (plocha pod 
Vinicí už zastavitelná je) nebo pole v lokalitě 
k čtvrti Horoušánky, kde je naprosto nevyho-
vující podloží.

Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

okénko knihovny

z okolních obcí

školství

Region Pošembeří – Do jarního úklidu Po-
šembeří se letos zapojilo o tisíc dobrovolníků 
více než vloni. Ulehčit krajině od odpadků 
přišlo v období od 23. března do poloviny 
dubna 2200 zástupců obcí, neziskových orga-
nizací a spolků, škol i jednotliví občané. Patří 
jim dík a uznání.
Přestože mnozí zjistili, že na uklízených mís-
tech je méně nepořádku než vloni, celkové 
množství odpadu kleslo jen o jednu tunu na 54 
tun. Z toho drtivá většina (52 tun) připadá na 
směsný komunální odpad, 1,5 tuny na plasty, 
0,4 tuny na sklo a 0,1 tuny bylo papíru. 
Naopak pozitivní trend se potvrdil na počtu 
odložených pneumatik, kterých se letos našla 
polovina loňského množství. Mezi dalšími ná-
lezy se tradičně objevovaly rozbité kočárky, 
televize, ošacení, sem tam pohovka a dokonce 
funkční PC tiskárna.
„Radost jsme měli ze zapojení většího počtu 
škol a školek než vloni. Věříme, že děti nej-
lépe vnímají problematiku ochrany životního 
prostředí přes vlastní zážitky a účast na úklidu 
obce či města může být tou nejlepší prevencí 
do budoucna,“ uvedla koordinátorka akce Ště-
pánka Šoupalová.

Několik perliček ze závěrečných zpráv 
místních koordinátorů:
„Žáci viděli, kolik odpadu se najde v konkrét-
ním úseku a také, že po úklidu je prostředí vi-

ditelně hezčí. Velmi je těšilo, když projíždějící 
občané pochválili jejich práci.“
„Mrzelo nás, že kovový odpad, který žáci vy-
ndali z vody, odvezl jakýsi pán do sběru. Fi-
nanční ztráta je asi 300 Kč. Peníze mohla ško-
la využít například k nákupu ovocných keřů 
na novou školní zahradu.“
„Pozitivní bylo ubývající tendence každým 
rokem, co se množství týče.“
„Negativní je především to, že téměř ihned 
(druhý den) po akci byly na vyčištěných mís-
tech znovu odpadky.“
„Již dnes se nám v některých místech znovu 
objevují odpadky vyhozené z aut.“

Děkujeme:
Akce takového rozsahu se ani letos neobešla 
bez podpory tradičních i nových partnerů: Po-
děkování patří společnosti AVE CZ, pobočka 
Brandýs nad Labem, která pomohla se svozem 
a likvidací odpadů a pro dobrovolníky připra-
vila drobné odměny. Společnosti Asekol patří 
dík za finanční podporu akce. Spolehlivými 
partnery pro likvidaci pneumatik byly již dru-
hým rokem pneuservisy Černý z Úval, Jirka-
lovi z Českého Brodu a společnost Tasy Brno. 
Rovněž společnost Alufix Bohemia vyšla akci 
vstříc již podruhé a poskytla pytle pro tříděný 
odpad, stejně tak občanské sdružení SOSák 
ze Sibřiny. Společnost EKO-KOM přispě-
la drobnými upomínkovými a vzdělávacími 

Úklid v Pošembeří: tisícovka navíc materiály pro pracanty. Tradičními lokálními 
partnery byly město Český Brod a Technic-
ké služby města Český Brod. Na celonárodní 
úrovni akci „Ukliďme svět!“ zastřešuje Český 
svaz ochránců přírody ve spolupráci s Nadač-
ním fondem Veolia. Všem děkujeme

Štěpánka Šoupalová
tel. 732 23 01 23 

soupalova@posemberi.cz
Region Pošembeří o.p.s.

Základní škola a Praktická 
škola Úvaly se loučí
Základní škola a Praktická škola ukončí svou 
činnost v Úvalech k 30.6.2012. Stane se tak 
na základě rozhodnutí zastupitelstva našeho 
města, které již před rokem podalo škole výpo-
věď z budovy. Toto rozhodnutí se přes veškeré 
úsilí rodičů i učitelů zrušit nepodařilo. Moc nás 
to všechny mrzí. Naši žáci litují, že musejí opus-
tit svou školu, kterou měli rádi.
Budova  školy byla postavena v roce 1992 na 
základě rozhodnutí ministerstva školství pro 
děti se speciálními vzdělávacími potřebami  
(s lehkým mentálním postižením). Stavbu tehdy 
plně financoval stát. V roce 1994 byla budova 
převedena do majetku města Úvaly.
Před ukončením existence školy se jistě sluší 
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vzpomenout na její historii. Z archivních mate-
riálů je zřejmé, že byla založena téměř před 40 
lety (v roce 1973) pod názvem Zvláštní škola. 
Tehdy působila ve vypůjčených místnostech 
základní školy. Její první ředitelkou byla paní  
Olga  Jungwirtová, kterou později vystřídala  
PhDr. Marta Teplá a  od roku 1990 
Eva Bubáková. Po roce 1992, kdy škola dostala 
novou budovu, došlo k jejímu výraznému roz-
voji. Brzy se stala školou plně organizovanou  
a byla při ní zřízena i střední škola, tehdy pod 
názvem Praktická rodinná škola.V současné 
době je školou uznávanou a vyhledávanou ro-
diči ze širokého okolí, navštěvuje ji 60 žáků. Po 
celou dobu své existence měla stále naplněnou 
kapacitu.
Nyní se ale loučíme a chceme poděkovat všem, 

Pátek 27. dubna byl u nás zvláštním dnem. 
Školička se proměnila v tajuplné místo, kam 
se již od časného rána slétali malí čarodějové 
a malé čarodějnice na proutěných košťatech 
nejrůznějších typů. Pod vedením starších  
a zkušenějších čarodějnic proběhla módní 
přehlídka s promenádou, kde čarodějnický 
potěr předvedl nejnovější trendy čarodějnic-
ké módy. Po krátkém rejdění za zvuků veselé 

hudby se už všichni chopili svých košťátek 
a vymetli ze školky poslední zbytky zimy  
i všech nepravostí. Po veselém tanci kolem 
ohně je spolu s košťátky spálili na popel. 
Školní kuchyně vykouzlila na posilněnou pro 
naše malé čarodějky a čaroděje speciality na 
ohni připravované a spoustu jiných dobrot.  
A tak začalo veselé hodování na terase školy. 
I sluníčko se přidalo k našemu čarování a vy-

kouzlilo krásný teplý den. Veselé dopoledne 
plné kouzel, radosti a smíchu jsme zakončili 
soutěžením v různých čarodějnických disci-
plínách na školní zahradě. Všichni jsme si 
čarování v mateřské škole užili a velký dík 
patří i rodičům, kteří svou kreativitou při 
výrobě kostýmů a košťátek přispěli nemalou 
měrou ke zdaru celé akce.

Kolektiv MŠ Kollárova

O velikém čarování v MŠ Kollárova

Ve dnech 2. 4. a 16. 4. 2012 se žáci 1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 
2. C, 4. A, 4. B, 4. C a 5. C ZŠ Úvaly zúčastnili exkurze ve 
strojírnách a slévárnách Beneš a Lát v Poříčanech. V kaž-
dém z výše uvedeném termínu byli žáci rozděleni do dvou 
skupin. První skupina zahájila exkurzi v 8. 15 a po návra-
tu do školy je v 10. 30 vystřídala druhá skupina. Pro žáky 
přijel ke škole autobus firmy POLKOST, který je dopravil 
před budovu závodu a po skončení exkurze i zpět ke škole.  
Z důvodu bezpečnosti a charakteru náplně exkurze adekvát-
ně věku účastníků byli žáci ještě rozděleni do menších sku-
pin podle jednotlivých ročníků. Hlavní organizátor exkurze 
Ing. Lumír Al Dabagh pro děti zcela zdarma připravil nejen 
zajímavou prohlídku místních strojíren a sléváren včetně 
zajištění dopravy tam a zpět autobusem, ale v závěru exkur-
ze je i obdaroval plastovými hračkami, které tato firma rov-
něž vyrábí. Všechny děti byly velmi nadšeny a jako projev 
vděčnosti namalovaly organizátorům na památku obrázky 
zachycující jejich vlastní dojmy z celé exkurze.  

Josef Král

Exkurze žáků ZŠ Úvaly ve strojírnách a slévárnách Beneš a Lát, a.s., v Poříčanech

➜  ➜  ➜  ze strany 17 kteří nám pomáhali. Nelze zde nevzpomenout 
na ředitele místní základní školy: na pana Vladi-
míra Tvrdíka, Jaroslavu Frühaufovou, Františka 
Smolíka a Mgr. Jaroslava Březku. Další dík patří 
ředitelce MDDM paní Janě Pospíšilové za to, že 
umožnila našim žákům účast ve výtvarných sou-
těžích a také nám velmi pomohla zapůjčením  
místností v době rekonstrukce naší budovy. Paní 
Janě Tesařové z Městského úřadu Úvaly děkuje-
me za její citlivý přístup k našim dětem i za to, že 
na ně, stejně jako na žáky základní školy, vždy 
pamatovala při akcích města. Poděkování patří 
také oběma dětským lékařkám MUDr. Lence Je-
řábkové a MUDr. Vladimíře Kumprechtové za 
jejich péči o naše žáky i za okamžitou pomoc 
v nutných případech. Paní PhDr. Aleně Černé z 
pedagogicko psychologické poradny děkujeme 
za dlouholetou diagnostickou a poradenskou 
službu našim dětem i jejich rodičům. Velký dík 

náleží také našemu sponzorovi, místní organiza-
ci  rybářů, za jeho pravidelné dary, které dětem 
pomáhaly uhradit cestovné na školní výlety.
Ještě jednou, naposledy děkuji celému pedago-
gickému sboru za porozumění i trpělivý přístup 
k postiženým dětem i za vytváření vlídné tváře 
školy. Velice si cením jejich poctivé práce i toho, 
že jsme společně v klidné atmosféře malé školy 
mohli pomáhat při vzdělávání mnoha postiže-
ným žákům a přispět tak k jejich plnohodnotné-
mu životu v naší společnosti.
Závěrečné poděkování patří šesti zastupitelům 
města Úvaly, kteří hlasovali pro posunutí výpo-
vědi naší škole alespoň o jeden rok. Z nich ob-
zvláště děkujeme panu Ing. Ladislavu Morávko-
vi a Miloslavu Kolaříkovi za jejich opakovanou 
snahu vyvolat ještě nové jednání. Vnímáme to 
jako uznání významu této školy v našem městě.

Eva Bubáková
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16. 4. 2012 vyrazila naše parta deváťáků ze 
ZŠ Úvaly na celodenní výlet do Terezína. Tato 
výprava byla zcela dobrovolná. Jako doprovod 
s námi byly paní učitelky Štípalová a Sigmun-
dová.
V Terezíně jsme si nejdříve poslechli krátkou 
přednášku a prohlédli si malou expozici. Po-
tom už nás čekalo to hlavní, výprava do centra 
toho všeho. 
Terezín byl jeden z největších koncentračních 
táborů, ne však vyhlazovací. Bylo zde židov-
ské ghetto a policejní stanice gestapa. My 
jsme měli možnost podívat se do všech těchto 
míst. Ten pocit, když to vše vidíte a dozvídáte 

se o tom více a více, je nepopsatelný. Mnoho 
věcí, které se tam děly, si většina z nás nedo-
káže vůbec představit. 
V druhé části prohlídky, která probíhala  
v Malé pevnosti, jsme měli skvělou paní prů-
vodkyni, na které bylo poznat, že má k místu 
citový vztah. V této části jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavých, ale také smutných infor-
mací.
Na celé prohlídce mě nejvíce ohromil počet 
lidí deportovaných do Terezína a počet těch, 
kteří to také přežili. Zajímavé bylo také zhléd-
nutí propagandistického filmu natočeného 
Němci.

Toto místo je velmi zajímavé, je to celkem ci-
tová záležitost a výlet do těchto míst doporu-
čuji lidem, které toto téma zajímá a „mají na 
to žaludek“.
S výpravou jsem spokojená. 

Tereza Horová 9. B

P. S.
I z Úval byly v r. 1942 odsunuty do koncen-
tračních táborů celé židovské rodiny. V rámci 
projektu v dějepise budou žáci o těchto ro-
dinách hledat informace. Snad se najdou pa-
mětníci nebo jejich potomci, kteří by dětem 
pomohli. 

Výlet do Terezína

Právě takové písničky jsme nacházeli v naší 
škole. V měsících březnu a dubnu pořádá-
me pěveckou soutěž „Kudy chodí písničky“. 
14. rokem zasedá porota, aby si vyposlechla 
umělecké výkony našich zpěváků. Školní i 
oblastní kolo přilákalo až na 50 soutěžících, 
kteří byli zařazeni do kategorií podle věku. 
Pravidelně se setkáváme s dětmi z okolních 
základních škol - Jirny, Pečky, Vrbová Lhota, 
Tuklaty, Čelákovice. Seznámím vás s umís-
těním našich žáků v jednotlivých pěveckých 
kategoriích z regionálního kola soutěže. 
1. kategorie:
 2. místo Sára Konečná

 1. místo Matěj Ira, Gabriela Reinerová
1. kategorie:
 3. místo Eliška Volšanská, Martin Kočí
 2. místo Vojtěch Krejza
 1.  místo Lucie Kubíková,  

Kamila Boubínová
2. kategorie:
 3. místo Václav Šolc     
 1. místo Agáta Repčíková
3. kategorie:
 2. místo Michaela Krajíčková
 1. místo Kateřina Poupová
 1.  místo DUO Michaela Matějková  

a Lucie Hujerová

4. kategorie:
 1. místo Marie Machačová
Kudy chodí písničky? Kam přicházejí? Může-
me s určitostí oznámit všem, že jejich cesty 
vedou k nám do Úval. Při našich setkáních děti 
svým prožitkem, snahou a výkony vytváří ve-
lice příjemnou atmosféru. Vždy nás přesvědčí 
o tom, že jsou schopny cítit a prožívat krásu. 
Mají radost z okamžiku svého vystoupení. Je 
nádherné a nepopsatelné, když se alespoň na 
malou chvíli dokážeme odloučit od vnějšího 
světa a pozorujeme svůj život v sobě samém. 
Tímto nás naše pěvecká odpoledne obohacují.

Marie Landgráfová

„Která to písnička, která to byla, co se nám v srdíčku jak slavík uhnízdila?“

Dne 18. 4. žáci Základní školy Úvaly se svými 
učiteli oslavili Den Země netradičním způso-
bem, připojili jsme se k akci Ukliďme svět. 
Každá třída si vybrala lokalitu Úval či blízké-
ho okolí (např. Mlýnský rybník, Vinice, Klá-
novický les, okolí Fabráku atd.).  Z těchto míst 
jsme odstranili téměř 70 pytlů odpadu. Mezi 
odpadem se objevily i kuriózní předměty – 
solární plachta na bazén, šuplík z kuchyňské 
linky, velká železná obruč, ponožky i trenky 
a další. Děti odpad nejen sbíraly, ale i třídily. 
Mile nás překvapil přístup dětí k úklidu – pra-
covaly opravdu s velkým nasazením, za což si 
zaslouží pochvalu.  Akce splnila svůj vzdělá-
vací i výchovný cíl. Děti si posílily svůj vztah 
k životnímu prostředí a uvědomily si, jak kaž-
dý z nás může alespoň trochu pomoci.
Věříme, že námi uklizené lokality nebudou 
opět „ozdobeny odpadky“ a příští rok se bude-
me moci věnovat dalším místům.
Děkujeme za podporu ČSOP (pytle a drobné 
dárky), regionu Pošembeří  (pytle, rukavice, 
drobné dárky) a Kulturní komisi města Úval 
(rukavice) a technickým službám za svoz od-
padu. 

Mgr. Růžena Kondelíková

Oslava Dne Země

Na návrh pana učitele Daňka, nadšeného ša-
chisty, jsme na naší škole uspořádali šachový 
turnaj určený pro žáky II. stupně. Obětaví 
žáci 7. B obešli třídy, aby zjistili počet zájem-
ců. Nakonec se na hraní této královské hry 
přihlásilo 14 hráčů (13 chlapců a 1 dívka). 
Šachisté se sešli ve čtvrtek 3. května odpo-
ledne hned po té, co jen krátce zregenerovali 
po dopoledním vyučování. Přestože počasí 
bylo horké a mysl unavená, nadšení se zdá-
lo býti veliké. Hráči odehráli celkem 4 kola  
s časem vymezeným na 10 minut pro hráče  
a partii. Herní taktiky byly různorodé, kromě 
schopnosti ovládat šachy, hrál roli také čas či 
odolnost proti stresu. Věříme, že každý hráč 

Školní šachový turnaj

➜  ➜  ➜  strana 20



20

školství Život Úval 6/2012

ze sebe vydal maximum a že si také všichni 
zúčastnění dobře zahráli. Zároveň ovšem s 
radostí vyhlašujeme pět hráčů, kteří se v cel-
kové tabulce umístili nejlépe. Jsou to:
1. Jakub Kostka (9. A)
2. Ondřej Bulíček (7. B)
3. Daniel Jirkovský (7. B)
4. Daniel Chroust (7. B)
5. Ondřej Poláček (6. B)
Všem hráčům děkujeme za zájem, panu učite-
li Daňkovi za organizaci, gratulujeme vítězům 
a přejeme všem další šachové úspěchy. 

Mgr. Jana Šetková

O kronikách s kronikářem
Dne 3. 5. mezi žáky třídy 4.D. zavítal pan Dr. 
Vítězslav Pokorný. Během dvou vyučovacích 
hodin si s dětmi povídal o kronikách nejen 
historických, ale i současných. Děti jej zahr-
novaly mnoha dotazy a dozvěděly se spoustu 
informací jak o kronikách, tak o historii měs-
ta Úvaly. Na závěr samy pracovaly na inter-
netových stránkách města s nejaktuálnějším 
kronikářským zápisem za období roku 2010. 
Během milého setkání měly děti možnost při-
dat další střípky do mozaiky svého poznání. 
Panu doktorovi tímto moc děkujeme za ocho-
tu, vstřícnost a čas, který nám věnoval.

Jana Havlíková

Škola dříve, dnes a zítra
Včera
Zavraždění Františka Ferdinanda d’Este 28. 6. 
1914 v Sarajevu odstartovalo těžké válečné ob-
dobí. Mnoho učitelů bylo povoláno do války,  
z Úval odešli 3 učitelé, a to vedlo k omezení 
vyučování. 24. 11. 1916 byly také odvezeny 
dva zvony k válečným účelům. Válečné obdo-
bí končí 28. 10. 1918 vyhlášením samostatnosti 
Československé republiky a příjezdem T.G.Ma-
saryka, prvního prezidenta.
30.5.1919 zřízena měšťanská škola pro chlapce s 
možností docházky 20% dívek. Ve školním roce 
1918/19 bylo úplně zrušeno placení školného.

Dnes
Ve školním roce 2011/2012 má škola k 5. září 
2011 605 žáků. Ve škole pracuje 44 pedagogů. 
Dostavěly se nové prostory a byly ve všech tří-
dách nainstalovány interaktivní tabule. Podle 
mého názoru to, že byly pořízeny interaktivní 
tabule, naší škole dalo větší šťávu a dalo by 
se říct i chuť do učení. Hodiny jsou díky nim 
nejen zajímavé, ale také zábavné a člověka to 
učení více baví. Na naší škole máme učitele, 
kteří nás toho chtějí hodně naučit a chtějí, 
abychom měli dobré znalosti. Někteří učitelé 
nekoukají jen na známky, ale také na to, jak 
člověk k tomu učení přistupuje a jestli jeví as-
poň snahu tomu porozumět. Samozřejmě jsou 
i tací, kteří hledí jen na známky a nezajímá je 
to, že se tomu snažíte porozumět, snažíte se 
to pochopit aspoň trošku, ale oni na to nehle-
dí, musím však říct, že takových učitelů se na 
naší škole vyskytuje málo. Školní jídelna se 
spíše podobá Faktoru strachu, ovšem to je věc 
názoru, někomu to chutná, někomu ne. Musím 
říct, že mě mrzí, že nové prostory nevyužívají 
všechny třídy, ale snad časem tomu tak bude. 

Zítra
Píše se rok 7777.
Základní škola v Úvalech nenese název ZŠ Úva-
ly, nýbrž Prague-High School in the East. Ve 
škole je přes 20 000 žáků. Místo tělocviku jsou 
hodinové liposukce, místo školní jídelny je Mc 
Donald. Na škole nevyučují učitelé, ale žáci mají 
vlastní ipodbooky a ty mají v sobě program, kte-
rý každého žáka individuálně vyučuje. Každý 
žák má létající mini boing, který ho odváží do 
určitých tříd, ve škole nejsou žádné schody ani 
výtahy. Vyučování trvá 3-5 hodin. Na škole je 
520 tříd. Žáci se konečně nemusejí přezouvat. 
Škola hradí veškeré finance, které jsou potřeba k 
učení (mini boingy, ipodbooky, rodiče dostanou 
boing, aby mohli děti odvážet do školy, oblečení 
do školy, boty do školy atd.).

Romana Blümlová, 8. C

ZŠ Úvaly přijme od září 2012  
učitele AJ na plný úvazek.  

Zájemci se mohou hlásit na  
tel. 281 981 946, 777 629 619  

nebo  
zsuvaly@zsuvaly.cz,  
jardabr@seznam.cz.  

Sportovní den
V září 2012 proběhne v rámci oslav 
sportovní den, bude vydán bulletin 
ke 100. výročí založení měšťanské 
školy a bude pokračovat výstava 
práce žáků i jiných vzpomínkových 
materiálů.
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Co nás čeká  
v červnu?

 
✘  Dílny pro budoucí prvňáčky
✘  Slavnostní vyřazení žáků  

9. ročníků
✘  Ozdravné pobyty dětí 1. stupně
✘  Kurzy a exkurze dětí 2. stupně
✘  Školní výlety
✘  Oblastní kolo recitační soutěže
✘  Vystoupení dětí při akci Vítání 

občánků
✘  Turnaj mezi třídami ZŠ v kopané 

15.6.
✘  Okresní kolo v kopané 
✘  Výstava prací žáků
✘  Pasování čtenářů v městské 

knihovně – děti 1. tříd
✘  Školení 1. pomoci pro děti 4. – 9. 

ročníků 
✘  Cvičení CO – 26. 6.
✘  Školní akademie - 27. 6.
✘  Vysvědčení za školní rok 

2011/2012 – 28.6.
Vzdělávání učitelů – 29. 6.

organizace a spolky

V neděli 22. 4. byl oficiálně zahájen provoz 
na nové turistické stezce přírodním parkem 
Škvorecká obora – Králičina. Tento přírodní 
park, který přímo navazuje na Klánovický 
les, byl vyhlášen teprve v roce 2009 a dosud 
se příliš nezapsal do povědomí turistů. Což 
je škoda, protože se jedná o území zajímavé 
jak z historického, tak krajinného hlediska. 
Turistická stezka vznikla ve spolupráci stát-
ního podniku Lesy ČR a dvou úvalských ob-
čanských sdružení Otevřených Úval a Klubu 
přátel historie a přírody Úval a okolí. Trasa, 
značená zeleno-bílými šipkami v obou smě-
rech, není náročná svým převýšením, celková 

délka i s odbočkou k mostku v Králičině je asi 
5 km. První informační tabule je umístěna na-
proti motorestu „Homolka“.  Tabulí je celkem 
devět a seznamují návštěvníky s historií to-
hoto území, zdejšími památkami z doby, kdy 
Škvorecká obora patřila Lichtenštejnům, nebo 
i doby dřívější. Najdete zde také informace 
o místních horninách, fauně, floře i o lesním 
hospodaření. 
V budoucnu by se s přispěním s. p. Lesy ČR 
stezka měla ještě doplnit o turistické posezení 
u Květnické studánky, která se nachází při-
bližně v polovině trasy. Také se díky spolu-
práci s Lesy ČR dočkají vyčištění a zastřešení 

Úvaly mají  novou turistickou stezku s infotabulemi
dvě studánky v první polovině trasy, jedna  
z nich poblíž starého splavu.
Turisté mohou stezku užívat celoročně, ovšem 
bezkonkurenčně nejhezčí zážitky si odnesou 
právě teď, na jaře, kdy zde rozkvétají blatou-
chy, orseje, dymnivky a kosatce. Na podzim 
zase překvapí Králičina koberci fialových 
ocúnů. Každé roční období tu má své před-
nosti a určitě je to hezký tip na rodinný výlet. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
přípravy a realizace projektu stezky účastnili:
Texty: Mgr. Jaromíra Borecká, Mgr. Milan 
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Bednář, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Zdeněk 
Žára.
Fotografie a další obrazový materiál: Mgr. Petr 
Borecký, Ing. Vladimír Valenta, Ing. Arch. Jan 
Pešta, Petra Kyselová, Renata Vikartová a Ing. 
Jan Moravec.

Odborní konzultanti: Ing. Jan Moravec 
(ČSOP), Ing. Vladimír Valenta, Ing. Josef 
Keřka (odbor ŽP Stř. kraje), Ing. arch. Jiří 
Jindřich a pracovníci AOPK, střediska Praha  
a Střední Čechy, Ing. Zdeněk Žára, (Lesní 
správa Mělník).

Grafika: Veronika Čejková, grafické studio 
Cvero.
Tisk a instalace tabulí: fy Studio Tesa a Bocco.
Brigádnická pomoc: členové sdružení OÚ  
a další občané Úval.

Mirka Borecká

Minule jsme vám představili dub U sv. Do-
náta v polích mezi obcemi Úvaly, Škvorec  
a Přišimasy, který v roce 2009 vysvětil sibiř-
ský šaman Očur-oolovič. Dub však není jedi-
ným zvláštním objektem, který se na tomto 
místě nachází. Nedaleko něj je hromada ka-
mení, z níž trčí opentlený kůl. Možná si polo-
žíte otázku, kdo sem kameny umístil a proč?
Po příjezdu šamana Očur-ooloviče, na podzim 
roku 2010, navštívila naši republiku jihosibiř-
ská šamanka Anisja Monguš a po dobu jed-
noho měsíce bydlela na škvoreckém statku 
naproti zámku. Na vyzvání svých českých 
přátel vytvořila nedaleko dubu ovoo, typické 
poutní pro asijskou krajinu, kde se může pout-
ník zastavit a rozjímat nad kameny, které jsou 
kostmi naší matky Země. Skrytým poselstvím 
ovoo je myšlenka, že se svět stále více propo-
juje a lidé ze vzdálených míst si mohou být 
stále bližší. „Taková místa jsou pro společnost 
velmi užitečná ve chvílích, kdy lidé pociťují 
prázdnotu,“ říká Monguš. „Je to tehdy, když 

Letní slunovrat a posvátné kameny

Šamanka Anisja Monguš při svěcení ovoo, poutního kamenného místa.

se společnost příliš zaměří na konzum. Ka-
meny jsou daleko starší než my a připomínají 
nám, že naše životy jsou pomíjivější než mat-
ka Země, která nás zrodila. Propojují naši sou-
náležitost s přírodou. Sdělují nám, že bychom 
měli o Zemi více pečovat, protože bude krmit 
naše děti.“ Abychom si přiblížili řadu dalších 
poselství, která nám národy žijící v blízkém 
vztahu k přírodě přinášejí, zveme vás k dubu 
a ke kamenům na oslavu letního slunovratu. 
Koná se dne 21. června od 18 hodin. Vezmě-
te si s sebou pentličky o pěti barvách (žlutá, 

bílá, červená, modrá a zelená), ozdobíme jimi 
dub i okolí ovoo. Slavnost je připomínkou síly 
a radosti léta, proto se nezdráhejte a přineste 
si s sebou jednoduché hudební nástroje – bu-
bínky, chřestidla a rolničky. Obřadem letního 
slunovratu vás provedou spisovatelka Pavlína 
Brzáková a výtvarnice Vladislava Jirásková. 
Tradičně budete pohoštěni koláčem a čajem. 
Vstup na slavnost je volný. Těšíme se na vás!
Mapku místa najdete, když si do internetového 
vyhledávače zadáte heslo Lípy u sv. Donáta.

Martina Mládková

Pozvánka do Vlašimi  
a Hrusic
Občanské sdružení Klub důchodců Úvaly 
pořádá výlet do zámku a muzea ve Vla-
šimi a muzea Josefa Lady v Hrusicích, 
který se koná ve středu 27. června 2012. 
Odjezd od nádraží ČD Úvaly v 8 hodin  
s možností nastoupení v 7.30 hodin na za-
stávce Skeříkov a v 7.40 hodin na autobu-
sové zastávce u nákupního centra PENNY 
Market v Úvalech.
Zájemci se mohou přihlásit u pí Havlíko-
vé každou středu od 14.00 do 15.00 hodin 
v sálku Domu s pečovatelskou službou 
nebo u p. Loskota na Slovanech.
Srdečně zveme seniory k poznávání krás 
naší vlasti!
Havlíková Eva, Klub důchodců Úvaly, o. s. 
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Pro léto roku 1912 připravil Antonín Benja-
min Svojsík – profesor žižkovské reálky – pro 
tehdy mladé kluky pražského předměstí let-
ní tábor v srdci Vorlovského polesí. Předtím 
ve stejném roce vydal A. B. Svojsík knižně 
Základy junáctví – tzv. „Bibli českých skau-
tů“. První skautský tábor 1912 byl novým 
skautským programem pro školou povinnou 
mládež a od té doby něco podobného prožilo  
u nás v té či oné podobě takřka každé dítě.
Jednoho z prvních skautských táborů na Vor-
lovském polesí se zúčastnil i tehdy šestnácti-
letý Jiří Wolker, pozdější básník veršů obje-
vujících svět prostých věcí, „Host do domu“. 
Nedaleko tábořiště u Vorlovské myslivny je 
dodnes skautům známý Wolkerův kamenný 
památník. Wolker si na táboře psal deník, cel-
kem na sto šestnácti hustě popsaných stranách 
věrně zachytil dny svého prvého skautová-
ní -  „Táborový deník šestnáctiletého skauta  
J. Wolkera“.

Od této doby prvých okouzlujících skaut-
ských životů letos uplynulo celých 100 let. 
Současní čeští junáci proto mohou po celý rok 
2012 oslavovat skautské století. Aby i Úvalští, 
nejen skauti, ale i všichni přátelé prožitků na 
táborech po celý rok ve skautských klubov-
nách měli příležitost připomenout si kouzlo 
a krásu táboření v přírodě, připravila čtveřice 
dnes letitých pamětníků úvalského skautingu 
-  oldskautů – v titulu tohoto otevřeného do-
pisu citovaný podvečer: při hudbě s recitací 
Wolkerových básní.
Aby tento podvečer byl i v Úvalech důstojný, 
autorská čtveřice jeho přípravy se obrací na 
všechny pamětníky úvalského „skautování“, 
na rodiny dřívějších táborníků a skautek, s vý-
zvou. Součástí Wolkerova podvečera by moh-
la být i výstavka pamětihodností a obrazová 
dokumentace prvních až posledních skaut-
ských táborů. Pokud je ještě k dispozici něco 
z dokumentací krásných mladších skautských 

prožitků, rádi při přípravě podvečera využije-
me zapůjčené, resp. i věnované zapomenuté 
památky pro skautský archiv dnešního „Stře-
diska br. Jiřího Bubáka v Úvalech“.
Vzpomínkový podvečer hudby s recitací i s vý-
stavkou je připravován pro některý pátek v zá-
věru letošního září event. pro začátek října t. r. 
Pokud je kdokoliv ochoten připojit se třeba jen 
radou pro úspěch letošního podzimního podve-
čera, rádi každou připomínku i památku přijme-
me na adresu: Ing. Roman Bubák, Čechova ul. 
Úvaly, nebo Ing. Vladimír Kolomý, Úvaly tel: 
724 100 996.
P. S. Pouze připomínáme, že v lednu 2012 vy-
šla kniha „Skautské století“ o historii české-
ho Junáka a o skautování v Československu 
(bude vystavena při podvečeru). Od března do 
června t. r. je v Muzeu hlavního města Pra-
hy otevřena výstava „Trochu lepší svět-století 
skautingu“.

Ing. Vladimír Kolomý

Otevřený dopis Úvalákům – pozvání k připravovanému vzpomínkovému 
pořadu Století historie skautingu

sport

Čarodějnický běh pošesté
Dne 28. dubna se konal již 6. ročník Čaro-
dějnického běhu – tentokrát za krásného, až 
letního počasí. Celkem se letos zúčastnilo 
85 závodníků. Zaběhat si přišli nejen oby-
vatelé Úval, ale i Újezda nad Lesy, Škvor-
ce, Šestajovic, Běchovic, Horních Počernic, 
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Dolních Počernic a  Vysoké Lhoty. Odmě-
ny byly připraveny pro každého závodníka 
a přítomní diváci fandili všem. Jsme rádi, 
že se nám alespoň občas podaří dostat oby-

Zápasy SK Úvaly oddíl kopané  
– červen 2012
Krajský přebor muži „A“
Výsledky:
22.04.  Úvaly – Dobrovice  1:2 (1:1)
29.04.  Čáslav B – Úvaly  3:0 (0:0)
06.05.  Úvaly – Dobřichovice  1:1 (1:0)
12.05.  Úvaly- SK Rakovník  5:1 (1:1)

Zápasy: 
02. 6. 2012  Louňovice - Úvaly sobota 17:00 venku
10. 6. 2012  Úvaly – Český Brod neděle 17:00 doma
16. 6. 2012  Libiš – Úvaly sobota 17:00 venku

Okresní přebor muži „B“
Zápasy:
02. 6. 2012  Kunice „B“ sobota 17:00 doma
09. 6. 2012  Vyžlovka  sobota 17:00 venku
16. 6. 2012  Záluží „A“ sobota 17:00 doma

Dorost I. A třída 
Zápasy:
03. 6. 2012  Úvaly – Český Brod neděle 10:15 doma
09. 6. 2012  Lysá nad Labem – Úvaly sobota 10:00 venku
17. 6. 2012  Úvaly – Dolní Bousov neděle  10:15 doma

Žáci I. A třída
Výsledky:
21.04   Úvaly - Český Brod   2:3 (0:1)
28.04   Votice - Úvaly   1:2 (1:2)
05.05   Úvaly - Čerčany     5:1 (2:1)
12.05   Úvaly - Mnichovice    4:0 (0:0)

Zápasy:
03. 6. 2012  Uhlířské Janovice - Úvaly  neděle 10:00 venku
09. 6. 2012  Úvaly – Jesenice sobota  10:00 doma
16. 6. 2012  Kouřim – Úvaly sobota 10:00 venku

Přípravka okresní přebor
03. 6. 2012  Předboj – Úvaly neděle 10:15 venku
17. 6. 2012  Vyšehořovice - Úvaly neděle 10:15 doma

Minikopaná
Dohrála.
Ostatní výsledky hledejte na webu http://www.skuvaly.cz/  a na 
nástěnkách u nádraží a na hřišti SK Úvaly V Pařezině.

Ing. Petr Jankovský

➜  ➜  ➜  ze strany 23 vatele od televizí a počítačů a že se přijdou 
trošku rozhýbat, zasportovat si a pobavit se.  
A proto se podobné akce pořádají. Doufá-
me, že se příští rok opět sejdeme v hojném 
počtu a počasí nám bude přát jako letos. Po-
děkování patří také pizzerii Trincea, která se 

každoročně stará o hladové žaludky závod-
níků.
Těšíme se na vás zase příští rok!
Pavla a Petr Frýdmanovi, Ivana Prchalová, 
Martina Bedrnová, Helena Novosádová, Petr 
Rytina, Jana a Jirka Horovi
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V ČERVNU
3. a 10.6. Liturgická bohoslužba neděle 9 h
14.6. Křesťanský klub čtvrtek 16.30 h
24.6. Nedělní setkání neděle 15 h

12.6.  Křesťanská výchova pro děti úterý 15.30 h

Pěvecký sbor CHRISTI  pondělí 18 h
Kontakt: Duchovní správa CČSH, Pražská 180, 250 82 Úvaly, mobil 605920773   

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

církev

Vzhledem se neliší od lidí všech ras, s jejich 
krásami i vadami. Oblečeni někdy jak čle-
nové známé sekty, tedy většinou vždy velmi 
úhlední a opatřeni, poučeni, všemi možnými 

atributy společnosti, kterou jakoby zastupují. 
A trochu vlezlí. Proč tu jsou? To je otázka. 
Nejspíš zkoumají lidskou populaci. Snímají 
možná tepovou frekvenci navštíveného lid-

Už vás taky navštívili mimozemšťané? ského jedince a ukládají si do paměti jeho 
vzhled, aby se snadněji mohli infiltrovat mezi 
populaci. Jenže chodí během dne! Po setmění 
je nevidíte! Asi nesnáší tmu. To si ale vybíra-
jí dobu, kdy dospělá a nejmladší populace je 
většinou v zaměstnání a ve škole. Vrátka za-
hrad a vchody domů a bytů jim tak otevírají 
většinou senioři. Mají vlastně zkreslené infor-
mace. Nebo záměrně zjišťují, kdy je lidská po-
pulace zranitelnější na vniknutí do soukromí? 
Shromážděné informace předávají nejspíš do 
svého ústředí, někde pěkně zamaskovaného 
do papírově existující firmy, ale na uvedené 
adrese neznámé. Denně se tam shromažďují a 
sdělují si poznatky, jak se jim povedlo prodat 
nějaké nádobí či uzavřít vynucenou smlouvu 
s úžasnou „slevou“. Přeci jen potřebují vy-
dělat na provoz. Potravu sice nepotřebují, ale 
oblečení a nabízené zboží či smlouvy si vy-
kouzlit neumí. V tom je jejich slabina, proto 
jich není víc. Je zajímavé, že jsou-li označeni 
osloveným občanem coby podvodníci, docela 
rychle vyklízejí pole (míněn vchod) a prchají, 
aniž by se zastavili u dalšího domu, přestože 
původně tvrdili, že oslovují každého v místě. 
Zdá se, že náznak odhalení jejich mimozem-
ské existence – asi slovo podvodník znamená 
v jejich výrazových prostředcích něco jako  
E. T. nebo prozrazení mise – na ně platí. Jsme-
-li důslední, už se neobjeví. Vzdají to!

Alena Janurová

historie
VÍTE, NEVÍTE?
Mimo jiné stalo se v Úvalech
5. 6. 1926 postihla Úvaly velká povodeň. Za 
24 hodin napadlo 79 mm vody. Říčka Výmola 
se rozvodnila a vystoupila až na školní hřiště  
a školní zahradu o sloupu vody více jak 1 metr. 
Tím došlo ke značným škodám na majetku.
7. a 9. 6. 1968 proběhly v úvalském kulturním 
domě veřejné schůze, na nichž se ozvaly ostré 
kritické hlasy proti vedení obce. Občané poža-
dovali např. prošetření práce domovní správy, 
hovořilo se o mateřské školce v souvislosti  
s chystanou konfiskací soukromého domu 
Macholdů, o přístavbě školy, dále žádali od-
stoupení z funkcí všech těch, kteří se podíleli 
na deformacích v 50. letech. Pod tlakem okol-
ností proto na své funkce rezignovali předse-
da místního národního výboru Oldřich Hanuš 
i místopředseda Stanislav Ráž. Zároveň byly 
iniciovány rehabilitační procesy s některými 
nespravedlivě odsouzenými úvalskými občany. 
12. 6. 1945 se v Úvalech sešlo první pová-
lečné plénum Místního národního výboru  
v Úvalech a prvním předsedou MNV byl zvo-
len Trnka Bohumil.
Velké problémy způsobila městu 16. 6. 1889 
povodeň, při níž říčka Výmola kromě jiných 
budov těžce poškodila Hořejší, Dolejší i Ho-
dovský mlýn. Voda odnesla most u synagogy 
a protrhla splavy.
Pamatujete se ještě na 17. červen 2000? Tehdy 
úvalští občané slavili 700 let Úval. Ústřední 
oslavy 700 let Úval zahájil po 9. hodině přelet 
sportovního letadla, z něhož byly rozhozeny le-
táky oznamující zahájení oslav. Trubači na ocho-
zu školy zatroubili slavnostní fanfáry, složené k 
této slavnostní příležitosti, a na budově školy byl 
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zahrajme si šachy
Tentokrát je na tahu černý a dá bílému mat 
třetím tahem. Správné řešení v příštím čísle 
Života Úval.

Řešením diagramu z květnového čísla byl tah 
1.Vg5+. Bílý sice obětuje věž, ale tu o několik 
tahů později dobere zpět s vítěznou převahou, 
jak o tom svědčí například varianta 1.Vg5+ 
fxg5 2.Dg6+ Dg7 3.Sxg7 Vxg7 4.De6+ 
Vff7 5.fxg5 Vxg5 6.Se8 Vxg3+ 7.Kh1 Vh3+ 
8.Dxh3.

Petr Slavík

rozvinut transparent hlásající slavnostní událost. 
Při shromáždění občanů na náměstí Arnošta  
z Pardubic otevřeli oslavy tehdejší starosta měs-
ta Ing. Ivan Černý společně s předsedkyní Sená-
tu Parlamentu ČR Libuší Benešovou a někdejší 
redaktorkou televize PRIMA Štěpánkou Duch-
kovou, která také moderovala kulturní program. 
Nato školní děti vypustily balónky s poselstvím 
a výzvou pro nálezce. Program pokračoval hud-
bou a vystoupením mažoretek, otevřením roz-
sáhlé výstavy o historii a současnosti Úval ve 
všech oblastech života. Odpoledne následovaly 
ukázky leteckých modelů na hřišti na Slovanech 
a ochutnávka rybářských specialit, které připra-
vili 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 zá-
pas 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 míst-
ním katolickém kostele Zvěstování Páně, kterou 
celebroval arcibiskup pražský a primas český, 
kardinál Miloslav Vlk, který následně položil 
květiny u pomníku prvního arcibiskupa pražské-
ho 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 kro-
niky města.
V odpoledních hodinách se uskutečnilo odha-
lení 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 ká-
men uloženo pouzdro mimo jiné s poselstvími 
dalším generacím, které připravil výbor pro 
oslavy, jménem občanů města starosta města 

ganizace 100 let od svého založení A. B. Svoj-
síkem v Praze v roce 1912. Po vzoru jiných 
měst vznikl v Úvalech první oddíl skautů až v 
červnu 1919. Tím byla založena první skaut-
ská organizace v Úvalech. Skautskou myšlen-
ku přinesl od A. B. Svojsíka student žižkovské 
reálky Oldřich Bohuslav, který byl členem 
Svojsíkova pražského oddílu. 

Dr. Vítězslav Pokorný

zajímavosti

(hansovní Německo, Dánsko,  
Švédsko)
Hansovní Německo
Ploché nížinné Holandsko přechází nepozo-
rovaně v ploché severní Německo. Když mi 
bylo 13, chodil jsem u Hannoveru rok do míst-
ní střední školy a tak se tu cítím skoro „jako 
doma“, mluvím zdejší řečí.  V dějepisu jsme 
tenkrát probírali 14. – 16. století, kdy Evropa 
a zvláště Německo bylo rozděleno do mnoha 
malých knížectví a státečků. Z toho se vy-
mykala Hansa, resp. Hansovní svaz, což byl 
obchodní spíše než politický spolek nezávis-
lých měst kolem Baltického moře. V mnohém 
Hansa předběhla dobu, dalo by se říci, byl to 
v jistém slova smyslu předchůdce Evropské 
unie. Na vrcholku své slávy Hansa čítala na 
100 měst, patřily k ní např. Hamburg, Bergen, 
Londýn, Riga, Novgorod a Gdaňsk, avšak nej-
důležitější byl Lübeck, jedno z nejbohatších 
měst tehdejší Evropy. 
Lübeck leží v aluviální nížině, a proto trpí po-
dobným problémem jako Bangladéš, kolem 
není žádný kámen, a tak všechno je postave-
no z cihel, což stavbám propůjčuje jistou uni-
formitu. K těm nejznámějším patří kostel Sv. 

Marie, který jsem prolezl odzdola nahoru, nej-
větší cihelný kostel na světě, s 40m vysokou 
klenbou z jediné vrstvy cihel přeživší 600 let 
včetně spojeneckých náletů během 2. světové 
války. Dnešním a nedávným developerům to 
naordinovat jako povinnou návštěvu? Odtud už 
vedla cesta do zemí Vikingů a jejich námořnic-
kého světa. To mi připomněl jeden, když jsem 
fotil v ulicích starého Schleswigu… “Líbí se 
ti starobylosti, co?“ ozval se nade mnou star-
ší podsaditý chlapík s dřevěným vědrem, „a ty 
nejsi Číňan, že?“ Když jsem odvětil, že staré 
město je velmi hezké, a ujistil ho, že nejsem 
Číňan, ale žil jsem také ve Skotsku, rozzářil se 
a hned se rozvzpomněl na své námořnické dny. 
„Jo, byl jsem jednou ve Skotsku, na Lewisu 
(ostrov na západě Skotska), nelíbilo se mi tam, 
dostal jsem pokutu za pohvizdování na dívku, 
25 liber, to bylo tehdy hodně peněz. „Jo, jo,“ 
ukázal jsem trochu sympatie… „ Ale aspoň se s 
nimi člověk přece jen někam dostal, ne jako ty 
francouzsko-kanadské děvy; to byla jedna do-
cela pěkná v Montrealu, ale neměla se k  vět-
šímu přátelství“ (doprovázel to gestem zvláš-
tě upravených prstů jedné ruky, to jsem viděl 
poprvé, ale význam nepotřeboval vysvětlení). 
„Kdepak. Nic. Bez prstýnku, katolička, kdepak 

Úvalák na cestě kolem světa, část 2. bez prstýnku…,“ a zas to gesto. Utrousil jsem 
takovéto nezavazující “mmm“, protože jsem 
nevěděl, co jiného bych na to mohl říci. „Jíš 
rád ryby?“ změnil náhle předmět hovoru, „jdu 
na herinky“ a ukázal na své vědro. Ucítil jsem 
možnost úniku a řekl (po pravdě) “bohužel, 
mám na ně alergii.“ „To je špatné,“ zamumlal 
a zamířil dál podél mola za svými herinky…. 

Dánsko
Legoland. Děti znají světoznámé pohádky Han-
se Christiana Andersena, našinec také sýry a 
Hamleta, fotbaloví fanoušci i Briana Laudrupa 
s jeho kouzelným nártem, ale asi největší vyná-
lez, který proslavil Dánsko po celém dětském i 
dospělém světě, jsou malé barevné plastické do 
sebe zapadající kostičky – Vítejte v zemi Lega. 
Lego spatřilo světlo světa v 1940, továrna a ře-
ditelství je v malém ospalém městečku Billund 
(6000, to je jako Úvaly). Ale taková je moc a 
síla tohoto hračkářského titána, že místní leti-
ště je prý druhé nejrušnější v Dánsku a Lego-
land je po Kodani nejnavštěvovanější turistická 
atrakce země. Jel jsem kolem a nešlo se neza-
stavit. Lego je tak velký místní zaměstnavatel, 
že kontakty v továrně má snad každý. A opět 
přišel vhod couchsurfing a Anita a Tina. Anita 
pracuje v Lego marketingu v městečku Jelling, a 
tak ví o vývoji nejtajnějších nových modelů, než 

➜  ➜  ➜  ze strany 25 Ing. Ivan Černý a za děti dneška žáci pátého 
ročníku Základní školy v Úvalech. Odpoled-
ní program na náměstí naplnil koncert Com-
bo Mirka Kočárníka a dalších kapel. Večer  
v kostele Zvěstování Páně zakončil oslavy 
svým koncertem místní chrámový sbor.
V Úvalech byl 30. 6. 1869 slavnostní mší od-
halen pomník prvnímu arcibiskupu Arnoštu  
z Pardubic. Jako autor pomníku byl na zákla-
dě konkurzního řízení vybrán pražský sochař 
Jindřich Čapek. Stavba arcibiskupova monu-
mentu byla slavnostně zahájena 15. května 
1869 na pozemku u železniční trati v blízkosti 
dvora Hostín, který bezplatně poskytl kníže 
Jan II. z Lichtenštejna. Pomník byl odhalen na 
pětisté páté výročí smrti Arnošta z Pardubic 
za přítomnosti zástupců pražského magistrátu 
a města Roudnice nad Labem vysvěcen praž-
ským arcibiskupem Bedřichem Josefem kar-
dinálem Schwarzenbergem. 
Někdejší Rudolfův háj byl v červnu 1919 
přejmenován na háj Masarykův, rovněž lesík  
u státní silnice, vysázený před časem místním 
Okrašlovacím spolkem, získal honosný název 
„Háj legionářů“. Terčem „pokrokově“ smýšle-
jících občanů se současně stala barokní socha 
sv. Jana Nepomuckého na náměstí, mylně po-
važovaná za symbol démonizované pobělohor-
ské rekatolizace. Před barbarským zničením 
památku zachránil všeobecně respektovaný 
páter Alois Dostál, který prosadil její přestě-
hování na tolerované místo u zdejšího kostela. 
Škodovy závody v Plzni získaly v červnu 
1919 povolení k obnově rudných dolů na Ou-
valáku 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 těž-
bu brzy zastaveny.
Letos v dubnu slavila republiková skautská or-
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přijdou na trh, pozvala mě a sama provedla po 
Lego Parku. Velikost a složitost modelů z mili-
onů malých kostiček, sochou Svobody počínaje 
a holandskou krajinou včetně kanálů konče, je 
ohromující. Je zvykem, že obchody zábavních 
parků pouští žilou peněženkám návštěvníků, 
Lego nevyjímaje. Tady šlo také koupit jednot-
livé kostičky ze sklenic vyrovnaných v řadách 
na poličkách, jako cukrdlata ve starých hoky-
nářstvích. Modely vycházely na astronomické 
částky, nejdražší byl z  Hvězdných válek, po 
přepočtu chladných 18 000,- Kč.  
Tatínek Tiny zase pracuje v Lego továrně, kde 
se kostičky vyrábějí, a tak mě vzal a osobně 
provedl celou výrobou, kde se malé barevné pi-
lulky plastické hmoty taví a při vysoké teplotě 
pod tlakem vstřikují do velmi přesných forem, 
pak chladí a vytlačují přímo do krabic, mnoho 
za minutu. Výrobní plocha je střežena automa-
tickými neustále pípajícími roboty, které když 
zjistí, že krabice je plná, přijedou, naloží a pře-
dají na pohyblivý pás do balírny a skladu. Je 
úžasné, jak málo lidí tady pracuje, všechno je 
zautomatizováno a přitom je vše velice přesné. 
Lego si potrpí na velmi vysokou kvalitu, přes-
nost jejich kostiček je prý do 2 mikronů (lidský 
vlas je 100). 
Elsinor a Hamlet. Dánsko má strategickou po-
lohu v ústí Baltického moře, v nejužším místě 
ho dělí od Švédska jen 4 km. Ve 14. století toho 
mazaně využil král Erik (dobré jméno, tohle) 
a začal vybírat mýto od proplouvajících lodí 
jako doplněk k příjmům královské pokladny. 
Po 400 let si tak dánská státní kasa pomáhala 
k 2/3 svých příjmů. Výběrčím mýta postavil na 
obou stranách úžiny dva hrady, Helsingborg a 
Helsingør (Kronborg), ten druhý znají milov-
níci Shakespeara jako Elsinor, kam velký Bard 
umístil svého Hamleta. Co není ale zas tak zná-
mo, je, že legenda o Hamletovi byla o princi, 
který žil 600 let před existencí onoho hradu. To 
ale místním nevadilo a fiktivnímu hrdinovi tady 
zřídili hrob. Impozantní hrad dominuje svému 
okolí, skutečnost, která jistě neunikla kapitá-
nům proplouvajících lodí a eventuální myšlén-
ce nezaplatit mýto.   

Švédsko
Z Kodaně jsem přejel do Švédska přes obrov-
ský Øresundský most do Malmö. Tady stop 
končil, Švédové prostě stopaře neberou, dál už 
vlakem. Zatímco dánskou krajinu se zeměděl-
skými usedlostmi a cihlovými domy vystřídaly 
lesy a dřevěné pestře barevné domy (převládala 
červená a žlutá), počasí zůstalo stejné – jel jsem 

na sever, stále krok před jarem a kromě narcisů 
a sněženek mě provázelo pořád chladno, prak-
ticky nikdy přes 10°C, a tak můj jediný svetr  
a dlouhé spodky byly ve stálé permanenci.
Kalmar a Öland.  Zastavil jsem se v Kalmar 
na východním pobřeží Švédska (jižněji je Ka-
rlskrona s velkou námořní základnou, do města 
se během Studené války nesmělo). Můj hos-
titel jel na víkend na ostrov Öland na recesní 
běh a vzal mě s sebou. Po závodě se všichni 
běžci i doprovod shromáždili v najatém sále 
na párty. Té ovšem předcházelo společnění ve 
veřejné sauně, a byl jsem pozván. Sauna je sice 
finským vynálezem, ale také částí švédské kul-
tury, v sauně si posedí mladí staří, popovídají, 
zasmějí se, podrbají. Člověk se tady nesetká 
s nějakým nezdravým studem a pruderností, 
i když ve společných saunách se jisté ohledy 
berou v podobě minioblečení. Po sauně a opé-
kání masa (nic neodradí Švédy od grilování) 
následovalo srocení se kolem piána a společný 
zpěv. Bylo s podivem, kolik znali anglických 
písniček v originále.
Před posledním skokem severním směrem 
jsem se zastavil u kamaráda Jossi na ostrově 
Gotland, se kterým jsme před pěti lety strávili 
3 dny na velbloudí safari v Indii. Využil jsem 
to k dání se dohromady, tj. odpočinku, vyprání 
(ne, že by to bylo mé první, ale k tomu se musí 
využít každá příležitost), uspořádání fotek, po-
slání „dývídýček” a suvenýrů domů.
Falun. Ze Stockholmu ještě trochu na sever 
leží Falun, jedno ze švédských míst na sezna-
mu Unesco. Na svých cestách se snažím, po-
kud to jde, tato místa navštívit (už asi 230),  
z těch, které jsem viděl v ošklivosti Falun s pře-
hledem vede. Struska. Vzniká při výrobě kovů 
z rudy. Falun býval největším světovým dolem 
na měděnou rudu (ve své největší slávě vyráběl 
dvě třetiny evropské spotřeby mědi), měď se tu 
těžila a vyráběla od 8. století až do před 20 lety. 
Ve Falunu je struska všude, části města jsou 
postaveny na několika metrech strusky, kolem  
i uvnitř města jsou struskové haldy různých 
velikostí, a kvůli Unescu jsou proto chráněny. 
Tady mají i týmy zahradníků, kteří odstraňují 
jakékoli rostlinky mající odvahu na těchto hal-
dách zapustit kořeny. Jinak Falun leží uprostřed 
bříz a smrkových lesů, což dokazuje sílu pří-
rody v čase, protože měděné hutě v 18. století 
vypouštěly tolik jedovatých zplodin, že tehdy 
přírodu usmrtily v okruhu desítek kilometrů. 
(příště Norskem)

Váš Erik Jelínek

LOSOS S BYLINKOVOU 
OMÁČKOU (pro 4 osoby)
Ingredience:
4 filety z lososa
100 g másla
1 citron
sůl

Na omáčku:
250 ml smetany
100 ml mléka
3-4 snítky zelené petrželky
1 hrst bazalky
1 lžíce hladké mouky
sůl, bílý pepř

Postup:
Nejprve si připravíme základ na bylinkovou 
omáčku: Petrželku a bazalku nasekáme najem-
no. V malém množství mléka rozkvedláme lží-
ci mouky a poté promícháme se zbytkem mléka 
a se smetanou. Filetky z lososa omyjeme, osu-
šíme, pokapeme citronovou šťávou, jemně po-
prášíme moukou a vložíme do pánve s rozehřá-
tým máslem. Maso osolíme a opékáme z obou 
stran. Když je losos propečený, vyjmeme jej z 
pánve. Na pánev nasypeme nasekané bylinky, 
zlehka orestujeme a poté zalijeme mlékem a 
smetanou. Osolíme, opepříme a necháme pro-
vařit. Lososa přelijeme bylinkovou omáčkou, 
ozdobíme plátkem citronu a podáváme s různě 
upravenými brambory.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková

úvalská vařečka

Hamletův Elsior Legoland – Úklid kolem domu 
z kostiček
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Červen 2012
Vítáme nové spoluobčánky
Šimon Hovorka
Samuel Beran
Lukáš Procházka
Zuzana Jarochová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a 
šťastné občany našeho města.

Červnová životní jubilea
70 let – Anna Kindlová
  Miroslava Brittová
75 let – Miroslav Pavlíček
 Zdenka Nováková
80 let – Anna Manhartová
 Zdeňka Schützenauerová
 Zdenka Janatová
 Krulich Jiří

 Anna Boháčková
 Anna Zabloudilová
81 let – Irena Vostrovská
 Květa Havlinová
 Ludmila Kyselová
82 let – Danuše Kučerová
83 let – Josef Škvor
 Růžena Cepková
 Eva Hlaváčková
84 let – Zdeněk Kodr
87 let - Věra Švandová
 Věra Beránková
  Vladislav Neugebauer
89 let – Marie Černá
 Věra Rousová
90 let – Miroslava Žabová
91 let – Ella Tazlerová
 Vlasta Strnadová
94 let – Oldřich Šolc

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

Navždy jsme se rozloučili
Božena Červinková
Jarmila Chaloupková
Marie Ludvíková
František Tuláček
Věra Šťastná
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve spole-
čenské 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 Živo-
tě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

V měsíci červnu oslaví své 90. narozeni-
ny paní Miroslava Žabová. Do dalších let 
přejeme hodně zdraví, štěstí a životního 
optimismu. Syn František a snacha Libuše  
s rodinou.

Před 15 lety, 26.června nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek , tchán a dědeček, 
pan Antonín Šťovíček. Stále na něj vzpomí-
ná manželka a dcery s rodinami

osobní

Dne 4.června uplynou 3 roky od úmrtí našeho 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a pra-
dědečka pana Zbyňka Jandourka. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi 

Manželka s rodinou

Děkuji panu starostovi a pracovnicím MěÚ 
Úvaly za blahopřání k mým narozeninám, 
které bylo spojené s jejich osobní návštěvou.

Zdenka Kašparová

Pohlídám o letních prázdninách Vaše dít-
ko v Úvalech. Jsem 17letá studentka SEŠ. 
Volejte prosím odpoledne. Tel: 605 060 521

inzerce

www.superlist.cz
zdraví-krása-relax

Pronajmeme byt 3 +1 v Úvalech. K na-
stěhování od 1. 6. 2012. Na nádraží 8 min. 
pěšky. 8 tisíc + poplatky. Výměra bytu cca  
90 m2. Telefon: 777 161 233

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.

Hledám nebytové prostory k pronájmu  
v centru města o rozměru cca 70 m2 se soci-
álním zařízením a členěním na 3 místnosti.
Tel.: 777 047 486

Nově otevřeno
Diabetologie a endokrinologie

Axmanova 131, Klánovice
Diabetologie: 604 887 365

Endokrinologie: 734 130 778

Pronajmu 1 + 1 s příslušenstvím, nezaří-
zeno, 5 minut od nádraží, bližší informace  
773 992 081



Izolatérské práce z fólií
Dlouholetá praxe

Kompletní řešení pro vaše ploché střechy
Hydroizolace základů

Výškové práce

 Použití fólie: Výhody fólie:
 terasy dlouhá životnost
 balkóny bezúdržbová krytina
 garáže chemická odolnost
 bazény na míru barevné řešení
 zahradní jezírka odolnost vůči UV záření
 rekonstrukce septiků celoroční pokládka

Dále nabízíme:
střešní nátěry, asfaltové střechy

Poradenství a nabídka  zdarma, tel.: 608 713 192 
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Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488

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 e-mailem. Komu svěříte dů-
stojný 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
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu

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
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PRODÁM pojízdnou malou vojenskou maringotku - vhod-
nou např. na zařízení staveniště při stavbě RD. Cena dohodou.  
Tel.: 776199246

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb, prodává slepičky snášk. ple-

men Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropena-
tý,černý,žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!

Stáří slepiček:12-17 týdnů- cena 139-170 Kč/ks.
Ceny jsou konečné.

Prodej se uskuteční: v neděli 24.června 2012
Úvaly – u drogerie na náměstí – v 16 hodin

Informace – tel: 728605840 , 415740719

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765, Tel.: 246 082 355
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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

Přivítejte léto s úžasnými novinkami
a nyní se slevou 2O %
ABSOLUTNÍ NOVINKA

Revoluční nátěr na řasy SEXY LOOK MASCARA
●  Vydrží až 3 týdny
●  100 % vodě odolná a otěruvzdorná
●  Odolná proti rozmazání, slepování
●  Vaše řasy budou černé, oddělené, vytočené,
●  husté a prodloužené

V červnu akce 39O,- Kč

Modeláž nehtů na nohou 
●  Vydrží 1.5 – 2 měsíce
●  Stále upravené nehty
●  Můžete mít fran. modeláž, různé zdobení
V červnu akce 36O,- Kč

V červnu výhodná nabídka
PEDIKÚRA s MODELÁŽÍ NEHTŮ na nohou

Sleva z  8oo kč na 620 kč
Kosmetický salon Helena

Nerudova 110, Úvaly
603 950 600, 725 649 157

Ceny inzerce - plošná inzerce
A4	 3.900,-	Kč
A4	v	textové	části	 7.800,-Kč
1/2	A4	 1.950,-	Kč
1/3	A4	 1.500,-	Kč
1/4	A4	 1.100,-	Kč
1/8	A4	 830,-	Kč
III.	strana	obálky	 4.200,-	Kč
IV.	strana	obálky	 5.500,-	Kč
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Heleny Wojdylové

Street dance, hip-hop, MTV Style, taneční přípravka standard + latina pro závodní tancování, taneční klub
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Usnesení č. Z – 041/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. zastupitelstvo města Úvaly v návaznosti na 
schválení poskytnutí dotace Výborem Regio-
nální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 
schvaluje uzavření smlouvy s Regionální ra-
dou o poskytnutí dotace ve výši 15.356.762,40 
Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve 
výši 3.839.190,60,- Kč, odpovídající spolu-
financování projektu „Rekonstrukce objektu 
č.p. 65 nabízející volnočasové aktivity“ r.č.: 
CZ.1.15/3.2.00/65.1376, 
II. ukládá starostovi
a) zajistit realizaci tohoto usnesení,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o po-
skytnutí dotace.
PRO: 14
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 042/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí se sloučením školských právnických 
osob Mateřská škola Úvaly, Pražská 525, okr. 
Praha – východ a Mateřská školy Úvaly, Kollá-
rova 1260, okr. Praha-východ,
II. ukládá starostovi zahájit legislativní úkony 
ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 14
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 043/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. volí členem finančního výboru Ing. Helenu 
Váňovou,  bytem Otokara Březiny 398, Úvaly,
II. ukládá starostovi zajistit vyrozumění výše 
uvedeného ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 13 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Va

Usnesení č. Z – 044/012 
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. volí členem finančního výboru Ing. Petra Jan-
kovského, bytem U Hostína 1777, Úvaly,
II. ukládá starostovi zajistit vyrozumění výše 
uvedeného ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 11 
Mh,Po,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Va,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3 
Bo,Br,Ce

Usnesení č. Z – 045/012 
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje v ná-
vaznosti na provedení I. etapy ,,Rekonstrukce 
objektu čp. 65“ a současné provedení II. etapy, 
schvaluje vyčlenění peněžní částky 4.746.949,- 
Kč na realizaci nové etapy.
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 046/012 
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje  plán práce kontrolního výboru na rok 
2012:
Kontrola plnění usnesení rady
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Kontrola vyřizování stížností
Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomí-
nek, podaných zastupiteli a občany na jednání 
zastupitelstva

Kontrola formálního postupu při přidělování a 
čerpání finančních prostředků přidělených spor-
tovním a zájmovým organizacím
Kontrola formálního postupu při přidělování 
bytů
Kontrola procedurálního postupu při zadávání 
a realizaci veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu města  
Kontrola plnění usnesení č. Z – 025/01, týkají-
cí se zřízení zvláštního účtu v účetnictví města, 
na kterém budou vedeny veškeré finanční pro-
středky získané z daně z nemovitosti 
Kontrola použití finančních prostředků získa-
ných z daně z nemovitosti 
Veškerá kontrolní činnost se týká roku 2011.
PRO: 12 
Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Mgr. Marek Mahdal DiS., Ing. Morávek - ne-
přítomni 

Usnesení č. Z – 047/012 
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly 
dle usnesení KV- 6/10 – Kontrola  formálního 
postupu při  přidělování a čerpání příspěvků 
sportovním a zájmovým organizacím včetně 
kontroly  podkladových materiálů-žádostí (pří-
loha č. 18),
II. ukládá radě města důsledně požadovat plně-
ní kritérií.
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 048/012 
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí 
zprávu o provedení kontroly - Prověření reali-
zace usnesení, která byla přijata v rámci kon-
trolních zpráv KV a usnesení zastupitelstva 
(příloha č.19).
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 049/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly 
dle usnesení KV- 4/10 – Kontrola vyřizování 
stížností (příloha č. 20),
II. bere na vědomí informaci,  že v roce 2010 
byla vydána vnitřní směrnice 1/2010, o postupu 
při vyřizování stížností, podnětů a petic občanů 
,
III. ukládá  starostovi města aby i nadále zajistil 
dodržování dohledu nad vyřizováním, 
IV. stížností, ostatních podání, podnětů a peti-
cí a podání ombudsmana v souladu s platnými 
právními předpisy,
V. ukládá starostovi města aby přijal nezbytná 
opatření k nápravě, pokud některé stížnosti, 
ostatní podání, podněty a petice a podání om-
budsmana nejsou vyřízeny v zákonné lhůtě.
PRO: 14 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko, Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 050/012 – usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s tím, že 
hlasování bude tajné.
PRO: 6 
Br,St,Ce,Va,Ko,Mo
PROTI: 6
Po,Mi,Bo,Pk,Pp,Sp

ZDRŽEL SE: 2 
Mh,Kr
Starosta konstatoval, že hlasování bude ,,akla-
mativní“  – veřejné. 

Usnesení č. Z – 051/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
že místostarosta  JUDr. Ing. Petr Petržílek PhD., 
nar. 4. 4. 1971, bytem Dvořákova 1624, Úvaly po-
čínaje dnem 1. 4. 2012 nebude pro výkon funkce 
místostarosty dlouhodobě uvolněn,
II. rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění,, že místostarosta Ing. Michal Breda, nar. 
3.10.1964, bytem Slovenská 1688, Úvaly počí-
naje dne 1.4.2012 bude pro výkon funkce mís-
tostarosty dlouhodobě uvolněn.
PRO: 10
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,
PROTI: 2
Ko, Mo
ZDRŽEL SE: 2 
Va,Ce

Usnesení č. Z – 052/012
Zastupitelstvo města Úvaly určuje v souladu  
s § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění místostarostu Ing. Michala 
Bredu zástupcem starosty v době jeho nepří-
tomnosti.
PRO: 10 
Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4 
Ce,Va,Ko,Mo

Usnesení č. Z – 053/012 – usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění sta-
noví odměnu neuvolněnému místostarostovi  ve 
výši 12 000 Kč měsíčně/bruto. 
II. ukládá starostovi města zahrnout navýšení 
odměny neuvolněného místostarosty do roz-
počtového opatření.
PRO: 7 
Po,Mi,Br,Pk,Pp,St,Sp
PROTI: 1
Mh
ZDRŽEL SE: 6 
Mo,Ko,Ce,Kr,Bo,Va

Usnesení č. Z – 054/012 – usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města 
prověřit možnost pořizování audiovizuálního 
záznamu z veřejných zasedání zastupitelstva 
města Úvaly (VZZM) a jejich trvalé archivace 
na veřejné síti internet včetně technického za-
bezpečení.
PRO: 5
Mh,Po,Mi,Br,Bo
PROTI: 4 
Ce,Va,Ko,Mo
ZDRŽEL SE: 5 
Sp,St,Kr,Pk,Pp,
Zapsala: Monika Šimáňová
MUDr. Jan Šťastný starosta, JUDr. Ing. Petr Pe-
tržílek, Ph.D., Ing. Michal Breda  

Vysvětlivky zkratek: Mo – Morávek, Kr – Krut-
ský, 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.

Soubor usnesení z řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Úvaly  č.  Z – 03/2012 ze dne 29. 3. 2012 (pokračování)


