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Poslední zasedání Rady města 
Úvaly se konalo 19. 12. 2012. 
Rada města Úvaly projednala 
možnost odkoupení lesních po-
zemků v katastrálním území Jirny 
svazkem obcí Úvalsko – „obchvat 
Jiren“ a považuje uskutečnění in-
vestiční akce s pracovním názvem 
„vodovodní přivaděč - obchvat Ji-
ren“ za investiční prioritu města 
Úvaly. Proto souhlasila se zásada-
mi uvedenými v návrhu „Smluvní 
dohody členů Svazku obcí Úval-
sko o spoluúčasti při výstavbě 
vodovodního řadu“. Vzhledem 
k požadované vysoké ceně po-
zemků byl starosta města pověřen 
jednáním o snížení ceny za výkup 
těchto pozemků maximálně za 
300,- Kč/m².
Dále bylo uzavřeno výběrové ří-
zení na dodavatele stavebních 
prací na akci „Rekonstrukce ob-
jektu č.p. 65 nabízející volnoča-
sové aktivity a vybrán dodavatel 
– firma POZEMSTAV Prostějov, 
a.s., sídlem Pod Kosířem 73, 796 
01 Prostějov. Nabídková cena činí 
15 388 815 Kč bez DPH. Rada 
města Úvaly vzala na vědomí 
současný průběh výběrového ří-
zení na nadlimitní veřejnou za-
kázku na nákup služeb na akci 
„Zpracování projektové doku-

mentace k ÚR a SP a zadávací do-
kumentace pro výběr zhotovitele, 
včetně inženýrské činnosti na re-
konstrukci komunikací v Úvalech 
a výkon autorského dozoru při 
realizaci stavby“ a rozhodla o do-
plnění hodnotící komise o 5 členů 
odborně fundovaných k předmětu 
zakázky.
Dále souhlasila s předloženým 
návrhem dodatku Smlouvy o dílo 
mezi Městem Úvaly a Ing. arch. 
Ivanem Vavříkem na zpracování 
územního plánu, která je vyvolá-
na přijetím novely č. 350/2012 Sb. 
zákona č. 183/2006 Sb., staveb-
ní zákon, která nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2013. Dále souhlasila 
s podáním žádosti o finanční pod-
poru v rámci Integrovaného ope-
račního programu na zpracování 
územního plánu, kterou vyhlásilo 
MMR ČR dne 16. 11. 2012. Dále 
byly projednány a odsouhlaseny 
návrhy věcného břemene na po-
zemcích města ve prospěch spo-
lečností ČEZ Distribuce a RWE 
GasNet, a to za úplatu dle plat-
ného sazebníku města. Dále byla 
schválena oprava havarijního sta-
vu komínů a spalinových cest, in-
stalace náhradního topení a zadání 
studie řešení rekonstrukce objek-
tu č.p. 105, v bytech v objektu 

Informace z rady města č.p. 105 Škvorecká ulice – Úvaly. 
Rada města rozhodla o vyhlášení 
elektronické aukce na prodej po-
zemku parc. č.3841/24 katastrální 
území Úvaly, o celkové výměře 
36 147m², s podmínkou dodržení 
parametrů budoucí zástavby dle 
schválené územní (zastavovací) 
studie. Dále bylo vyhodnoceno 
výběrové řízení na dodavatele el. 
energie. Jediným kritériem byla 
cena. Vítězem se stala firma Am-
per Market, a.s.,  se sídlem Antala 
Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, 
která nabídla nejnižší cenu. Rada 
města rozhodla, na základě výbě-
rového řízení, o pronájmu nebyto-
vých prostor  o výměře 116,79m2 
Smetanova ul., č.p. 203, firmě Ka-
čenčina školička, která zde chce 
nabízet zájmové programy pro 
malé děti. Dále bylo zrušeno stá-
vající poptávkové řízení na prove-
dení revizí elektrických zařízení  
a revizí hromosvodů, a to z důvo-
du nejasnosti a netransparentnosti 
nabídek a bylo vyhlášeno nové 
výběrov,é řízení v termínu do 
25. ledna, s vyžádáním nabídky 
na provedení revizí elektrických 
zařízení od dalších firem. Dále 
bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy na tlakovou posilovací 
stanici nazvanou jako technicko-
-provozní objekt LB/M1 včetně 
vybavení za cenu 150.000,- Kč 
bez DPH od společnosti Vak Mla-
dá Boleslav, a.s. Bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na dodavatele 
rámcové smlouvy na poraden-
skou  činnost zajišťování kontroly 
dodržování povinností vlastníka  
a provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury města, plynoucí 
z koncesní smlouvy. Rada měs-
ta souhlasila s podáním žádosti  
o dotaci na protipovodňová opat-
ření z operačního systému Minis-
terstva životního prostředí a ulo-
žila zahrnout do žádosti o dotaci 
zelený pás (protipovodňové opat-
ření v lokalitě u Horoušan).
Dále bylo schváleno uskutečnění 
projektu „Finančním vzdělává-
ním k prevenci kriminality“, který 
bude probíhat formou přednášek, 
zaměřených na vybrané rizikové 
skupiny v rámci prevence krimi-
nality, v tomto případě zaměřené 
na rodiče na rodičovské dovolené, 
seniory a osoby pobírající sociál-
ní dávky. Byla ukončena spolu-
práce s firmou FANSTAV, která 
pro město organizovala výběrové 
řízení, a to z důvodu pochybení ve 
výběrovém řízení na dodavatele 
stavebních prací a TDI + KBOZP 
týkající se akce „Rekonstrukce 
objektu č.p. 65 nabízející volno-
časové aktivity“.  Starosta města 
informoval radní o zaslání žádosti 
o finanční příspěvek na rekon-
strukci a dokončení objektu č.p. 
95 na Ministerstvo financí.

Josef Štěpánovský,  
člen rady města

Pozvánka na řádné  
zasedání zastupitelstva

Zveme občany na řádné 
veřejné zasedání  

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná ve 

čtvrtek  
14. 2 .2013 od 18 hodin  

v sále domu  
s pečovatelskou službou. 

Vydavatelem Života Úval jako 
právnická osoba, která vydává na 
svůj účet a na svou odpovědnost, 
zajišťuje obsah tisku, vydání a ve-
řejné šíření tisku dle ustanovení § 
3 písm. b) a c) zákona č. 46/2000 
Sb., v platném znění, tiskový zá-
kon, je město Úvaly. Podle usta-
novení § 4 téhož zákona, za obsah 

Stanovisko právníka města
periodického tisku odpovídá vy-
davatel. 
Pokud je tedy vydavatel informo-
ván o obsahu připravovaného zně-
ní jím vydávaného periodického 
tisku, pak to není pouze jeho prá-
vem, ale přímo jeho povinností, 
kontrolovat obsah, neboť ve smys-
lu shora uvedeného tiskového zá-
kona je plně odpovědný za obsah, 
vydání a veřejné šíření. 
Pokud tedy byl Ing. Breda, jako 
místostarosta města, informován 
o obsahu připravovaného čísla 
Života Úval, pak tento postup je 
v souladu se zákonem a naopak 
je jeho povinností se celým ob-
sahem připravovaného periodika 
zabývat. Redakční rada, bez ohle-
du na to, zda o tom údajně věděl 
šéfredaktor či nikoliv, pak neuči-
nila nic, co by nebylo v souladu 
se zákonem.

JUDr. Hochman

Chtěl bych reagovat na článek pana 
Ing. Petra Bedrny v minulém čísle 
ŽÚ, ve kterém se ohrazuje k po-
známce v jiném mém článku. 
Nejprve bych chtěl říci, že jsem 
nemínil nikoho kritizovat, jen 
jsem chtěl informovat občany  
o stavu věcí v dané lokalitě. Ve své 
poznámce jsem vycházel z podkla-
dů, které mám od odboru investic 
a odboru životního prostředí MěÚ 
Úvaly a také z článku pana staros-
ty z 6/2011. Uznávám, že jsem měl 
správněji uvést, že se nepodařilo 
dojednat souhlasy a majetkové vy-
rovnání s některými vlastníky po-
zemků pod komunikacemi a sítě-
mi. Tímto se ostatním vlastníkům 
omlouvám, pokud se jich moje 
vyjádření dotklo.

Rekonstrukce ulic na Úvaláku  
- doplňující vysvětlení

Mohu-li tedy pro informaci o sta-
vu projektu na základě mně do-
stupných informací velice stručně 
shrnout: Byla vypracována firmou 
Hydroprojekt CZ, a.s., projekto-
vá dokumentace a bylo zahájeno 
územní řízení. Jako podklad pro 
toto řízení byly nutné souhlasy 
všech vlastníků pozemků pod 
komunikacemi a sítěmi s umís-
těním stavby a podpisy smluv  
o věcném břemeni. Tyto náležitos-
ti zajišťoval Ing. Bedrna starší, v té 
době zaměstnanec Hydroprojektu 
CZ, a.s. Souhlasy byly získány od 
všech vlastníků kromě spoluvlast-
níků pozemků pana Taibra, Ing. 
Páleníčka a MUDr. Páleníčkové. 
Po několika jednáních, kdy se 
město bezúspěšně snažilo dojed-
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nat finančně přijatelné podmínky, 
bylo pozastaveno územní řízení.  
V přiložené mapce jsou zná-
zorněny majetkové vztahy do-
tčených pozemků. Z ní také vy-
plývá, že pozemky pana Taibra 
a spoluvlastníků jsou pro celý 
projekt klíčové, protože leží nej-
níže a jsou přes ně vedeny hlavní 
páteřní stoky dešťové kanalizace. 
Bez nich není možné ani účelné 
rekonstruovat jakoukoli další 
výše položenou ulici. Proto zřej-
mě nebyla vedena žádná další 
jednání s vlastníky ostatních po-
zemků.
Ještě jednou podotýkám, že tento 
článek je opravdu hrubé shrnutí 
informací, které zatím k celé pro-
blematice mám. Chci se v nejbliž-
ším období  celou problematikou 
znovu a důkladně zabývat a sna-
žím se celý projekt znovu rozhý-
bat. Komukoli, kdo bude mít zá-
jem, poskytnu všechny informace, 
které mám k dispozici a budu je-
dině rád, když budu moci komu-
nikovat s občany přímo, a ne přes 
články v ŽÚ. Jako první krok chci 
obnovit jednání se všemi vlastní-
ky pozemků.
Ing. Michal Breda, místostarosta

Od jara 2012 bylo nutné zko-
ordinovat dvě investiční stavby 
města. Jednak se zahájila stavba 
„Revitalizace rybníků Fabrák, 
Kalák a Jámy“ a dále pokračova-
la výstavba splaškové kanalizace 
v oblastech Slovany I, ul. Škvo-
recká, Komenského, Hálkova  
a Nerudova.
Z důvodu vyvážení sedimentů  
z rybníka Fabrák byla oprava po-
vrchu v ul. Škvorecká po výstav-
bě splaškové kanalizace odložena 
na pozdější termín, až po dokon-
čení odvozu bahna z Fabráku. 
Tím se oprava finálního povrchu 

komunikace dostala do období, 
které nebylo pro uvedené práce 
ideální. Práce se provedly v oka-
mžiku, kdy se zdály být klimatic-
ké podmínky nejvhodnější. Opra-
va byla provedena technologií dle 
projektové dokumentace (pene-
trační makadam).  Brzký příchod 
sněhu a dále velké oteplení (mož-
ná i technologie provedení) zapří-
činila, že se výtluky v komunikaci 
objevily před vánočními svátky  
a docházelo ke stále většímu 
zhoršení těchto výtluků. Město 
ihned požadovalo na dodavatel-
ské firmě nápravu. 

Na tento úsek komunikace ul. 
Škvorecká nebylo ještě provede-
no přejímací řízení. Zhotovitel 
OHL ŽS, a.s., bude komunikaci  
v zimním období provizorně 
opravovat. 
První opravy proběhly hned po 
skončení vánočních svátků v týd-
nu od 7. 1. 2013. Definitivní opra-
va bude provedena za vhodných 
klimatických podmínek v jarních 
měsících.

Odbor investic ve spolupráci  
s technickým  

dozorem p. Brožkem  
(VRV, a.s.)

Upozornění 
občanům  
– odpady 
V průběhu měsíce února budou 
doručeny do všech domácností 
složenky na platbu za svoz a likvi-
daci komunálního odpadu. 
Platbu prosím proveďte složen-
kou, bankovním převodem nebo 
přímo v pokladně MěÚ Úvaly, 
Pražská 276 v úředních hodinách, 
tj.:
pondělí 7.30 – 12.00   
 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00   
 13.00 – 17.00 
Známky na popelnicové nádoby 
na rok 2013 jsou k vyzvednutí 
po prokázání provedené platby na 
odboru správním MěÚ Úvaly. 
Pokud vám nevyhovuje osobní 
vyzvednutí známky, kontaktujte 
nás prosím na tel. 281 982 485, 
723 929 928. 
Zároveň upozorňujeme, že míst-
ní poplatky se staly s účinnos-
tí od 1. 1. 2011 v souvislosti  
s platností zákona č. 280/2009 
Sb. (daňový řád) daní, je bez-
podmínečně nutné dodržovat 
termín splatnosti. V případě ne-
dodržení termínu splatnosti  nám 
zákon ukládá neprodleně  vysta-
vit platební výměr a následně 
daň vymáhat spolu se sankčními 
opatřeními,  k tomuto kroku by-
chom neradi přistupovali.

Jitka Hamouzová, pověřená  
vedením odboru správního

Povrch komunikace ul. Škvorecká 
(od viaduktu až po Fabrák) po výstavbě splaškové kanalizace
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Usnesení č. Z – 0147/012
Zastupitelstvo města Úvaly bere 
na vědomí zprávu o činnosti rady 
města v období od 9.11.2012 do 
13.12.2012 (příloha č. 1).
PRO: 10
Po,Mi,Br,Pk,Kr,St,Ce,Va,Ko
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0148/012
Zastupitelstvo města Úvaly bere 
na vědomí splnění usnesení Za-
stupitelstva města Úvaly z roku 
2012 – 08, 021, 066, 069, 081, 
086, 0105, 0106, 0107, 0108, 
0109, 0110, 0111, 0113, 0114, 
0115, 0117, 0122, 0123, 0124, 
0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 
0130, 0131, 0135, 0139, 0141, 
0143, 0144, 0145 (příloha č. 2).
PRO: 10
Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Ce, Va, 
Ko
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0149/012
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje přidělení finančního 
příspěvku Římskokatolické far-
nosti Úvaly ve výši 120 000,- Kč, 
který bude využit na osazení tří 
zvonů ve věži kostela Zvěstování 
Páně v Úvalech a jejich vybavení 
elektrickým lineárním pohonem, 
spínacími hodinami DCF jak pro 
manuální, tak pro automatické 
spínání (příloha č. 3).
II. Pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy,
PRO: 10
Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Ce, Va, 
Ko
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0150/012
Zastupitelstvo města schvaluje 
pro rok 2013 vodné ve výši 28,68 
Kč/m3 bez DPH.
PRO: 11
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 Va

Usnesení č. Z – 0151/012
Zastupitelstvo města schvaluje 
pro rok 2013 stočné ve výši 33,74 
Kč/m3 bez DPH.
PRO: 11
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 Va

Usnesení č. Z – 0152/012
Zastupitelstvo města Úvaly bere 
na vědomí změnu výše dotace 
na 64 419 000,- Kč (původně 68 
133 000,- Kč), která byla přija-
ta usnesením Z- 05/2011 ze dne 
24.02.2011 (Zastupitelstvo města 
Úvaly: souhlasí s přijetím dotace 
z OPŽP ve výši 68 133 458 Kč na 
stavbu „Dostavba a rekonstrukce 
vodovodní sítě Úvaly“, souhlasí 

se spolufinancováním podílu z 
vlastních zdrojů z rozpočtu měs-
ta, pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o přijetí dotace)  na stav-
bu „Dostavba a rekonstrukce vo-
dovodní sítě Úvaly“, akceptační 
č. 10055291 (Příloha č. 4).
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Va, Ko
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0153/012
Zastupitelstvo města Úvaly bere 
na vědomí informace k podnětu 
pana Kolaříka ohledně výměny 
stávajícího vodovodního přiva-
děče lokality V Setých (příloha 
č. 5).
PRO: 9
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 Va, 
Ce, Ko

Usnesení č. Z – 0154/012 – 
usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly: 
I. bere na vědomí materiál „Ná-
vrh vzniku městské policie v 
Úvalech“,
II. schvaluje vznik městské poli-
cie v Úvalech,
III. schvaluje harmonogram 
vzniku policie v Úvalech,
IV. schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku města Úvaly o zřízení 
městské policie,
V. schvaluje další materiály po-
třebné ke vzniku městské policie.
PRO: 5
Po, Br, Kr, St, Sp
PROTI: 3 Mh, Va, Ko 
ZDRŽEL SE: 4 Mi, Pk, Pp, Ce

Usnesení č. Z – 0155/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje v souladu s § 47 
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb v 
platném znění Zadání územního 
plánu města Úvaly (příloha č. 6),
II. ukládá odboru životního pro-
středí a územního plánování za-
slat na Krajský úřad Středočes-
kého kraje návrh na vložení dat 
do evidence územně plánovací 
činnosti o schváleném Zadání ÚP 
města Úvaly spolu s Registračním 
listem,
III. ukládá odboru životního 
prostředí a územního plánování 
zajistit zpracování Návrhu ÚP a 
dokumentace Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní pro-
středí a zahájit projednání.
PRO – 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0156/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí návrh stavebně 

architektonického řešení vypra-
covaného ve čtyřech variantách, 
který se týká rozšíření kapacit 
mateřských škol v Úvalech (pří-
loha č. 11),
II. souhlasí se zpracováním vari-
atny 3 – MŠ Cukrovar
III. ukládá místostarostovi Ing. 
Michalu Bredovi zajistit výběro-
vé řízení na zpracování stavebně 
architektonického řešení a studie 
objektu MŠ Cukrovar (včetně 
potřebných průzkumů a rozborů, 
analýz a finančních nákladů stav-
by).
PRO: 11
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Ing. Černý nehlasoval z důvodů 
střetu zájmů.

Usnesení č. Z – 0158/012
Zastupitelstvo města Úvaly ruší 
usnesení č. Z – 09/020 ze dne 
11.2.2012 týkající se přijetí 
bezúplatného pozemku KN p.č. 
4385 v k.ú. Újezd nad Lesy od 
ÚZSVM, a to z důvodu, že je 
nutno schválit nové usnesení do-
plněné o podmínky, kdy v přípa-
dě převodu ve veřejném zájmu 
nelze pozemek využít k někte-
rým účelům.
PRO 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0159/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje přijetí bezúplat-
ně převáděného pozemku KN 
p.č. 4385 v k.ú. Újezd nad Lesy 
od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových včetně 
podmínek stanovených v čl. 3 
Smlouvy o bezúplatném převo-
du nemovitosti č.j. UZSVM/A-
/29515/2010-MUEM (příloha č. 
12),
II. pověřuje starostu podpisem 
Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0160/012
Zastupitelstvo města Úvaly: 
I. schvaluje uzavření souhlasné-
ho prohlášení mezi Lesy České 
republiky, státní podnik Hradec 
Králové, se sídlem Přemyslova 
1106, PSČ 501 68 Hradec Krá-
lové, IČ 42196451 a Městem 
Úvaly, ve kterém se LČR, s.p. 
vzdává ve prospěch Města Úva-
ly pozemku p.č. 3480/2, 3521/3, 
3515/2, 3499/2, 3513/1, 3512/6, 
3514/113514/6, 3514/7, 3512/8, 

3522 a pozemky (příloha č. 13),
II. pověřuje starostu města pod-
pisem souhlasného prohlášení 
mezi LČR, s. p., a Městem Úvaly.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0161/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí příspěvku na infrastruk-
turu (pozemek parc. č. 3841/6  
v k.ú. Úvaly u Prahy o výměře 
12.088m2) mezi panem Ivanem 
Rabelem a Městem Úvaly (přílo-
ha č. 14).
II. pověřuje starostu města pod-
pisem této smlouvy.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0162/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje Zástavní smlouvu 
mezi panem Ivanem Rabelem a 
Městem Úvaly (pozemek parc. č. 
3841/6 v k.ú. Úvaly u Prahy o vý-
měře 12.088m2), (příloha č. 15),
II. pověřuje starostu města pod-
pisem této smlouvy.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽALI SE: 0

Usnesení č. Z – 0163/012
Zastupitelstvo města Úvaly zru-
šuje usnesení č. Z – 068/011 ze 
dne 24.3.2011, kterým bylo po-
žadováno zpracovat územní studii 
pro podměty č. 15 a č. 19 zařa-
zené do nového územního plánu.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0164/012
Zastupitelstvo města Úvaly zruší 
usnesení č. Z – 049/011 ze dne 
24.3.2011, kterým bylo doporu-
čeno zařadit Hájenku jako neza-
stavitelné území ve Škvorecké 
oboře, a to kromě současně zasta-
věného území.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z 0165/012
Zastupitelstvo města Úvaly sou-
hlasí s výstavbou areálu Hájen-
ka pouze v rozsahu zastavěného 
území na pozemcích p. č. 3481, 
3482, 3483 v k.ú. Úvaly u Prahy, 
na zbylou část zastavitelné plochy 
(pozemek parc. 3484, k.ú. Úvaly 
u Prahy) budou v návrhu ÚP sta-

Soubor usnesení z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly  
č. Z – 010/2012 ze dne 13.12.2012
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noveny regulativy omezující druh 
a způsob zástavby.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 166/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje přijetí daru od spo-
lečnosti Byty Slovany, spol. s. r. 
o., se sídlem 5. května, PSČ 250 
82 Úvaly, IČ 27212963, kterým 
jsou pozemky p.č.3928/131, o vý-
měře 146m2, vedeného v druhu 
pozemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č.3928/132, o výměře 60m2, ve-
deného v druhu pozemků orná 
půda, se způsobem ochrany ze-
mědělský půdní fond, p.č. 
3928/133, o výměře 329m2, vede-
ného v druhu pozemku orná půda, 
se způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č.3928/286, o vý-
měře 5m2, vedeného v druhu po-
zemku ostatní plocha, se způso-
bem využití ostatní komunikace, 
p.č.3928/288, o výměře 11m2, 
vedeného v druhu pozemků ostat-
ní plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č.3928/308 
o výměře 16m2, vedeného v dru-
hu pozemku ostatní plocha, se 
způsobem využití jiná plocha, 
p.č.3928/309, o výměře 105m2, 
vedeného v druhu pozemku ostat-
ní plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č.3928/ 
310, o výměře 30m2, vedeného v 
druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č.3928/311, o vý-
měře 5m2, vedeného v druhu po-
zemku ostatní plocha, se způso-
bem využití ostatní komunikace, 
p.č.3928/312,o výmeře 5m2, ve-
deného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany ze-
mědělský půdní fond, p.č.3928 
/313, o výměře 156m2, vedeného 
v druhu pozemku ostatní plocha, 
se způsobem využití jiná plocha 
p.č.3928/314, o výměře 1m2, ve-
deného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany ze-
mědělský půdní fond, p.č. 3928/ 
315, o výměře 38m2, vedeného  
v druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany půdní fond, 
p.č.3928/316, o výměře 20m2, ve-
deného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití jiná 
plocha, p.č.3928/319, o výměře 
203m2, vedeného v druhu pozem-
ku ostatní plocha, se způsobem 
využití ostatní komunikace, 
p.č.3928/320, o výměře 93m2, ve-
deného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany ze-
mědělský půdní fond, p.č.3928/ 
323, o výměře 53m2, vedeného v 
druhu pozemku ostatní plocha se 
způsobem využití ostatní komu-

nikace, p.č.3928/376, o výměře 
5m2, vedeného v druhu pozemku 
ostatní plocha, se způsobem vyu-
žití ostatní komunikace p.č.3928/ 
387, o výměře 2m2, vedeného  
v druhu pozemku ostatní plocha, 
se způsobem využití ostatní ko-
munikace, p.č. 3929/13, o výměře 
178m2, vedeného v druhu pozem-
ku ostatní plocha, se způsobem 
využití ostatní komunikace, 
p.č.3929/14, o výměře 244m2, ve-
deného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany ze-
mědělský půdní fond, p.č.3929/ 
15, o výměře 984m2, vedeného  
v druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č. 3929/16, o výmě-
ře 7m2, vedeného v druhu pozem-
ku ostatní plocha, se způsobem 
využití ostatní komunikace, p.č. 
3929/17, o výměře 515m2, vede-
ného v druhu pozemku orná půda, 
se způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č. 3929/18, o výmě-
ře 422m2, vedeného v druhu po-
zemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č. 3929/68, o výměře 45m2, ve-
deného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č. 3929/69, 
o výměře 45m2, vedeného v dru-
hu pozemku ostatní plocha, se 
způsobem vužití ostatní komuni-
kace, p.č. 3929/72, o výměře 
22m2, vedeného v druhu pozemku 
orná půda, se způsobem ochrany 
zemědělský půdní fond, p.č. 
3929/79, o výměře 7m2, vedeného 
v druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č.3929/80, o výmě-
ře 111m2, vedeného v druhu po-
zemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č. 3929/81, o výměře 85m2, ve-
deného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany ze-
mědělský půdní fond, p.č. 
3929/82, o výměře 146m2, vede-
ného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č.3929/83, 
o výměře 81m2, vedeného v dru-
hu pozemku orná půda, se způso-
bem ochrany zemědělský půdní 
fond, p.č. 3929/84, o výměře 
30m2, vedeného v druhu pozemku 
orná půda, se způsobem ochrany 
zemědělský půdní fond, p.č. 
3929/85, o výměře 67m2, vedené-
ho v druhu pozemku orná půda, 
se způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č. 3929/86, o výmě-
ře 49m2, vedeného v druhu po-
zemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č. 3929/87, o výměře 253m2, 
vedeného v druhu pozemku ostat-
ní plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č. 3929/88, 
o výměře 880m2, vedeného v dru-

hu pozemku ostatní plocha, se 
způsobem využití ostatní komu-
nikace, p.č. 3929/91, o výměře 
9m2, vedeného v druhu pozemku 
ostatní plocha, se způsobem vyu-
žití ostatní komunikace, p.č. 
3929/93, o výměře 53m2, vedené-
ho v druhu pozemku orná půda, 
se způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č. 3929/94, o výmě-
ře 16m2, vedeného v druhu po-
zemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č. 3929/95, o výměře 27m2, ve-
deného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany ze-
mědělský půdní fond, p.č.3929/ 
96, o výměře 239m2, vedeného  
v druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č. 3929/97, o výmě-
ře 53 m2, vedeného v druhu po-
zemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č. 3929/99, o výměře 110m2, 
vedeného v druhu pozemku ostat-
ní plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č. 3929/ 
100, o výměře 146m2, vedeného  
v druhu pozemku ostatní plocha , 
se způsobem využití ostatní ko-
munikace, p.č.3929/102, o výměře 
5m2, vedeného v druhu pozemku 
orná půda, se způsobem ochrany 
zemědělský půdní fond, p.č. 
3929/104, o výměře 19m2, vede-
ného v druhu pozemku orná půda, 
se způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č. 3929/105, o vý-
měře 6m2, vedeného v druhu po-
zemku ostatní ploha, se způsobem 
využití ostatní komunikace, p.č. 
3929/106, o výměře 251m2, vede-
ného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č.3929/ 
107, o výměře 93m2, vedeného  
v druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č.3929/108, o vý-
měře 127m2, vedeného v druhu 
pozemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond , 
p.č. 3929/109, o výměře 140m2, 
vedeného v druhu pozemku ostat-
ní plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č.3929/ 
110, o výměře 6m2, vedeného  
v druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č. 3929/111, o vý-
měře 47m2, vedeného v druhu po-
zemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č.3929/112, o výměře 178m2, 
vedeného v druhu pozemku ostat-
ní plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č.3929/ 
113, o výměře 8m2, vedeného  
v druhu pozemku orná půda, se 
způsobem ochrany zemědělský 
půdní fond, p.č.3929/114, o vý-
měře 12m2, vedeného v druhu po-
zemku orná půda, se způsobem 

ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č.3929/115, o výměře 160m2, 
vedeného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany země-
dělský půdní fond, který zůstal  
z pozemku p.č.3929/115 po oddě-
lení pozemků, p.č.3929/411, p.č. 
3929/412 a p.č. 3929/413, na zá-
kladě geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 2400-1317/ 
2011, zpracovaného společností 
BELZA-GEO, s. r. o., Bezručova 
540, 250-82 Úvaly, který byl Ka-
tastrálním úřadem pro Středočes-
ký kraj, Katastrální pracoviště, 
Praha – východ, potvrzen dne 
20.12. 2011 pod č. 3730/2011, 
p.č. 3929/ 116, o výměře 92m2, 
vedeného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany země-
dělský půdní fond, p.č. 3929/117, 
o výměře 164m2, vedeného v dru-
hu pozemku ostatní plocha, se 
způsobem využití ostatní komuni-
kace, p.č.3929/118, o výměře 
5m2, vedeného v druhu pozemku 
ostatní plocha, se způsobem vyu-
žití jiná plocha, p.č.3929/125,  
o výměře 26m2, vedeného v druhu 
pozemku orná půda, se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond, 
p.č.3929/ 126, o výměře 35m2, ve-
deného v druhu pozemku orná 
půda, se způsobem ochrany země-
dělský půdní fond, p.č. 3929/127, 
o výměře 185m2, vedeného v dru-
hu pozemku ostatní plocha, se 
způsobem využití ostatní komuni-
kace, p.č.3929/159, o výměře 
19m2, vedeného v druhu pozemku 
ostatní plocha, se způsobem vyu-
žití jiná plocha, p.č.3929/160,  
o výměře 19m2, vedeného v druhu 
pozemku ostatní plocha, se způso-
bem využití jiná plocha, 
p.č.3929/173, o výměře 6m2, ve-
deného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití ostat-
ní komunikace, p.č.3929/185,  
o výměře 12m2, vedeného v druhu 
pozemku ostatní plocha, se způso-
bem využití ostatní komunikace, 
p.č.3929/2010, o výměře 13m2, 
vedeného v druhu pozemku ostat-
ní plocha, se způsobem využití 
jiná plocha, p.č.3929/ 211, o vý-
měře 15m2, vedeného v druhu po-
zemku ostatní plocha, se způso-
bem využití jiná plocha, 
p.č.3929/216, o výměře 10m2, ve-
deného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití jiná 
plocha, p.č.3929/217, o výměře 
5m2, vedeného v druhu pozemku 
ostatní plocha, se způsobem vyu-
žití jiná plocha, p.č.3929/222,  
o výměře 12m2, vedeného v druhu 
pozemku ostatní plocha, se způso-
bem využití jiná plocha, p.č. 
3929/234, o výměře 13m2, vede-
ného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití jiná 
plocha, p.č.3929/250, o výměře 

➜  ➜  ➜  strana 6
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➜  ➜  ➜  ze strany 5
9m2, vedeného v druhu pozemku 
ostatní plocha, se způsobem vyu-
žití ostatní komunikace, p.č. 
3929/263, o výměře 5m2, vede-
ného v druhu pozemku ostatní 
plocha, se způsobem využití 
ostatní komunikace, p.č. 3929/ 
276, o výměře 5m2, vedeného v 
druhu pozemku ostatní plocha se 
způsobem využití ostatní komu-
nikace, p.č.3929/280, o výměře 
11m2, vedeného v druhu pozem-
ku ostatní plocha, se způsobem 
využití ostatní komunikace, 
p.č.3929/285, o výměře 12m2, 
vedeného v druhu pozemku 
ostatní plocha se způsobem vyu-
žití ostatní komunikace, vk.ú. 
Úvaly u Prahy se všemi součást-
mi a příslušenstvím(dlažba, ob-
rubníky, ploty, u kontejnerových 
stání opěrné zdi, schodiště, vyba-
vení oddechovými prvky a veřej-
né osvetlení) a souhlasí s uzavře-
ním darovací smlouvy (příloha 
č.16), 
II. pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0167/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. vydává v souladu ze zákonem č 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění obecně závaznou vyhláš-
ku města Úvaly č.4/2012 o míst-
ním poplatku za rozvoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, kde sazba 
poplatku činí 684,- Kč (příloha 
č.17),
II. ukládá starostovi zajistit její 
vydání.
PRO:12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Vo
PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.Z – 0168/012
Zastupitelstvo města Úvaly bere 
na vědomí zápis ze společného 
jednání Výboru pro výstavbu a in-
vestiční komise ze dne 3.12.2012 
(příloha č. 18).
PRO: 10
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, St, Sp, 
Ce, Ko
PROTI: 1 VA   ZDRŽEL SE: 0

Ustanovení č. Z – 0169/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s návrhem řešení bu-
doucí knihovny v objektu č.p. 18, 
nám. Arnošta z Pardubic ve vari-
antě č. 2 (příloha č. 19),
II. rozhodlo pokračovat v dal-
ších krocích pro zajištění stavby 
městské knihovny v čp. 18 až po 
zajištění finančních prostředků 
na zpracování všech stupňů pro-

jektové dokumentace a realizace 
stavby.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0170/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje přijetí peněžního 
daru ve výši 22.000,- Kč, jako 
navýšení již schváleného účelo-
vě určeného daru na rekonstrukci 
komunikací Brožíkova, Čermá-
kova, Slavíčkova od dárce JUDr. 
Petry Vlachové, bytem Brožíko-
va 1580, Úvaly (původní částka 
25.300,- + dodatek č.1 – 22.000,- 
celkem 47.300,- Kč), (příloha č. 
20),
II. pověřuje starostu města pod-
pisem dodatku č. 1 k darovací 
smlouvě.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0171/012 – 
usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru 
prodeje objektu čp. 105, Škvorec-
ká ul., Úvaly na nebytové účely,
II. ukládá starostovi zveřejnit zá-
měr tohoto prodeje ve smyslu §39 
odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. 
(zákon o obcích) v platném znění.
PRO: 4
Pp, Kr, St, Sp
PROTI: 4          ZDRŽEL SE: 4
Pk, Ce, Va, Ko      Mh, Pi, Mi, Br

Usnesení č. Z – 0172/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje přijetí daru od man-
želů Vyskočilových, kterým je 
pozemek parc. č. 3048/13 k.ú. 
Úvaly u Prahy (příloha č. 21),
II. pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Be, Pk, Pp, Kr, St, 
Sp, Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0173/012
Zastupitelstvo města Úvaly (pří-
loha č. 22)
I. souhlasí s podáním žádosti  
o dotaci z LEADERU prostřed-
nictvím MAS Region Pošembeří 
z FICHE č. 8, název projektu: 
Úvalské cesty, výše dotace 375 
000,-Kč a vlastní náklady 125 
000,- Kč,
II. souhlasí s podáním žádosti  
o dotaci z LEADERU prostřed-
nictvím MAS Region Pošembeří 
z FICHE č. 3, název projektu: Ob-
nova sochy Arnošta z Pardubic, 
výše dotace 277 500,-Kč a vlastní 
náklady 92 500,- Kč,

III. souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci v LEADERU prostřed-
nictvím MAS Region Pešembeří 
FICHE č. 2, název projektu: Hrad 
Skara, výše dotace 375 000,-Kč  
a vlastní náklady 125 000,- Kč,
IV. souhlasí s podáním žádost  
o dotaci z LEADERU prostřed-
nictvím MAS Region Pošembe-
ří z Fiche č. 1, název projektu: 
Doplnění zeleně v Úvalech, výše 
dotace 225 000,- Kč a vlastní ná-
klady 75 000,-.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0174/012
Zastupitelstvo města Úvaly be- 
re na vědomí přehled nákladů  
v objektu čp. 203, Smetanova ul., 
Úvaly (příloha č. 23).
PRO: 11
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Ing. Černý nebyl přítomen.

Usnesení č. Z – 0175/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s prodejem části 
pozemku p.č.3598 o velikos-
ti 0,14m2 v k.ú. Úvaly u Prahy, 
druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komuni-
kace panu Stanislavu Hauserovi 
bytem Dobročovická č.051, Úva-
ly za kupní cenu 2000,- Kč (pří-
loha č. 24),
II. pověřuje starostu města pod-
pisem kupní smlouvy.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0176/012
Zastupitelstvo města Úvaly bere 
na vědomí zprávu o činnosti fi-
nančního výboru zastupitelstva  
II. pololetí roku 2012, včet-
ně kontrolních zpráv (příloha  
č. 25).
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0178/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s přijetím daru od aka-
demické sochařky paní Miloslavy 
Kaňkové, která městu darovala 
4 keramické postavy. Postavami 
bude doplněn keramický betlém, 
který byl městu výše uvedenou 
dárkyní již darován (darovací 
smlouva příloha č. 27),
II. pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0179/012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. podporuje výzvu „Zastavte do-
končení II. fáze reformy veřejné 
správy (příloha č. 28),
II. ukládá starostovi administra-
tivně zajistit podporu výše uvede-
né výzvy.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0180/012
Zastupitelstvo města Úvaly 
schvaluje zřizovací listinu pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola Úvaly, Kollárova 1260, okr. 
Praha – východ (příloha č. 29).
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z 181/012
Zastupitelstvo města Úvaly udě-
luje souhlas zřizovatele s výma-
zem příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Úvaly, Pražská 252, 
okr. Praha-východ z Obchodního 
rejstříku.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 0182/012
Zastupitelstvo města Úvaly udě-
luje souhlas zřizovatele s vý-
mazem příspěvkové organizace 
Mateřská škola Úvaly, Kollárova 
1260, okr. Praha východ z Ob-
chodního rejstříku.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0183/012
Zastupitelstvo města Úvaly jme-
nuje členy komise pro otvírání 
obálek, prodej pozemku parc. č. 
3841/24 o výměře 36147 m2 kata-
strální území Úvaly: Ing. Helena 
Váňová, p. Miloslav Kolařík, Dr. 
Vítězslav Pokorný, Bc. František 
Jungwirth, JUDr. Ing. Petr Petrží-
lek, Ing. Petr Jankovský.
PRO: 12
Mh, Po, Mi, Br, Pk, Pp, Kr, St, Sp, 
Ce, Ko, Va
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zapsala: Monika Šimáňová
MUDr. Jan Šťastný starosta

Vysvětlivky zkratek: Mo – Morá-
vek, Kr – Krutský, St – Šťastný, 
Ko – Kolařík, Va – Váňová, Sp 
– Štěpánovský, Ce – Černý, Br – 
Breda, Bo – Borecký, Po – Polá-
ková, Mi – Milerová, Mh – Mah-
dal, Pp – Petržílek, Pk – Pokorný.
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Vážení občané,
v letošním roce bude svoz BIO 
odpadů opět zajišťován prostřed-
nictvím společnosti A.S.A. spol. 
s. r. o. Pravidla a specifikace svo-
zu byly již zveřejněny v prosinco-
vém čísle měsíčníku Život Úval. 
Pro usnadnění Vám v tomto čísle 
předkládáme tiskopis objednávky 
„Doklad o úhradě služeb svozu 
biologicky rozložitelného odpadu 
za rok 2013“. Objednávku této 
služby je možné učinit již od 1. 3. 
2013. Vyplněním tohoto dokladu, 
jeho odevzdáním a současným 
zaplacením na Městském úřadě  
v Úvalech, odboru životního 
prostředí a územního rozvoje, 
pracoviště Riegerova 897, se stá-
vá tento doklad závaznou objed-
návkou této služby.
V tiskopise nevyplňujte uhraze-
nou částku (bude vyplněna při 
platbě v kanceláři odboru životní-
ho prostředí a územního rozvoje).
Po zaplacení příslušné částky Vám 
bude odpadní nádoba dodána na 
Vámi udanou adresu pracovníky 
Veřejně prospěšných služeb spo-
lečně se známkou pro příslušné 
období – toto platí pro nové zá-
jemce o nabízenou službu. Stáva-
jící zájemci, kteří již tuto službu 
využívali v loňském roce a kteří 
nádobu již mají, obdrží po zapla-
cení příslušné částky pouze částku 
pro příslušné období.
Svoz bude probíhat od 5. 4. 2013 
do 29. 11. 2013 ve 14 denních 
intervalech, a to každý pátek  
v sudých kalendářních týdnech.

Úřední dny:
 pondělí – 7.30-18.00
 středa – 7.30-17.00
Případné informace na tel. čísle
 281 091 527
 281 091 554

Svoz bioodpadu 
2013 – informace

CO NABÍZÍME ?
✘  Přistavení sběrových nádob o objemu 120 

a 240 litrů 
✘  Pravidelný vývoz 1x 14 dní přímo od va-

šeho domu (zejména v době vegetačního 
období)

✘  Zajištění využití bioodpadů na kompostárně

SVOZ BIOODPADU
Společnost .A.S.A., spol. s r.o., nabízí ve spolupráci s vaší obcí zajištěný komplexní systém svozu  

a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácnosti občanů. 

➜  ➜  ➜  strana 8
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Proč se do systému zapojit?
✘  Věděli jste, že biologicky rozložitelný od-

pad tvoří v současnosti až 40% komunální-
ho odpadu? Odděleným sběrem umožníte 
jeho další využití.

✘  Odpadnou vám každoroční starosti, kam  
s padanými jablky, listím a trávou.

✘  Na odpad vám dodáme popelnice se speciál-
ní konstrukcí o objemu 120 nebo 240 litrů, 
která omezuje zahnívání a šíření zápachu.

✘  Kompostování je levnější než skládkování  
a není zatíženo rostoucími zákonnými po-
platky za uložení odpadu na skládku. 

✘  Povinnost  třídění bioodpadu přijde s no-
vým Zákonem o odpadech v nejbližším ob-
dobí i do ČR.

PRO JAKÝ ODPAD JE SLUŽBA  
URČENA? 
✘  BIOODPAD ZE ZAHRAD 
listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů  
a stromů (zkrácené)

✘  BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z pří-
pravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, 
exkrementy drobných domácích zvířat apod.

JAKÝ ODPAD DO NÁDOBY NEPATŘÍ? 
✘  kosti, maso, uhynulá zvířata
✘  jedlý olej
✘  tekuté a kašovité zbytky jídel
✘  obaly, směsný komunální odpad
✘  kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady
Cenové podmínky pro vývoz 1x14 dní,  
1. 4. – 30. 11.
(cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu 
a využití na kompostárně )
nádoby o objemu:  
120 l  478,- Kč za svozové období bez DPH
240 l 681,- Kč za svozové období bez DPH

Více informací můžete získat též na:   
www.asa-cz.cz/services_bioodpad.htm
Odbor životního prostředí a územního  

plánování MěÚ

➜  ➜  ➜  ze strany 7

zprávy z města

Redakční rada Života Úval ve 
spolupráci s vedením města vy-
hlásila v říjnovém čísle Živo-
ta Úval l. r. fotosoutěž na téma 
„Podzim v Úvalech“.  Dle pro-
pozic k 31. 12. 2012 zaslalo své 

práce 5 autorů – Václav Vícovský, 
Sébastien Fesquet, Helena Mer-
xbauerová, Aleš Komárek, Václav 
Manda. Z jejich prací jsme vybra-
li a do dalšího hodnocení postou-
pilo 10 fotografií, které nyní uve-

řejňujeme v tomto Životě Úval a 
je na vás čtenářích, abyste vybrali 
3 nejlepší fotografie, které budou 
odměněny.
Své hlasování nám zasílejte na ad-
resu redakční rady: MěÚ Úvaly, 

redakční rada Života Úval, Praž-
ská 276, 250 82 Úvaly, nebo pře-
dávejte na podatelně MěÚ v úřed-
ních hodinách nebo na e-mailovou 
adresu: zivotuval@seznam.cz .

Redakční rada

FOTOSOUTĚŽ – Podzim v Úvalech

F 1 Úvalský  Horní F 2 – Den u mlýna s rybníkem

F 3 – Válcový mlýn F 4 – Cesta k nádraží
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F5 – Večer u mlýna

F 6 – Úvalský malý

F 7 – Podzimní nálada I. 

F 9 F 10

F 8  - Podzimní nálada II.

Ačkoli byla nová školní jídelna 
slavnostně předána škole již 18. 
prosince 2012, do skutečného 
provozu se dostala v lednu letoš-
ního roku. 
I když byli děti i učitelé nadšení 
z nové krásné jídelny, ukázalo 
se, že samotný provoz bude třeba 
vyladit. Například taková šatna. 
Navržená koncepce nepočítala s 
tím, že vyučování u mnoha tříd 
končí přibližně ve stejnou dobu 

a tedy se logicky všechny děti 
půjdou najíst. Výsledkem byla 
hromada tašek a batohů na zemi 
u vchodu do jídelny, přes které se 
děti nemohly dostat k pověšeným 
bundám. Zároveň vznikaly velké 
fronty na výdej jídel, zatímco jí-
delna samotná byla poloprázdná.
Od půlky ledna se proto šatna 
rozdělila na dvě části, kdy v jed-
né části se věší bundy a z druhé 
strany se odkládají batohy. Archi-

tektka, která navrhovala jídelnu, 
rovněž připravila návrh nového 
odkládacího prostoru pro batohy, 
který bude v průběhu února dopl-
něn. 
Zároveň se obrátil směr fron-
ty na výdej jídel, čímž se vše 
urychlilo. Další zrychlení výdeje 
jídel nastane v únoru, kdy bude 
zprovozněn elektronický objed-
návkový systém výběru ze dvou 
jídel. Obědové lístečky se tak i v 

Školní jídelna – poznatky z prvního měsíce fungování
Úvalech odeberou na zasloužený 
odpočinek. Rodiče rovněž nebu-
dou muset absolvovat každomě-
síční fronty spojené s placením 
obědů, vše přechází na plnou 
elektronizaci.
Na straně školy došlo rovněž  
k reorganizaci nástupu jednotli-
vých tříd na obědy, takže tlačenice 
z první poloviny ledna již nevzni-
kají.

➜  ➜  ➜  strana 10
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➜  ➜  ➜  ze strany 9

Mnoho rodičů se rovněž dota-
zovalo, jestli je současný povrch 
před školní jídelnou definitivní. 
Původní představa architektů 
byla, že ano a že stávající šoto-
linový povrch se časem utáhne 
a přirozeně zhutní. Ukázalo se, 

že než by se tak reálně stalo, tak 
by došlo k poškození dřevěných 
stupňů u jídelny, zároveň by děti 
roznášely při mokru špínu všude 
okolo (a také by ji měly na sobě). 
Proto, jakmile to klimatické pod-
mínky dovolí, bude prostor mezi 

chodníčky zpevněn (asfalt, pří-
padně dlažba).
Věřme, že pak již nová jídelna bude 
fungovat ke spokojenosti všech. 
Dobudováním školní jídelny město 
v uplynulých 4 letech investovalo 
do školských zařízení v Úvalech již 

cca 91 mil Kč. Tímto to však nekon-
čí, letos nás čeká rekonstrukce škol-
ních šaten, další dovybavení tříd  
a kabinetů a oprav školních budov 
za dalších téměř 8 milionů Kč…

Petr Borecký, předseda školské 
komise, zastupitel

Fronta na oběd Tohle už je minulost

Od 1. 1. 2013 se stala novým pro-
vozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury společnost Stavo-
komplet, spol. s r.o. Ve výběrovém 
(koncesním) řízení podala tato 
společnost výrazně nejvýhodnější 
nabídku, díky níž mohla být přes 
zvýšení sazby DPH snížena cel-
ková cena pro vodné a stočné na 
rok 2013. Zároveň město vytváří 
pomocí vyššího nájmu, který pro-
vozovateli účtuje, rezervu na po-
stupnou obnovu dožívajících částí 
infrastruktury.
Město společně s novým provo-
zovatelem bude činit průběžné 
kroky k zajištění co možná neje-
fektivnějšího provozu sítě. Týká 
se to především sledování, vy-
hodnocování a zamezování ztrát 
na vodovodní síti a také sledování 
provozu ČOV.

Kategorizace odpadních vod 
od 1. 4. 2013
V zájmu bezproblémového chodu 
chemicko-biologických procesů na 
čistírně odpadních vod (ČOV) bude 
od 1. 4. 2013 zavedena „kategori-
zace odpadních vod“. Jedná se o to, 
že pouze splaškovou vodu vícemé-
ně „čerstvě“ dovezenou lze likvi-
dovat stejným způsobem jako vodu 
přitékající kanalizací, přičemž limit 
„čerstvosti odpadní vody“ byl sta-
noven na tři měsíce. Pokud tedy 
bude určitá domácnost likvidovat 
odpadní vodu z jímky nejméně jed-
nou za tři měsíce, bude významně 
finančně zvýhodněna.
V této souvislosti bude zaveden 
nový systém sledování svozu 
odpadních vod fekálními vozy, 
ke kterému dojde od 1. 4. 2013. 
Kromě ochrany chemicko-biolo-

Provoz vodovodu a kanalizace v roce 2013
gických procesů probíhajících v 
ČOV dojde druhotně i k zásadní-
mu omezení neekologické likvi-
dace odpadních vod mimo ČOV.
Zvýšená ochrana chemicko-bio-
logických procesů v ČOV pro-
střednictvím kategorizace chrání 
majitele jímek před vícenáklady 
spojenými se selháním čistících 
procesů na ČOV, tedy nutností 
odvozu vod z jímek do vzdále-
ných ČOV!
Od 1. 4. 2013 bude tedy zaveden 
pro svoz fekálií následující sys-
tém kategorií pro likvidaci 1 m3 

odpadní vody v ČOV (ceny neza-
hrnují náklady svozců na dopravu 
do ČOV, jejich zisk z podnikatel-
ské činnosti a podobné náklady!):
✘  Domácnosti A (likvidace na 

ČOV za 45 Kč/m3 vč. DPH) 
– obyvatelé, kteří vyvážejí od-
padní vody pravidelně, nejmé-
ně však 1 x za 3 měsíce 

✘  Domácnosti B (likvidace na 
ČOV za 69 Kč/m3 vč. DPH) 
– obyvatelé, kteří vyvážejí od-
padní vody pravidelně, méně 
však než 1 x za 3 měsíce.

✘  Ostatní C (cena bude stanovo-
vána individuálně podle typu 
odpadních vod) – různé druhy 
provozů a průmyslu, usazený 
kal ze septiků, vyhnilá splaško-
vá voda apod.

ČOV Úvaly bude i nadále přijímat 
pouze odpadní vody z území měs-
ta. Pro každou nemovitost, která 
není připojena na kanalizaci, bude 
proto vystaveno potvrzení, které 
je třeba si bezplatně vyzvednout 
na podatelně MěÚ Úvaly.

Toto potvrzení je nutné nechat si 
při každém vyvážení odpadních 
vod potvrdit provozovatelem fe-
kálního vozu s uvedením data od-
vozu. Toto potvrzení bude sloužit 
jako evidence pro obyvatele, 
kterým bude v případě nejasnos-
tí dokládat zařazení do příslušné 
kategorie.  
Provozovateli fekálního vozu je 
nově zavedena povinnost nahlásit 
na ČOV, od koho odpadní vody 
přiváží a podle toho mu bude sta-
novena cena. Na ČOV tak vznik-
ne jednoduchá evidence, kdo a jak 
často odpadní vody vyváží, která 
bude podkladem pro zařazení do 
kategorií.
Po přechodné období do 1. 4. 
2013 budou dovezené odpadní 
vody likvidovány všem domác-
nostem za 45 Kč/m3 vč. DPH.
Důležitá upozornění:
1. Likvidace, respektive ekolo-
gická (!) likvidace odpadních vod 
z jímek je výhradní povinností 
majitelů jímek, nikoli města.
2. Neekologická likvidace je pře-
stupkem a v některých případech 
i trestným činem.
3. „Svoz odpadních vod“ je služ-
ba, kterou neorganizuje město, 
jedná se o zcela soukromý podni-
katelský záměr svozců.
4. Město může ovlivnit cenu za 
likvidaci m3 odpadní vody z jí-
mek v ČOV (viz kategorizace 
odpadních vod uvedená výše),  
v žádném případě nemůže ovliv-
nit cenu za odvoz do ČOV, která 
je určována výhradně svozci.
5. Pokud by se stalo (podobně 
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jako v roce 2007), že selžou bio-
logické pochody v ČOV (tehdy se 
tak stalo díky nadměrnému pří-
sunu odpadních vod z jímek do 
ČOV díky nezodpovědnému cho-
vání svozců a chybném systému 
kontrol svozců ze strany provozo-
vatele), pak by bylo nutné odvá-
žet odpadní vody do vzdálených 
ČOV a svoz by se prodražil. I z 
tohoto důvodu byl zaveden sys-
tém kategorizace, který de-facto 
i chrání majitele jímek před více-
náklady!

Smlouvy o dodávce vody a od-
vádění odpadních vod
Smlouvy o dodávce vody a odvá-
dění odpadních vod s předchozím 
provozovatelem, společností Vo-
dovody a kanalizace Mladá Bole-
slav, a.s., zůstávají po přechodné 

období nadále v platnosti. Budou 
však průběžně nahrazovány nový-
mi. Žádáme vás proto o trpělivost 
a následně o poskytnutí součin-
nosti s podpisem nových smluv, 
které vám společností Stavokom-
plet budou postupně zasílány.

Fakturace a platby za vodné a 
stočné
Vzhledem ke změně provozovate-
le je třeba, aby si občané zrušili 
platby SIPO či trvalé příkazy za 
vodné a stočné, směřované na 
společnost Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s. 
Do 15. 2. 2013 budou probíhat 
odečty vodoměrů, na základě 
kterých vystaví nový provozo-
vatel faktury s aktuálními údaji 
potřebnými pro budoucí platby 
za vodné a stočné. 

OZNÁMENÍ ÚVALSKÉ LÉKÁRNY
Jelikož nám nebyla prodloužena nájemní smlouva k provozování lé-
kárny v budově zdravotního střediska, ráda bych vás se svým kolek-
tivem přivítala v nově vybudované lékárně na adrese Husova ul. 307 
–  pod závorami.
Snažili jsme se vybudovat příjemné moderní prostředí s širším sor-
timentem a  službami. Zachováme přípravu individuáně připravova-
ných léčiv v laboratoři. Pro stálé zákazníky máme připraveny věr-
nostní klientské karty. Počínaje březnem vám nabídneme své služby 
i v dopoledních hodinách v sobotu.
Jsme připraveni vám odborně poradit a vyjít vstříc k vaší spokojenos-
ti. Přijďte nám sdělit, co byste  ve své nové lékárně uvítali.

Dr. Hana Kantorová s kolektivem lékárny

Nadále pak bude fakturace pro-
bíhat čtvrtletně, úhrada bude 
možná buď jednorázovým pla-
tebním příkazem, složenkou či 
hotově v sídle společnosti Sta-
vokomplet. Platby SIPO spo-

lečnost Stavokomplet bohužel 
nepodporuje. 

MUDr. Jan Šťastný, starosta 
města Úvaly, Ing. Ivo Kokrment, 
projektový manažer vodohospo-

dářských investic, VRV, a.s.

policie informuje

Mezi preventivní akce, které 
mají zabránit vykrádání zaparko-
vaných osobních vozidel v Úva-
lech, náleží i kontrola zaparkova-
ných osobních vozidel. Policisté 
obvodního oddělení v Úvalech 
v nočních hodinách obcházejí 
zaparkovaná vozidla a kontro-
lují, zda jsou řádně uzamčená, 
zda mají uzavřená okna a nahlí-
žejí dovnitř, aby se přesvědčili, 
že tam řidiči nenechávají věci, 
které by mohly lákat případné 
zloděje. Pokud policisté zjistili, 

že se v kontrolovaném vozidle 
nachází věci, které by mohly lá-
kat případné zloděje, zanechali 
na vozidle letáček, ve kterém 
upozorňovali řidiče, že ve vozi-
dle ponechali věci, o které mají 
zloději zájem. Nejčastěji se jed-
nalo o autorádia, CD přehráva-
če, GPS navigace. Řidiči by si 
měli uvědomit, že rozbití okénka  
a vykradení vozidla je pro zlodě-
je záležitost několika sekund. Po-
licisté obvodního oddělení Úvaly 
budou v těchto preventivních 

Policisté kontrolují v nočních hodinách zaparkovaná vozidla
akcích pokračovat, a to nejen  
v nočních hodinách, ale i přes 
den. Budou se i nadále snažit ři-
dičům vysvětlit, že vozidlo není 

výkladní skříň a stále platí heslo 
AUTO NENÍ TREZOR. 

npor. Bc. Radislav Geruth,  
vedoucí oddělení 

kultura a volný čas

Vystoupení souboru Musica 
Dolce Vita je vždy sázkou na 
uměleckou jistotu. Potvrdilo se 
to opět v sobotu 5. ledna na Tří-
královém koncertu tohoto tria ve 
zcela zaplněném sále DPS. Jako 
pokaždé byla věnována velká po-
zornost výběru repertoáru a jeho 
provedení. Zatímco v první části 
návštěvníci vyslechli skladby Ba-
cha, Telemanna, Händela nebo 
Rösslera-Rossetiho, které se vy-
značují mimo jiné interpretační 
náročností, v druhé části zazněly 
společně s pastorelou J. J. Ryby 

české novoroční koledy, jejichž 
poslech nikdy nezevšední. Zpěv 
mezzosopranistky Daniely De-
muthové působil jako vždy leh-
ce s přiměřenou dávkou energie  
a přirozenou noblesou, nad nároč-
nými sóly flétnistky Žofie Vokál-
kové se tajil dech a lahodné maje-
státné tóny harfy Zbyňky Šolcové 
vykouzlily úchvatné a nestárnou-
cí melodie. Byla to hudba vníma-
ná nejen sluchem, ale také očima 
a srdcem.

Vladislav Procházka, foto Alena 
Janurová

Od klasiky světové ke klasice české
Před dvěma lety jsem se poprvé 
jako učitelka setkala na Základní 
škole v Úvalech se zahraničními 
dobrovolníky z USA. Oslnila mě 
myšlenka, že bych se jednou také 
vydala podívat se na jiné školy, 
na jiný kontinent, zažít jinou kul-
turu… Od myšlenky k činu mi to 
trvalo právě ty dva roky, abych 
se odhodlala vyrazit v období 
července a srpna 2012 do Indie 
v rámci projektu La Ngonpo (viz 
ŽÚ 10/2012). 
Prožila jsem sedm týdnů v severní 
Indii, v oblasti Ladakh, která leží 
v indickém státu Džammú a Kaš-
mír. Mým dobrovolnickým cílem 
bylo navštěvovat školy a sezna-
movat indické děti s projektem La 
Ngonpo, jehož náplní je komu-
nikace českých a indických škol 
skrze webová rozhraní. 
Měla jsem to štěstí, že pedago-
gická náplň nebyla tak náročná, 
přispěla k tomu i kázeň a chuť 
indických dětí učit se jinak, 
hravě a nápaditě. Ve srovnání  

Cesta po Indii

➜  ➜  ➜  strana 12
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➜  ➜  ➜  ze strany 11
s našimi dětmi jsem necítila žád-
nou potřebu děti motivovat nebo 
nějak nutit. Bylo to překvapu-
jící i vzhledem k podmínkám, 
které k učení mají, velký počet 
dětí ve třídách, staré vybavení, 
nedostatek učebních materiálů, 
technické vybavení jen velmi 
zřídka. Velká část zodpovědnosti 
za docházku do školy, vzdělání 
jako takové je na dětech, a to již 
od útlého věku.
Největší obavu jsem měla z akli-
matizace, jak zvládnu pobyt ve 
výšce v rozmezí 3500 – 5200 m.
n.m. Zdravotní problémy nepřišly, 
ale úskalí přišlo v podobě „kultur-
ního šoku“, který jsem vstřebá-
vala asi týden. Matně si vybavuji 

velký nápor na všechny lidské 
smysly. Najednou jsem viděla 
všude jiné barvy (krásné buddhis-
tické chrámy), cítila naprosto jiné 
věci (průzračný vzduch, odpadky, 
krávy), dělala věci, na které mám 
doma techniku (prala jsem, pou-
žívala specifický záchod), slyšela 
změť jazyků (angličtinu, hindi, 
ladačtinu), klaksonů, ochutnáva-
la indická jídla (naučila jsem se 
nepoužívat pálivé omáčky jako 
kečup)… Naprostý chaos, který 
se po týdnu stal řádem, ve kterém 
žijí tisíce lidí. Nemají sice mož-
nosti jako my, ale obecně vzato i v 
mnohem těžších podmínkách jsou 
spokojenější a chovají se k sobě 
méně sobecky.
Většinu času jsem trávila výlety 

po okolí hlavního města Lehu. 
Oblasti Ladakhu se často říká 
„Malý Tibet“ a je tu zachováno 
mnoho z tibetské kultury. Kláš-
tery, vesničky v horách zachová-
vající tradiční způsob života, kul-
turní a náboženské akce, přírodní 
útvary, cestování místní dopra-
vou, obyčejný život mezi místní-
mi obyvateli, to vše tvořilo můj 
celkový dojem z místa, které je na 
stejné planetě jako Česká republi-

ka. A přesto jsem si často kladla 
otázku, jak odlišné jsou naše po-
třeby a hodnoty. 
Toto je jen střípek mého pohle-
du z velmi krátké doby, ale už 
teď vím, že se do Ladakhu chci 
jednou podívat znovu. Mimocho-
dem, nemáte plány na dovolenou? 
Přijďte se podívat na promítání 
fotek z mé cesty 15.2. 2013 (viz 
info v ŽÚ)…

Jana Sigmundová

Písničkář, básník a prozaik Jan 
Burian je dostatečně známou osob-
ností, proto je možná zbytečné ho 
představovat. Činíme tak ale před 
každou kulturní akcí, kterou komi-
se pro kulturu  pořádá. Proto uvá-
díme krátký medailonek i tentokrát. 
Jan Burian pochází z umělecké 
rodiny. Jeho dědeček Emil Burian 
byl operním pěvcem v Národním 
divadle, otec E. F. Burian se zapsal 
do historie českého avantgardního 
divadla. Jan Burian vystudoval žur-
nalistiku, ale přímo své profesi se 
věnoval pouze v letech 1976-1977, 
kdy byl redaktorem časopisu Melo-
die. V období let 1977-1978 uklízel 
domy a po roce 1978 zvolil tzv. 
svobodné povolání. 
V roce 1971 začal vystupovat jako 
písničkář v pražském divadle Ma-
ringotka, v Redutě a Malostran-
ské besedě, později se stal členem 
volného sdružení Šafrán. V letech 
1974–85 tvořil autorskou a inter-
pretační dvojici s Jiřím Dědečkem. 
Od roku 1985 vystupuje opět sám, 
případně příležitostně spolupracu-
je s dalšími písničkáři, v poslední 
době také se členy volného sdružení 
„Osamělí písničkáři“, které založil.
Od roku 1992 spolupracoval  
s Českou televizí, kde kromě mno-
hadílného vlastního pořadu „Pose-
zení s Janem Burianem“, ve kte-
rém rozmlouval s řadou známých 
osobností, natočil dvě řady pořadu 

„Burianův den žen“, v němž se 
zpovídaným ženám mnohdy ne-
příjemnými otázkami snažil do-
stat pod kůži. Spolupracoval také 
s Českým rozhlasem například na 
pořadu Přestávka s P. Rutem nebo 
Přesýpací hodina s Janou Klusá-
kovou. V roce 2012 vysílala stani-
ce Vltava téměř třicetidílný pořad 
Na sever s Janem Burianem, který 
je zasvěcen severské kultuře. 
Je autorem řady fejetonů. Originál-
ní literární formu mají jeho knihy 
inspirované cestováním (Cokoliv  
o New Yorku, Cokoliv o Dánsku, 
Sága o cestě na Island a další), ve 
kterých se prolíná reportáž a inter-
wiev s deníkovým záznamem. Zná-
má je série souborů textů „Almana-
ch Burianovy kulturní ozdravovny“. 
V roce 2012 vyšla monografie  
s názvem „Nežádoucí návraty  
E. F. Buriana“, ve které se vyrovná-
vá s osobností a názory svého otce.
Jan Burian od roku 1970 vystou-
pil, jak sám píše na svých strán-
kách, na více než 4 000 koncertech.  
15. března do jejich soupisu přibude 
další položka, a to koncert v Úva-
lech. Jan Burian vystoupí s pořa-
dem „Muži jsou křehcí (aneb Proč 
jsou muži slabší než ženy aneb Ko-
nec feminismu v Čechách)“, který 
je sestaven z písní stejnojmenného 
dvojalba. 

Za komisi pro kulturu Zdeňka 
Havránková

Připravujeme koncert Jana Buriana Kulturní komise Rady města Úvaly
zve všechny zájemce

do

DIVADLA NA VINOHRADECH

13. 3. 2013 v 19:00 hod
To byla moje písnička!

Hra britského autora Noëla Cowarda je z prostředí malého dobro-
činného domova pro vysloužilé herečky - bývalé divadelní hvězdy, 
které kvůli stáří, nedostatku prozíravosti či neštěstí upadly do chu-
doby.
Základní myšlenkou je zjištění, že stáří nemusí být tak bezútěšné 
a smutné, jak všichni očekávají. Stačí najít humor a odvahu žít.“

Hrají: 
Daniela Kolářová, Marta Vančurová, Jana Štěpánková, Gabriela 
Vránová, Libuše Švormová, Carmen Mayerová, Lilian Malkina, 
Jana Jiskrová, Vendulka Křížová, Eva Režnarová, Pavla Dostálová, 
Ivana Uhlířová/Zuzana Vejvodová, Jan Šťastný, Václav Vydra, Jaro-
slav Kepka a Jiří Žák.

Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly, odbor správní

Informace na tel.:  281 091 541, 281 091 543, 723 040 530,   
607 665 937

e-mail: alena.fejtova@mestouvaly.cz

Doprava individuální
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Ve dnech 22. - 24. 2. 2013 pro-
běhne v Městském domě dětí  
a mládeže v Úvalech výstava fo-

tografií pana Václava Vícovského 
na téma „Řecké ostrovy“.
Jedná se o druhou výstavu to-

hoto autora. V březnu loňského 
roku nám představil svůj výběr 
36 fotografií formátu „Stavby  
v běhu staletí” .Přijďte se v 
těchto zimních dnech zahřát 

pohledem na prosluněné sním-
ky ze 14 řeckých ostrovů a zís-
kat případně inspiraci pro svou 
dovolenou.

Jana Pospíšilová

Galerie MDDM uvádí….
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Dne 20. 12. 2012 se třída 5. D s 
paní učitelkou Havlíkovou a žáci, 
kteří si vybrali volitelný předmět 
dramatická výchova pod vedením 
paní učitelky Javůrkové, vydali 
do Domova důchodců v Úvalech 
rozdat štěstí a lásku – a to tak, že 
jim něco zahráli.
Děti z 5. D měly připraveno pás-
mo: „Ten vánoční čas“, které 
představovalo období adventu  
s jeho tradicemi, zvyky a svátky 
(zapalování svíček na adventním 
věnci, trhání barborek, Mikuláše, 
krájení jablíčka, posílání skořáp-
kových lodiček se svíčkami).
Žáci z dramatické výchovy zahrá-
li „Vánoční hru“ o narození Ježíše 
Krista, kterou pečlivě nacvičovali 

i s hudebním doprovodem a kole-
dami.
Bylo dojemné, že se někteří z di-
váků ke zpívání připojovali, mož-
ná zavzpomínali na své dětské 
Vánoce.
Nakonec, jako naše dobrovol-
né plus, jsme šli na každý pokoj 
a všem popřáli veselé Vánoce  
a šťastný nový rok s velkým úsmě-
vem na tváři. Rozdali jsme nejen 
lásku, ale i přáníčka, která vyrobi-
ly pro seniory z našeho města děti 
ve školní družině.
Všechny nás určitě návštěva moc 
bavila a v období Vánoc nám při-
nesla radost, ale i námět k pře-
mýšlení!

Michaela Vlachová, 8. A

Předvánoční návštěva Domova důchodců v Úvalech

Neobyčejnou noc ve škole za-
žilo před Vánoci 24 dětí z 6., 7.  
a 8. ročníku. Již podruhé proběhla 
akce s neobvyklým a pro mnohé 
lákavým názvem „Průvan v hla-
vě“. Uskutečnila se pod hlavičkou 
školního parlamentu. 
Školní parlament kromě toho, že 
žáky zapojuje do praktických zá-
ležitostí týkajících se chodu školy 
(např. třídění odpadu, úklid oko-
lí školy, dohled nad vybavením  
a ochrana před ničením majetku), 
nabízí také spoustu aktivit podpo-
rujících rozvoj příjemné atmosfé-
ry v naší škole. 
Průvan v hlavě je akce s převáž-
ně nočním programem. Nabízí 
dobrodružné, sportovní, legrační  

i tajemné aktivity pro jednotlivce  
i týmy. Vynaložené úsilí je ale 
vždy vyvážené odměnou nejen  
v podobě dobrot donesených  
z domu od maminek, ale také ukry-
tých v pokladu. Ale jistě nejcenněj-
ší odměnou je dobrý pocit z bláz-
nivě strávené noci, která umožnila 
vidět školu jinak – pozitivně. 
Jak uvedly samy děti, přínosem 
pro ně bylo nalezení nových ka-
marádů i z jiných tříd a ročníků  
a prožitá legrace. 
Průvan v hlavách jsme si rozhod-
ně udělali a pod to, že to bylo  
k užitku, se jistě podepíší všichni 
účastníci včetně nás.

Jana Šetková  
a Jana Sigmundová

Škola nás baví,… proto tam i spíme

V podvečer 20. prosince 2012 prožili žáci 1. C se svými  rodiči slavnost-
ní předávání psacích per. Žákům předával pero jejich kamarád Adámek, 
který děti od září provázel Živou abecedou. Slavnost byla ukončena bo-
hatým občerstvením, dortem a sladkým přípitkem. Touto cestou bych 
ráda poděkovala všem rodičům za pečlivou a svědomitou spolupráci 
při plánování oslavy, která v každém dítěti zanechala nevšední zážitek.   

Mgr. Veronika Petřeková

Slavnostní předávání per

Ve dnech 8. a 9. 1. nás přišly na-
vštívit děti z MŠ Pražská a MŠ Ko-
llárova. Děti se mohly opět vidět se 
svými kamarády a velice je potěšila 
i návštěva bývalých paní učitelek. 
Naši prvňáčci, kteří během tří ne-
děl dostanou svá první vysvědčení, 
uvítali budoucí školáky básničkou, 
písničkou a ukázali jim uvolňovací 
cviky, které se již ve škole naučili. 
Během dopoledne, které děti z MŠ 

ve škole strávily, si zahrály hry 
s obrázky a písmeny a s pomocí 
svých starších kamarádů si vyrobi-
ly záložky a rybičky, které si po té 
odnesly za odměnu domů.
Budoucím prvňáčkům přejeme 
hodně úspěchů při zápisu do prv-
ních tříd. 
Těšíme se na vás!

Za první 1. A a 1. B Šárka Za-
hrádková a Arnoštka Březková

Milá návštěva
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V lednu navštívila naši školu tis-
ková mluvčí Policie ČR, okr. Pra-
ha-východ Mgr. Johnová, která 
měla připravenou besedu pro třetí 
třídy na téma „Prevence šikany“.
Po krátkém úvodu přešla Mgr. 
Johnová přímo k tématu. Děti byly 
poučeny o tom, co je šikana, jak ji 
poznáme, jak jí můžeme předchá-
zet, atd. Při společné diskusi bylo 

Prevence šikany

Co nás čeká v únoru?
1. 2.  - zápis dětí do 1. tříd
4. 2.  -  přednáška „Přátelství a láska“ 

(8. ročník)
8. 2.  - zápis do 1. tříd (náhradní termín)
9. - 16. 2. - lyžařský výcvikový kurz
19. 2.  - Masopust (1. stupeň)
 - Vítání občánků
24. 2. - 1. 3. - zájezd školní družiny na hory
25. 2. - 3. 3. - jarní prázdniny

vidět, že děti toto téma zajímá, do 
diskuse se aktivně zapojily, měly 
mnoho dotazů a připomínek.
Na závěr besedy byl dětem pro-
mítnut film o šikaně mladého 
chlapce, který byl natočen podle 
skutečné události. Tento film děti 
hluboce zasáhl a ještě dlouho po 
jeho zhlédnutí o něm mluvily.
Závěrem bych chtěla říci, netvař-

me se, že šika-
na mezi námi 
není, nepřiví-
rejme před ní 
oči, ale pokud 
se nám zdá, 
že není něco  
v pořádku – po-
mozme! Mož-
ná někomu za-
chráníme život.

Zorka Mareč-
ková, tř.uč. 3.A

organizace a spolky

Tentokrát se k virtuální procházce 
po naučné stezce Škvorecká obora 
– Králičina scházíme již počtvrté. 
Urazili jsme téměř polovinu naší 
symbolické cesty a dostali se do 
míst, kde se říčka Výmola doširo-
ka rozlévá do louky a vytváří při-
rozený brod. Dříve by byl brod při 
vyšším stavu vody nepřekonatel-
nou překážkou, ale nyní v tomto 
místě najdete pohodlnou turistic-
kou lávku, která dostala jméno po 
úvalském občanovi panu Josefu 
Benešovi. 
Zbytky zdiva, které lze vidět  
v toku Výmoly, jsou pozůstatky 
mostu, který zde stál od přelomu 
18. a 19. století. Dříve než most 
zde bývala hráz rybníka. Není 
jasné, kdy byl tento rybník zalo-
žen, nejpozději tomu však bylo 
v polovině 18. století, protože již 
tehdy je zobrazen na mapě, kte-
rou si můžete prohlédnout na in-

Zastavení 4. - Starý splav
formační tabuli.  Rybník a s ním 
i hráz vzaly za své při rozšiřování 
obory východním směrem. Místo 
hráze zde byl postaven dřevěný 
most, patrně jednoduchý trámový, 
který měl zděné opěráky. Poslední 
zprávy o mostu pocházejí z roku 
1823, kdy byl společně s dalšími 

mostky v oboře opraven. Most le-
žel na cestě, která vedla směrem 
od hájovny na jih, a sloužil k po-
hodlnému překonání říčky. Díky 
dostatku vláhy je niva Výmoly 
vhodným stanovištěm pro zajíma-
vá živočišná a zejména rostlinná 
společenstva.  Velmi výraznou 
rostlinou těchto společenstev je 

➜  ➜  ➜  strana 16
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na jaře žlutě kvetoucí blatouch 
bahenní, v létě pak kosatec žlutý 
neboli obecný a na podzim se na 
mokrých loukách hojně vysky-
tuje ocún jesenní. Na mokřadech 
se daří dřevinám, jako je vrba, 
olše a topol, z keřů pak krušina  
a střemcha. Z bylin se zde na jaře 
prosazují spíše světlomilnější dru-
hy, jako je třeba orsej jarní nebo 
devětsil lékařský. V letních mě-
sících, kdy rostlinám stíní husté 
koruny stromů, uvidíme spíše stí-
nomilné rostliny, například děhel 

lesní, tužebník jilmový, pomněn-
ku bahenní, kosatec žlutý, vrbinu 
penízkovitou, pryskyřník plazivý, 
kostival lékařský, netýkavku ne-
důtklivou, kopřivu dvoudomou  
a další. 
Velmi dobré podmínky pro hníz-
dění a dostatek potravy do lužních 
lesů přivádí i velké množství ptáků. 
K výhradně vlhkomilným druhům, 
jako jsou cvrčilky, rákosníci, čápi 
či volavky, se přidali snad všichni 
lesní ptáci s výjimkou těch, kteří 
preferují výhradně jehličnaté lesy.

Mirka Borecká

V pátek 11. ledna se v hostinci 
„U Káši“ konala výroční valná 
hromada SDH Úvaly. Na schůzi 
se bilancoval uplynulý rok a sta-
novily se cíle do roku nového. 
Na valnou hromadu se dostavil 
vysoký počet hostů, a to starosta 
Okresního sdružení hasičů Praha-
-východ, starosta okrsku č. 6, zá-
stupce HZS Český Brod a nemalý 
počet zástupců dobrovolných sbo-
rů z blízkého i vzdálenějšího oko-
lí. Nechyběl přirozeně ani starosta 
města, který je zároveň řadovým 
členem sboru.
Z činnosti v roce 2012 je vhod-
né uvést, že výjezdová jednot-
ka sboru zasahovala celkem při 
26 událostech, což ve srovnání  
s předcházejícími roky předsta-
vuje určitý pokles. Nicméně, jak 
uvedl starosta okresního sdružení, 
pan Oldřich Lacina, není to vzhle-
dem k ostatním sborům rozhodně 
nízká aktivita. Z výše uvedeného 
počtu 17 zásahů obsáhly různě ob-
tížné likvidace požárů. Třikrát se 
vyjíždělo k dopravním nehodám 
a ve 4 případech šlo o technic-
kou pomoc. Dvakrát se vyjíždělo 
zbytečně, jelikož byly nahlášeny 
plané poplachy. I přes relativně 
nízký počet zásahů bylo stále co 
na práci, jelikož si množství času 
vyžádala běžná údržba výstroje  
a techniky. Technická vybavenost 
jednotky byla v minulém roce 
doplněna jen o lanový naviják na 
Tatru 815, ale tato zdánlivá ma-
ličkost pomáhá při celé řadě zá-
sahových událostí. Krom toho se 
jednotka po celý rok připravova-
la po odborné stránce a družstvo 
utvořené z členů jednotky obsadi-
lo první místo při praktické části 
přípravy velitelů a strojníků ve 
Staré Boleslavi, která probíhala 
formou soutěže.
Družstva žen i mužů využívala 
příležitostí k fyzické přípravě for-
mou soutěže v disciplínách požár-
ního sportu i jiných. O dosažených 
výsledcích jsme čtenáře tohoto 
měsíčníku informovali v průběhu 
roku. Další významná část čin-

Z výroční valné hromady SDH Úvaly

nosti některých členů sboru spočí-
vá v přípravě a výchově mladých 
hasičů. Z úspěchů lze vyzvednout 
bronzovou medaili nejmladšího 
družstva v celoroční hře Plamen 
a především to, že v královské 
disciplíně, tedy požárním útoku, 
porazilo naše družstvo všechna 
ostatní. Na velmi výrazný úspěch 
si vedoucí nejmladšího družstva 
museli počkat až do podzimu, kdy 
se ve Vyšehořovicích konal Závod 
požárnické všestrannosti. Přes 
kvalitní konkurenci  úvalští mladí 
hasiči s převahou zvítězili. Doros-
tenci se tentokrát bohužel nekvali-
fikovali na mistrovství republiky, 
jelikož jejich naděje zhasla v kraj-
ské úrovni. 
Při pravidelných pátečních schůz-
kách se mladí hasiči nepřipravo-
vali pouze na zmíněné soutěže, 
ale ke konci roku doplňovali své 
odborné znalosti v oblasti požár-
ní ochrany. Na přelomu letních 
prázdninových měsíců se tradičně 
konal letní tábor ve Stříbrné Ska-
lici, kterého se zúčastnili i mladí 
hasiči z Nových Jiren.
Sbor čítal na konci roku celkem 

Zleva Jan Křížek, starosta okrsku č. 6; Oldřich Lacina, starosta 
Okresního sdružení hasičů Praha-východ; Miroslav Šindelář, 
starosta SDH Úvaly

63 členů, a to 31 mužů, 10 žen 
a 22 mladých hasičů včetně do-
rostenců a dorostenek. Personální 
složení vedení sboru a celého vý-
boru se od minulého roku nezmě-
nilo. Nemalá část členů se během 
výroční valné hromady dočkala 

ocenění, a to jak z rukou vedení 
sboru, tak i od starosty okrsku  
č. 6 a starosty okresního sdružení. 
Sbor jako celek nakonec získal 
medaili Za mimořádné zásluhy, 
což je nejvyšší možné ocenění 
sborů za rozvoj dobrovolného ha-
sičství.
Po plodné diskuzi a návrhu čin-
nosti pro nadcházející rok byla 
výroční valná hromada ukončena. 
Po přestávce následovalo velmi 
kvalitní vystoupení kapely Ondry 
Nováka a poslední hasiči odchá-
zeli až za hluboké noci.
Závěrem patří upřímné poděko-
vání představitelům města a všem 
sponzorům za nesmírnou podpo-
ru, kterou nám v uplynulém roce 
projevili. 

Za SDH Úvaly Milan Bednář
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Tradiční vánoční turnaj oddílu 
karate Sport Úvaly se uskutečnil 
v neděli 16. prosince v úvalské 
sokolovně. Turnaje se zúčastni-
lo přes 50 dětí a dospělých. Ko-
nal se v následujících věkových 
kategoriích: minižáci (děti do 9 
let), mladší žáci (děti do 11 let), 
starší žáci a dorost (děti do 15 let)  
a dospělí. Soutěžní disciplíny 
byly kata (sestavy představující 
zápas s imaginárním nepřítelem) 
a kumite (zápas). V kata soupeřili 
chlapci a dívky dohromady, v ku-
mite odděleně.
Dramatické boje probíhaly celé 
odpoledne a nejlepšími závod-
níky turnaje se stali: Martin Ok-
tábec (1. místo v kata), Timothy 
Fernando (1. místo kumite), Julie 
Vavrochová (1. místo v kumite), 
Sára Konečná (1. místo v kata  
a kumite), Miroslav Šmíd (1. místo  
v kumite), Agáta Krejsová (1. mís-
to v kumite), Martin Přech (1. mís-
to v kata), Filip Konečný (1. místo 

v  kumite), Zach Pavel (1. místo  
v kata a kumite), Anna Hiršlová 
(1. místo v kumite), Jana Krejsová 
(1. místo v kata a kumite), Štefan 
Rusňák (1. místo v kumite).
Novinkou turnaje byly putovní 
poháry s motivy bojovníka.  Ty 
získali závodníci, kteří vybojo-
vali nejlepší medailová ocenění 
v obou disciplínách.
Nejúspěšnějšími závodníky a dr-
žiteli putovních pohárů pro rok 
2013 se stali: Julie Vavrochová, 
Sára Konečná, Filip Konečný, 
Pavel Zach, Jana Krejsová a Jan 
Krejsa. Všem gratulujeme!!!
Vánoční atmosféru podporovala 
nejen pěkná výzdoba tělocvičny, 
ale i občerstvení, které vzorně při-
pravily maminky z našeho klubu, 
a sváteční nálada příchozích.
Moc děkujeme městu, které vý-
razně podpořilo tento klubový 
projekt.

Jana Konečná, předsedkyně 
Sport Úvaly

Vánoční turnaj oddílu Sport Úvaly za podpory města Úvaly

Výbor tenisového klubu TC Úvaly svolává 

VALNOU HROMADU 
která se bude konat v pátek 8.2.2013 od  18.00 hod. v 

hospodě NA DOBRÝM MÍSTĚ s tímto programem :
1. Zahájení – organizace jednání
2. Zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2012
3. Zpráva revizní komise
4. Plán činnosti na r. 2013
5.  Diskuse
6.  Závěr
Zveme všechny členy a příznivce, také rodiče tenisové omladiny.
Rádi přivítáme zájemce o činnost klubu i vaše připomínky a návrhy!
V Úvalech, dne 9. 1. 2013 Výbor TCÚ 

SOBOTA 9. BŘEZNA 2013 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ  

KARNEVAL FOTBALISTŮ 
HRAJE SONUS DUŠANA ZAHRÁDKY

PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 21.LEDNA V PRODEJNĚ 

AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL., REZERVACE NA  
TEL. 728 120 155 J.LÍZNER

PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ V SOKOLOVNĚ  
V SOBOTU 9. 3. OD 18.30 HODIN

SRDEČNĚ VÁS ZVOU ÚVALŠTÍ FOTBALISTÉ

SOBOTA 16. ÚNORA 2013 OD 17.00 HODIN  
V HOTELU BUDKA U NÁDRAŽÍ     

VALNÁ HROMADA 
SK ÚVALY 

HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZONY, PLÁNY A VÝHLEDY DO 
DALŠÍCH LET, DISKUZE, VOLBA VV SK ÚVALY

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU
VV SK ÚVALY

církev

K činnosti náboženské obce Církve 
československé husitské v Úvalech 
přispívá i křesťanský kroužek VÝ-
TVARNÝCH TECHNIK při Hu-
sově kapli, který vede sestra Alena 
Janurová. Děti se zde učí v rámci 

práce s Biblí výtvarně různými for-
mami ztvárnit biblické výjevy.   
V loňském roce 19. prosince se 
uskutečnila v podvečer verni-
sáž výstavky dětí z křesťanského 
kroužku. K zahájení vernisáže si 

samy připravily vánoční koledy 
hrou na flétnu.
Věříme, že se jim nadále bude da-
řit a budou rozvíjet své křesťanské 
estetické cítění i v letošním roce. 

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

VÝSTAVKA V HUSOVĚ KAPLI Po roce a půl Husova 
kaple hodnotí
Církev československá husitská 
v Úvalech zažádala v roce 2011 
MAS Region Pošembeří o spolufi-
nancování částečné opravy církev-
ního domu v rámci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a zároveň požádala úval-
ské občany a sdružení o finanční 
dary, aby mohlo dojít k rekon-
strukci kaple, zvoničky a přileh-
lých prostor. Dnešním shrnutím 
ročního přehledu činnosti chce 
srdečně poděkovat všem spon-
zorům, drobným dárcům a MAS 
Region Pošembeří. Jen konkrétní 
čísla a informace doloží účelnost 
vynaložených prostředků.
Husovu kapli od dokončení oprav 
navštívilo 516 účastníků pravidel-
ných nedělních bohoslužeb, slav-
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nostních shromáždění, Křesťan-
ského klubu (1x měsíčně) a akce 
Posezení u kávy. Celkem 48 dětí 
využívalo prostory při kroužku 
křesťanské a výtvarné výchovy. 800 
krát členové Komorního pěveckého 
sboru Christi překročili práh kaple 
a nacvičovali každý pondělní pod-
večer svůj repertoár a nemalý počet 
členů Klubu přátel historie a přírody 
Úval a okolí se scházíval v těchto 
prostorách. Celkem opravený objekt 
navštívilo v průběhu roku v kontro-
lovaném období pro „Každoroční 
zprávu o udržitelnosti projektu“ 1 
364 občanů (což je zhruba o 400 
víc než v uplynulém rovnocenném 
období). Obraz církevní činnosti 
málo ukazovaly webové stránky (z 
důvodů technických – náhlé úmrtí 
programátora) nedoplňované del-

ší období. Slibujeme – napravíme, 
včetně bohaté fotogalerie.
Počet osob využívajících zkvalit-
něné služby a prostředí v období 
od 14. 7. 2011 do 14. 7. 2012
516 lidí bohoslužby + 48 dětí -  
kroužek křesťanské a výtvarné vý-
chovy + 800 lidí Komorní pěvecký 
sbor Christi a Klub přátel historie a 
přírody Úval a okolí. Celkem 1 364 
osob využívajících opravený objekt, 
oproti dřívějšku asi o 400 víc.

Akce v uplynulém roce:
PRAVIDELNĚ
1. Nedělní bohoslužby 
2. Setkání s hudbou - 3. neděle  
v měsíci
3. Křesťanský klub – 1x v měsíci
4. Biblické hodiny – 1x v měsíci
OSTATNÍ
1. Památka na zesnulé - listopad

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V ÚNORU

Neděle 3. a 10. 2. Liturgické bohoslužby 9:00 h
Neděle 17. 2. Songová bohoslužba 15:00 h

Úterý 12. 2. Křesťanská kavárnička 16:30 h
Čtvrtek Kroužek výtvarné techniky 15.15 h
Pondělí Zkoušky pěveckého sboru Christi 18:00 h

Duchovní správa: Pražská 180,250 82 Úvaly
Mgr. Jitka Pokorná, farářka

2.  Adventní pobožnosti  
- prosinec

3.  Vánoční minivýstava s koleda-
mi - prosinec

4. Štědrovečerní vigilie – 24.12.
5.  Světový den modliteb – 1. pá-

tek v březnu

6. Postní pobožnosti - březen
7. Beseda s biskupem – březen
8. Májové pobožnosti – květen
9. Mistr J. HUS – literárně-hudeb-
ní pásmo – červenec

Mgr. Jitka Pokorná  
a Mgr. Alena Janurová

historie

515 let
Jedním z nejkrutějších zločinců, 
kteří hledali útočiště v lese Vidr-
holci, byl rytíř Jiří Kopidlanský. 
Ten se mstil za popravu svého 
bratra Jana na Starém Městě 
pražském vražděním pražských 
měšťanů a pleněním okolních 
vesnic a městeček. Dokonce se 
svými kumpány vypálil Úvaly 
jako výsměch pražským žoldné-
řům, kteří po něm v městečku 
pátrali. 

290 let 
Přes Úvaly cestoval ke své ko-
runovaci na českého krále císař 
Karel VI.

270 let
Po královské silnici přes Úvaly 
cestovala ke své korunovaci na 
českou královnu císařovna Marie 
Terezie.

200 let
Úvaly projížděl sám ruský car 
Alexandr I.

165 let
Úvaly byly jednou z prvních 
obcí, která zaslala dvě „děkovné 
adresy“ Svatováclavskému výbo-
ru, jehož zástupci měli ve Vídni 
jednat o petici, která požadovala 
obnovu státoprávního celku zemí 
Koruny české, všeobecný výkup 
roboty a zrušení poddanství, za-
vedení obecní samosprávy, svo-
bodu tisku, shromažďování, ná-
boženského vyznání a podobně. 
Na dopisech najdeme podpisy 
místního rychtáře Václava Hla-
díka, učitele Antonína Bukwitze, 
měšťana Františka Herfurta, hra-
dešínského kaplana Karla Würbse 
i představitelů úvalské židovské 

obce Jakuba a Bedřicha Gerso-
nových. Jejich zájem o revoluční 
dění nebyl náhodný, neboť také 
Židé si od požadovaných změn 
slibovali tolik toužené získání 
všech občanských práv a odstra-
nění staleté diskriminace.

150 let 
V historii Úval bylo uděleno prv-
ní čestné občanství, které získal 
František Lev Charbuský, ředi-
tel Pražské úvalské horní a hutní 
společnosti. Za velké zásluhy pro 
blaho obce Ouvalské od zastupi-
telstva obecního za čestného sou-
seda jednohlasně zvolen.

95 let
28. října v dopoledních hodinách 
začaly Úvaly projíždět první oz-
dobené vlaky s nápisy „Ať žije 
ČSR!“. Cestující z Prahy přiná-
šeli nadšené zprávy o převzetí 
Obilního ústavu, místodržitelství 
a dalších hlavních úřadů Národ-
ním výborem, v jehož čele stáli 
politici Antonín Švehla, Alois Ra-
šín, Jiří Stříbrný, František Sou-
kup a Vavro Šrobár. V Úvalech 
propuklo radostné nadšení, při 
němž občané vyšli do ulic a zača-
li z úředních budov strhávat státní 
znaky s císařským orlem. Starosta 
František Kaplan však brzy vyjá-
dřil obavy, že by revoluční vřava 
mohla přerůst v nekontrolovatel-
né výtržnosti, a proto společně se 
členy obecního zastupitelstva vy-
zval Tělocvičnou jednotu Sokol o 
pomoc při dohledu na dodržování 
pořádku. 

95 let
V listopadu se poprvé od vzniku 
samostatné Československé re-

publiky v Úvalech sešlo obecní 
zastupitelstvo. Na svém zasedání 
také jmenovalo čestným obča-
nem spisovatele Aloise Jiráska 
a ocenilo tak skutečnost, že jeho 
romány byly v první světové vál-
ce posilou a pobídkou mnohým 
klesajícím. Čestné občanství bylo 
také uděleno Václavu Klofáčovi, 
předsedovi strany národně soci-
ální a JUDr. Karlovi Kramářovi, 
prvnímu ministerskému předse-
dovi ČSR.

90 let 
V režii DTJ Rovnost bylo nejstar-
ší úvalské kino LIDO-BIO, umís-
těné v hostinci U Nádraží, jehož 
provoz byl zahájen promítáním 
filmu „Vládkyně Nilu“.

90 let
Slavnostní valnou hromadou byla 
otevřena nová tělocvična TJ So-
kol. Nádvorní budova byla přesta-
věna z hospodářských budov, kte-
ré Sokol zakoupil i s hostincem 
Františka Mašína.

75 let
V katastru Úval došlo k havárii 
vojenského letadla typu „Aero 
Ab-101“, konkrétně stroje Ab-
100.44. Důvodem této letecké 
havárie, při které nebyl nikdo 
zraněn, byla pravděpodobně chy-
ba pilotáže při nočním letu nad 
naším městem. Zničené letadlo 
byl jednomotorový dvoumístný 
bombardovací dvojplošník smí-
šené konstrukce s podvozkem zá-
ďového typu s ostruhou. Jednalo 
se o modifikaci typu Aero A-101. 
Ve své době šlo o již značně za-
staralou koncepci letadla a reálná 
bojová hodnota toho typu byla 

dost nízká. Ve skutečném boji 
byl tento československý letoun 
nasazen v počtu 16 kusů ve špa-
nělské občanské válce na straně 
republikánů a 22 kusů na straně 
povstalců. Stroj, který havaroval 
u nás v Úvalech, byl v provo-
zu teprve několik měsíců, od 9. 
11. 1937, a organizačně spadal 
pod „Letku 85“ dislokovanou ve 
Kbelích.

75 let
Zastupitelstvo Úval udělilo čestné 
občanství Dr. Edvardu Benešovi, 
prezidentovi ČSR.

65 let
V Úvalech byla založena státní 
strojní stanice a byla vybavena 
třemi traktory, samovázacím ža-
cím strojem a pluhy. Stroje byly 
umístěny v hospodářských budo-
vách hostince č. p. 9 (U Českého 
lva). Vedoucím se stal František 
Vambera - přednosta ředitelství 
Státních lesů v Kostelci nad Čer-
nými lesy. 

65 let
Došlo k přeměně měšťanské ško-
ly na Osmiletou střední školu  
v Úvalech. 

45 let
Plně se rozvinul tzv. „obrodný 
proces“ v celé zemi. Reformní 
úsilí KSČ nadchlo většinu úval-
ských občanů, kteří byli informo-
váni ve sdělovacích prostředcích 
o změnách v KSČ a ve vedení 
státu. Znovu byla po 20 letech 
obnovena činnost Sokola, který 
se stal samostatným oddílem Sla-
voje Úvaly a dále Junáka.
 Dr. Vítězslav Pokorný 
Pokračování v příštím čísle

Kalendárium významných kulturních a společenských výročí v životě  
města Úvaly v roce 2013
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Poděkování za úspěšnou práci  
v minulém roce v domě seniorů
Jako každoročně chci při této příležitosti podě-
kovat za dosavadní úspěšnou práci, co jste nám 
v minulém roce poskytli. Vám, paní ředitelko, 
Vašemu kolektivu, jak po stránce ekonomic-
ké, hospodářské, sociální a kulturní. Zdravot-
ním sestrám za přímou péči a za svědomi-
tou a obětavou práci. Paní vedoucí kuchyně  
J. Stankovičové a jejímu kolektivu (personá-
lu) ve spolupráci s paní hospodářkou a s no-
vou zaměstnankyní Kristýnou Volšanskou 
Dis., za velmi chutná jídla, které připravují ve 
dvou variantách po celý rok. Stravy je dostatek  
k velké spokojenosti. Poděkování i pečova-
telské službě, která rozváží větší počet obědů 
do DPS a do soukromých domácností z naší 
kuchyně. Dále poděkování prádelně, obzvláště 
pí B. Lexové, která už delší čas na tuto obě-
tavou práci je sama, neb její spoluzaměstnan-
kyně onemocněly, za čisté, nažehlené a voňa-
vé prádlo. Za vzorný úklid úklidové službě.  
V neposlední řadě též naší údržbě, která se 
stará a zabezpečuje chod našeho domova a to 
novému vedoucímu panu Šebestovi, se kterým 
jsme velmi spokojeni, s jeho ochotou, jedná-
ním, pravidelnou kontrolou a pořádkem na 
svém pracovišti. Za velikonoční a překrásné 
vánoční svátky, které byly prožité v pohádko-
vé atmosféře. Snad nebylo jediného místečka, 
aby nebylo vyzdobené - jmelí, vánoční ozdo-
by, adventní věnečky, vánoční stromky, jak  
v hlavní vstupní hale, tak v prvním poschodí 
na terase, které svítily po celé Vánoce. V jí-
delně stoly s ubrusy, svátečně seskupeny – na 
kterých po celé svátky bylo bohatě prostřeno 
od jižního ovoce, vánočního cukroví vyrobe-
ného v naší kuchyni – děkujeme. Nechyběl 
pochopitelně bohatý výběr jídel a pití se vzor-
nou obsluhou. Poseděli jsme při poslechu hud-
by, vánočních písní za doprovodu na klávesy  
a zpěvu pana Slováčka. Celé svátky byly na-
laděny na tu nejlepší pohodu. Přeji všem  
v tomto roce 2013 hodně zdraví, štěstí, pohodu 
a vzájemné porozumění. Vám, paní ředitelko, a 
celému Vašemu kolektivu k tomu ještě hodně 
úspěšné práce-  ať se Vám daří. Myslím, že to ne-
přeji jen já, ale všichni obyvatelé našeho domova.

Miroslav Lášek

lezneme v něm vždy důležité informace pro 
občany o dění v Úvalech? Domnívám se, že 
občas nikoliv. 
Koncem roku 2012 ukončil činnost provozova-
tel úvalské čistírny odpadních vod a vodovod-
ních a kanalizačních sítí VaK Mladá Boleslav, 
a.s. Přestože bylo jistě o této věci delší dobu 
jednáno, do konce roku 2012 se podrobnější 
informace na toto téma v Životě Úval neobje-
vila. Až v lednovém vydání bylo možné se do-
číst krátkou zmínku o tom, že nový provozo-
vatel byl vybrán společností VRV Praha, a.s.,  
a vítězem se stala firma Stavokomplet, s.r.o., 
se sídlem v Brandýse nad Labem. Na jiném 
místě bylo sděleno, že byla „vysoutěžena“ niž-
ší cena vodného a stočného. Nikde ale nebylo 
uvedeno, jak se změna provozovatele projeví 
u odběratelů z hlediska smluvních vztahů. 
Nebyly uvedeny důvody, proč byla ukončena 
spolupráce s VaK Mladá Boleslav, proč byla 
vybrána firma Stavokomplet, jaké byly dal-
ší možnosti a co se od změny provozovatele 
očekává kromě nižší ceny vodného a stočného. 
Nepřicházela by v úvahu možnost levněji pro-
vozovat čistírnu odpadních vod a vodovodní  
a kanalizační řady přímo městem podobně, jak 
na tuto alternativu přecházejí i jinde? Vypra-
coval někdo případnou rozvahu včetně ekono-
mické kalkulace? Vždyť je zřejmé, že každá 
firma chce vytvářet zisk, a těžko se posuzuje, 
zdali je přiměřený. Firma Stavokomplet se sice 
představila v samostatném článku, ten je ale 
většinou postavený na sebechvále a frázích, 
které nic neříkají o plánech rozvoje, oprav  
a pravidelné údržby vodovodní a kanalizační 
sítě ve městě.
V článku ze zasedání zastupitelstva 13. 12. je 
zmínka o projednávání návrhu zřídit městskou 
policii v Úvalech. V minulém roce bylo zve-
řejněno mnoho důvodů o nutnosti takového 
kroku, který by zvýšil bezpečnost obyvatel 
města a omezil vandalismus. Není žádným 
překvapením, že místní anketa z hlediska po-
čtu odevzdaných odpovědí dopadla neúspěšně. 
Zase převládla lhostejnost lidí. Překvapením je 
výsledek hlasování zastupitelstva, které zříze-
ní městské policie neschválilo. Z celorepubli-
kového hlediska je to ojedinělé. Důvody jsme 
se nedověděli. Nechce se věřit, že rozhodování 
zastupitelstva ovlivnila petice proti vytvoření 
městské policie, kterou podepsalo 158 osob. 
19. prosince minulého roku byla slavnostně 
otevřena rekonstruovaná školní jídelna. Původ-
ní budova z počátku 50. let minulého století 
se dočkala takové změny, o níž se málokomu 
snilo. Celek kuchyně a jídelny nejen že splňuje 
veškeré hygienické předpisy, ale z hlediska ar-
chitektonického návrhu, provedení a vybavení 
spojuje moderní provoz s příjemným stravo-
vacím prostředím. O to víc je nepochopitelné, 
proč nedošlo k vydláždění plochy před vstu-
pem do jídelny. Plocha je posypána drobným 
štěrkem, který se na botách přenáší na vstupní 
dřevěné schodiště, terasu, následně na podlahu 
v jídelně a vše poškozuje. Představě, že děti 
budou spořádaně chodit po úzkém chodníčku 
šířky přibližně 30 cm, snad nemůže věřit ani 
největší optimista. To se opravdu už nenašly 
peníze na vydláždění plochy před jídelnou? 
Zůstane tento stav dlouhodobě? Je také smutné, 
že celkové vynaložené náklady na rekonstruk-
ci školní jídelny se čtenáři dověděli nikoliv ze 

Života Úval, ale z týdeníku 5+2 dny. Avšak ani  
z tohoto periodika není zřejmé, za jaké „více-
práce“ bylo vynaloženo přes 1,6 mil. Kč. 
Na těchto třech náhodně vybraných příkladech 
z lednového vydání Života Úval je patrné, že 
na kvalitě podávaných informací je stále co 
vylepšovat.

Vladislav Procházka

Poznámka k článku Vl. Procházky
Vynaložené náklady byly zveřejněny v prosin-
covém čísle ŽÚ v příspěvku Ing. Vejvodové.  
Kromě tohoto článku byly veškeré vícepráce 
detailně doloženy a zdůvodňovány na jedná-
ních VZZM. Zájemci se s nimi mohou sezná-
mit na odboru investic a dopravy MěÚ. 
Uvědomujeme si, že povrch před jídelnou není 
v tomto stavu naprosto vyhovující. Bohužel 
stavební a výkopové práce ve dvoře byly roz-
sáhlejší, než se původně předpokládalo, a sta-
vební firma nestihla povrch dokončit, bohužel 
ani dostatečně zhutnit. Povrch dvora je veden 
jako nedodělek a bude dokončen na jaře.

Ing. Michal Breda, místostarosta

Nedostatek informovanosti  
mne skutečně mrzí
Mrzí mne, že stále existují některé „nezodpově-
zené otázky“, a tak bych to rád napravil. Prav-
děpodobným důvodem, proč jsme průběžně jen 
málo informovali o probíhajícím koncesním 
řízení (KŘ) na provozovatele vodohospodář-
ské infrastruktury byly následující skutečnosti: 
uskutečnit KŘ bylo podmínkou Evropské unie, 
bez jeho splnění bychom nedostali dotace na 
kanalizaci a vodu (připomínám, že se jednalo  
o realizaci investic ve výši cca 350 milionů Kč). 
Navíc existovala i určitá časová tíseň (KŘ mu-
selo být dokončeno k 31. 12. 2012) a průběh 
KŘ musel odpovídat požadavkům EU i zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Jinak řečeno: 
k uskutečnění KŘ jsme byli donuceni (sami 
jsme je rozhodně vypisovat nechtěli) a úvahy  
o tom, že by město mohlo spravovat vodohospo-
dářství samo, popřípadě jiné nápady, kalkulace 
a tak dále byly opravdu naprosto bezpředmětné. 
Platilo zde známé pravidlo, že „kdo dává, ten 
rozhoduje“ – no a dávala EU; my jsme museli 
jen poslušně činit to, co přilétalo z Bruselu.
K „městské policii“ (MP): Osobně mne, samo-
zřejmě, velmi mrzelo, že její schválení nepro-
šlo. Jsem přesvědčen o tom, že většina občanů 
si její vznik přála; v anketách, referendech  
a podobných záležitostech se spíše vyjadřu-
jí ti, kteří nesouhlasí. „Souhlasiči“, bohužel, 
většinou mlčí. Bez MP jen těžko zvládneme 
neblahou dopravní situaci, rozmáhající se van-
dalství, problematiku v oblasti Homolku, bez-
pečnost průchodu do periferních oblastí města, 
kamerový systém a tak dále. Kdo si chce na 
tyto věci stěžovat, ať tak nečiní, moje odpověď 
bude jednoduchá: Nemáme MP, se stížnostmi 
se obracejte na zastupitele, kteří hlasovali proti 
jejímu vzniku. Nicméně to nevzdávám a do za-
stupitelstva rozhodně připravím další materiál. 
Vždyť „proti“ vzniku MP se skutečně vyjád-
řilo pouze necelých 300 občanů. Podrobnosti  
o dalším postupu budou průběžně zveřejňová-
ny na portálu www.bezpecneuvaly.cz .

➜  ➜  ➜  strana 20
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Co se v Úvalech všechno děje 
aneb Dovíme se všechno?
Žijeme v době, která je charakteristická tokem 
informací z tiskovin, z rozhlasu, televize nebo 
internetu. V tomto mediálním světě čestně hájí 
svoji pozici místní obecní zpravodaje, mezi 
něž už přes padesát let patří Život Úval. Na-



20

dopisy redakci Život Úval 2/2013

Co se týká lepší informovanosti obecně, pak je 
potřeba si uvědomit, že nejen Život Úval může 
tyto informace přinášet. V budoucnosti (tedy 
ihned) bych rád dále rozšiřoval zadávání in-
formací na portál města www.mestouvaly.cz. 
A také v rubrice „Ptáte se starosty“ je velmi 
mnoho důležitých informací. A pokud infor-
mace nejsou, je potřeba se ptát. Doufám, že 
v Úvalech platí alespoň z 80% rčení  „Kdo se 
ptá, ten se doví“ a nikoli „Kdo se moc ptá …“

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Najděte rozdíly
Veřejně dostupné zdroje informací dvou měst 
srovnatelných počtem obyvatel i polohou:
a) www.mestouvaly.cz
b) www.mestocernosice.cz
1. Přístupnost podkladů pro jednání zastupi-
telstva občanům
a) Úvaly: na webu města stručný obsah pro-
jednávaných bodů, kompletní sada dokumen-
tů přístupná občanům pouze v pracovní době 
na MÚ od března 2012 (str. 13 zápisu zastupi-
telstva dne 9. 2. 2012);
b) Černošice: na webu města kompletní sada 
podkladů s výjimkou těch, které obsahují 
osobní údaje.
2. Zvukový záznam z jednání zastupitelstva
a) Úvaly: dostupný občanům pouze na MÚ v 
pracovní době na základě domluvy (str. 16 zá-
pisu z jednání zastupitelstva dne 29. 3. 2012, 
str. 11 zápisu zastupitelstva dne 3. 5. 2012 a 
příspěvek Práva občanů I., str. 11 Života Úval, 
červen 2012);
b) Černošice: záznam ve formátu mp3 uve-
den pro všechna jednání zastupitelstva tohoto 
volebního období na webu města.
3. Kontakty na zastupitele na webu města
a) Úvaly: e-mail mají uveden 3 zastupitelé, 
dva mají jako telefonní spojení uvedenu pev-
nou linku městského úřadu;
b) Černošice: e-mail na všech 21 zastupitelů, 
mobilní telefon na 14 zastupitelů, 18 zastupi-
telů zde má fotografii.
4. Etický kodex zastupitele
a) Úvaly: na webu města, zastupitelé nejsou 
vyzváni k jeho podpisu;
b) Černošice: na webu města včetně podpiso-
vé listiny.
5. Zápisy z jednání komisí rady města
a) Úvaly: zveřejněny na webu města;
b) Černošice: nejsou zveřejněny na webu 
města.
6. Místní periodikum
a) Úvaly: Život Úval (ŽÚ). Redakční rada je 
komisí rady města a této je odpovědná. Vedou-
cí redaktor na dotaz uvedl, že doručené pří-
spěvky předává starostovi ještě před vlastním 
zasedáním redakční rady.
b) Černošice: Informační listy města Černo-
šic. Redaktora jmenuje rada města, tento je 
nezávislý na radě města, zastupitelstvu a pra-
covnících MÚ. Redaktor odpovídá redakční 
radě, která je zřizována zastupitelstvem.
7. Uvedení jména osoby zodpovědné za kon-
krétní stránky webu města
a) Úvaly: ne;
b) Černošice: ano.

Našli jste rozdíly? 
A co můžete udělat pro zlepšení informova-
nosti?

➜  ➜  ➜  ze strany 19 a) nic
b) žádat po svých zastupitelích plnění voleb-
ních slibů.

Lucie Trávníčková

Poznámka předsedy redakční rady a vedoucí-
ho redaktora
Rád bych připojil svou poznámku k bodu 6 
výše uvedeného článku paní Trávníčkové. Ne-
vím, je-li to soustavný záměr, ale pisatelka se 
dopouští ve vztahu k redakční radě stále určité 
nepřesnosti. Již mnohokráte v minulosti byla 
seznamována s postavením redakční rady Ži-
vota Úval a vedoucího redaktora. Je pravdou, 
že redakční rada Života Úval je komisí rady 
města se zvláštním postavením daným Statu-
tem Života Úval schváleným zastupitelstvem 
města. Tím má redakční rada širší odpověd-
nost než jen k radě města. Vedoucí redaktor je 
jmenován radou města a ze své práce je tím 
pádem radě a zastupitelstvu města odpovědný, 
nezodpovídá se však konkrétním funkcioná-
řům a pracovníkům MěÚ. Bylo by pokrytecké 
mluvit o nezávislé odpovědnosti. Tak to není 
ani v Černošicích, jak jsem si ověřil. Život 
Úval není žádné nezávislé místní periodikum, 
ale jde o informační měsíčník, jehož vydava-
telem je město Úvaly reprezentované zastupi-
telstvem a radou města. Přes tyto skutečnosti 
vedení města ani rada, natož zastupitelstvo 
města do jednání redakční rady Života Úval 
nezasahují a přijímané závěry neovlivňují.

Dr. Vítězslav Pokorný

Otevřený dopis starostovi města 
Úval
Vážený pane starosto! 
Děkujeme za opravu ulice Boženy Němcové 
a hlavně za opravu propadlého kanálu na rohu 
Barákovy ulice. Ten byl sice propadlý, ale voda 
alespoň částečně odtékala. Teď je kanál na kop-
ci a kaluž před naším domem je nepoměrně 
větší. Díky za ni. Dále děkujeme za provizorní 
opravu děr, v naší ulici, kterou jste nám několi-
krát slíbil. Povedlo se, viz přiložené foto.
Tento dopis píši na základě zprávy ze Života 
Úval, kde jsme se dočetli, že ač byl před dvěma 
roky zpracován projekt na opravu ulice včetně 
inženýrských sítí, opět se bude opravovat jinde.
Důvod? Nevyjasněné vlastnické vztahy po-
zemků v ulici Kollárova. Co to má společného 
s naší ulicí, která má mít inženýrské sítě napo-
jeny na ulici Boženy Němcové?
Dále prosím o vysvětlení článku pana ing.Pav-
la Bedrny, spoluvlastníka pozemků pod ulicí 
Kollárova, proč doposud nikdo z úřadu města 
Úval nejednal s vlastníky těchto pozemků o je-
jich využití.
Prosím o přehodnocení stávající situace, viz 

oprava ulice Barákova, vždyť toto nám město 
slibuje již několik let a také projekt stál jistě 
nemalou finanční částku. Vlastnické vztahy  
v Barákově ulici jsou přeci jasné. Tak proč ne-
jde opravit tato ulice samostatně, jako několik 
dalších krátkých ulic, ve kterých již rekon-
strukce proběhly.

Zdraví a děkuje za odpověď Vlastimil Drška  
a Miroslava Pálková, Barákova 1308

Odpověď - Ulice Vít. Nováka  
a pan Hrubý
K vystoupení z anonymity řadového občana 
Úval mě vedlo rozhodnutí města zvýšit míst-
ní koeficient daně z nemovitosti v maximální 
možné výši, tj. 5. Stal jsem se jedním ze čle-
nů Petičního výboru, podařilo se nám v krát-
ké době, cca 3 týdnů, získat podporu velkého 
počtu obyvatel obce. Výsledkem naší činnosti 
bylo ponížení tohoto koeficientu pro rok 2013 
na hodnotu 3. Při jednáních mi byla opakova-
ně kladena otázka „kde chceš vzít ty peníze?“. 
Proto jsem se nad ní začal zamýšlet. Upozor-
nil jsem na změnu legislativy v přidělování 
daně z příjmů obcím a začal hledat úspory, 
tzn. peníze, jinde! 
Respektuji, že existují pravidla pro konání 
výběrových řízení. Zjednodušeně řečeno, ví-
tězem se stává, ten, který předloží nejnižší na-
bídku. Že však i tato nejnižší nabídka nemusí 
být výhodná, může být předražena, je fakt. 
Proto je, myslím, důležité, stanovit si před za-
dáním výběrového řízení maximální cenu, nad 
kterou nebudou nabídky akceptovány. Snažil 
jsem se na příkladu realizované ulice Vít. No-
váka dokladovat, že cena, která byla za reali-
zaci komunikace zaplacena, je nadhodnocena. 
Ptát se projektanta či zhotovitele na správnost 
řešení a ceny nepovažuji za vhodné a vypoví-
dající. Odpověď by mohl dát pouze nezávislý 
odborník. Pokud máme s panem Ing. Bredou 
stejný zájem, a tím je prosperující město, měly 
by být na uskutečnění investičních akcí vyhle-
dávány firmy, které budou schopny realizace 
za ceny pro město výhodné.     
Vzhledem k tomu, že ulici Vít. Nováka znám 
velmi dobře, dokázal jsem zadání pro kalku-
laci specifikovat dosti přesně. Vámi vytýkané 
položky jsou v kalkulaci obsaženy. Pro odstra-
nění pochybností se zároveň s tímto článkem 
obracím na město Úvaly o předložení doku-
mentace této stavby, v souladu s §17 zákona 
č.106/1999Sb., a nechám kalkulaci ještě jed-
nou prověřit. 
Osobně bych přivítal, kdyby Vaše odpovědi 
byly věcné a obsahující argumentaci, niko-
li slovní napadání. Stejně tak bych byl rád, 
kdyby byla věnována pozornost nejen mé 
osobě, ale i ostatním článkům a připomínkám.  
V posledním roce jich bylo na stránkách Živo-
ta Úval vysloveno mnoho, ale nebyly zodpo-
vězeny. Namátkou připomínám článek z čísla 
5/2012 „Opravdu si Úvaláci zaslouží současné 
vedení města?“, jehož nejsem autorem.  
Odpovědnost zastupitele obce jejím občanům 
je neoddiskutovatelná!

Ing. Peter Hrubý

Redakční poznámka 
Místostarosta Ing. Breda reagoval na zmi-
ňovaný článek „Opravdu si Úvaláci zaslouží 
současné vedení města?“ hned v dalším čísle 
Života Úval 6/2012.
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zahrajme si šachyŽivot Úval 2/2013

V této pozici má bílý, který je na tahu, k dis-
pozici pěkný taktický obrat, díky kterému buď 
získá velkou materiální převahu, nebo dá mat. 
Najdete vyhrávající pokračování? 

společenská kronika
únor 2013
Vítáme nové spoluobčánky
Nikolas Adam
Štěpán Šlemr
Filip Mahdal
Adéla Braunerová
Nikol Střihavková
Pavel Zabranský
Filip Čejka
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé  
a šťastné občany našeho města.

Únorová životní jubilea
70 let – Miroslav Moravec
 Libor Kořínek
 Jitka Lancová
 Alena Brokešová
75 let – Bohumil Krista
80 let – Josef Potěšil
 Dagmar Šindelářová
81 let – Václav Chejn
 František Ivanšík
 Ludmila Mernová
82 let – Stanislav Adamec
 Josef Ferenczy
 Vlasta Černá
 Antonín Jágr
 Eliška Lukavcová
83 let – Miloš Brudna
84 let – Vlasta Jakoubková
 Ladislav Bořil
86 let – Jiřina Netušilová
 Karel Vorlíček
 Jindřich Lízner
87 let – Josef Dvořák
 Marie Koderová
89 let – Marie Chramostová 
 Helena Kudrnová
90 let - Antonie Těšíková
92 let – Bohuslav Milota
99 let – Anežka Kafková
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

V minulém čísle jsme měli pozici, kde bílý 
mohl dát mat pátým tahem. Zde je správné 
řešení: 1.Vh4 De5 2.Vh8+ Kxh8 3.Dh3+ Kg8 
4.Dh7+ Kg8 Dh8 mat.
V sobotu 9. února od 14 hodin se v MDDM 
Úvaly koná 3. turnaj Velké ceny MDDM Úvaly 
2012-2013 v rapid šachu - všichni jste srdečně 
zváni. Přihlášky, prosím, posílejte na adresu 
petr.slavik@volny.cz. Startovné je 50,- Kč a 
pro všechny účastníky jsou, jak je již zvykem, 
zajištěny diplomy i drobné věcné ceny.

Petr Slavík

Kurzy kreativního tance pro radost – vý-
uka vede k uvolnění těla, přirozenému tanci 

a pohybu. Alice 604 144 804,  
kreativni.tanec@centrum.cz

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy, 
Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

KOMINICTVÍ NĚMEC
 čištění, revize, opravy, telefon 775 132 921

inzerce
Angličtina v Úvalech

Intenzívní výuka pro dospělé i děti,
zkušená lektorka, individuální přístup.

Důraz na komunikaci.
Tel.: 602 974 684

Navždy jsme se rozloučili
Pavel Bulánek
Milena Malátová
Miluše Procházková
Bohumil Racek
Olga Kuklová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

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

Ceny 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

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
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Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488

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

AK vizáž - Salon Úvaly
www.salonuvaly.cz

tel.: 603 112 415
Nabízené služby:
Prodlužování řas ●  permanentní řasenka ●  kosmetické 
ošetření všech typů pleti ●  microdermabraze ●  chemický 
peeling ● ošetření laserem ● starvac ● manikúra ● pedi- 
kúra ● modeláž nehtů ● shellac ● p-shine ● zdobení nehtů  
● masáže - sportovní ● relax ● kameny, atd.
A mnoho jiného
Rádi Vás přivítáme na adrese:

Fibichova 1256, Úvaly
S tímto inzerátem zdarma

parafinový zábal rukou nebo nohou
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Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:

Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 
let.
Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho přání, kdekoli, 
za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se nezávazně 
informovat telefonicky nebo 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

WWW.ŠTĚRKY-PÍSKY-PRAHA
DEPONIE ÚVALY 5. KVĚTNA 154 BÝVALÝ AREÁL JZD 

POD HŘBITOVEM

PRODEJ A ROZVOZ

štěrku, písku, tříděné zeminy
kačírku
recyklátů
zahradních kamenů, kůry

DÁLE PROVÁDÍME

✘  zemní práce, demolice, výstavbu přípojek, komuni-
kací, chodníků

✘  pokládku zámkové dlažby, úpravy zahrad
✘  přistavování kontejnerů na sutě, zeminu a odpady

pracovní doba:  po-pá 7.00 -17.00 dále dle dohody 
so 7.00 -15.00 dále dle dohody 
ne dle dohody

Dispečink deponie: 777 567 117

mail: psptruck@seznam.cz
www.sterky-pisky-praha.cz
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