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Úvodem – léto je opět pomalu za námi
A zase se projevuje ten životní koloběh. Končí jedno léto a
my se opět můžeme těšit na léto
příští. Ať již děti školou povinné
o hlavních dvouměsíčních prázdninách, tak pracující o svých
dovolených na odpočinek a obnovu fyzických i duševních sil.
Také tisíce lidí na konci dovolené
sní často o tom, jaké by to bylo
u moře zůstat a do práce se už
nikdy nevracet. Ale to prakticky
nejde, a tak nás opět čekají pracovní povinnosti – děti výuka ve

školách, nás pracující pracovní
aktivita ve firmách, společnostech, na úřadech a v organizacích. Ale to neznamená, že dětem
i dospělým musí vyčpět dobrá
nálada a úsměv na tváři. Vždyť
jsme snad všichni načerpali
v průběhu léta krásné zážitky
a prožitky, každému dle toho, co
je mu vlastní a bližší. A to i přes
to, že se naši politici denně handrkovali, osočovali a otravovali
nám společenské klima. Ale i to
je v rámci dovolené nebo prázd-

nin třeba respektovat – vždyť nemusím číst denní tisk, poslouchat
zprávy v rozhlase či v televizi.
Ale my lidé přeci svou vlastní
tvář nemusíme měnit, naše tvář
může být stále usměvavá a přívětivá – mezi sebou navzájem,
ve skupinách, k práci, přírodě,
k všemu kolem nás. I když vím, že
je to někdy těžké a velice složité.
Ale věřím v člověka, v jeho pozitivu v myšlení, umění prožívat
vše dobré i v jeho kladný přístup
k humoru. Mnoho zdaru všem!
V závěru svého úvodu rád oslovuji i ty nejmladší – naše školá-

Červnové a červencové jednání rady města
V červnu se konaly hned dvě rady
města. V průběhu července pak jedna mimořádná rada. Na zasedání
byly projednány následující stěžejní
body. Byla schválena účetní závěrka města a závěrky příspěvkových
organizací a rozdělení jejich hospodářského výsledku.
Dále byl schválen nový organizační řád městského úřadu, do kterého
byly zapracovány změny vyplývající z přesunu některých agend do
jednotlivých odborů.
Rada města schválila přidělení finančního příspěvku Českému svazu
včelařů, MO Úvaly ve výši 5 000,Kč, který bude využit na zavčelení
a opylování v regionu.
Byla schválena Smlouva o dílo projektové práce na akci „ Úvaly lokalita Vinice“ v rozsahu: územní
studie mezi všemi vlastníky pozemků v lokalitě Vinice na straně jedné
a firmou Pontex, spol. s r.o.
Byla také schválena smlouva
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, o výpůjčce pozemků pod rybníky
a pozemků nutných pro existenci
a obsluhu těchto rybníků. Rada
zároveň doporučila zastupitelstvu
města schválit bezúplatné nabytí
těchto pozemků a uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků.
Dále rada města souhlasila se zrušením dočasné autobusové zastávky „Úvaly, nám. Svobody“
k září 2013 z důvodu téměř nulové
obsazenosti. Zároveň tím dojde ke
snížení nákladů města na autobusovou dopravu.
Bylo rozhodnuto o zrušení výbě-

rového řízení na akci „Zpracování
projektové dokumentace k ÚR a SP
a zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele, včetně inženýrské činnosti, na kompletní rekonstrukci
budov v areálu č. p. 897 v k. ú. Úvaly“z důvodu pouze jedné relevantní
nabídky k hodnocení. Výběrové řízení bude znovu vyhlášeno.
Rada města souhlasila s pořízením nového výtahu do DPS s podmínkou dodání výtahu, montáže a
zaplacení v roce 2014 a vyhlásila
v této věci výběrové řízení.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: „Zpracování
projektové dokumentace - MŠ Cukrovar“. Tato dokumentace je nutná
k žádosti o dotaci na stavbu mateřských škol, která má být vyhlášena.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele stavby na akci „Zateplení MŠ Kollárova Úvaly“.
Rada města projednala aktuální situaci ztrát ve vodovodní síti.
V této souvislosti uložila zabezpečit veškeré podklady a zprávy
z minulých let a zpracovat analýzu
plnění smlouvy s bývalým provozovatelem VaK Mladá Boleslav.
Rada města po odstoupení uchazečů o pozemky v lokalitě Cukrovar,
z důvodu dodatečných požadavků
zastupitelstva, znovu vyhlásila výběrové řízení na prodej těchto pozemků se zapracováním předmětných úprav.
Dále byla ukončena smlouva s firmou Výtahy VMC a firmou OTIS
a bylo vyhlášeno nové výběrové
řízení na údržbu, servis a revize

výtahového zařízení pro objekty
Mateřské školky v ulici Kollárova,
stavební úřad a DPS.
Dále byly projednány žádosti o prodloužení nájemních smluv v objektu
Škvorecká 105. Nájemní smlouvy
nebyly prodlouženy z důvodu havarijního stavu objektu a zvýšeného
nebezpečí úrazu nájemců.
Rada města souhlasila se spolu-

ky. I když jsou letní prázdniny
u konce a nastoupili jste do školy,
tak na vás již určitě netrpělivě čekali učitelé, spolužáci a těšili se
na vás, stejně tak čekaly i krásně
upravené učebny, lavice, učebnice, úkoly…no prostě fůra lidí
a věcí, na které jste v uplynulých
dvou měsících pomalu ani nepomysleli. Ale nezoufejte, kromě
povinností na vás ve škole čeká
i spousta nových zážitků a zkušeností. Tak žádný strach a s chutí
do toho!
Dr. Vítězslav Pokorný,
vedoucí redaktor
financováním dešťové kanalizace
umístěné v lokalitě K Hájovně III.
Dále byla odsouhlasena objednávka
oprav česlí a výměny pásu na ČOV
Úvaly z důvodu poškození červnovými povodněmi za podmínky
úhrady škody pojišťovnou.
Byla schválena změna zapisovatele
pracovní skupiny Vesna. Novým zapisovatelem byla jmenována Adriana Bednarčíková.
Josef Štěpánovský, radní

Z mimořádného jednání Zastupitelstva
města Úvaly dne 18. 7. 2013
Na 18. 7. 2013 svolal starosta města
MUDr. Jan Šťastný mimořádné jednání zastupitelstva města. Důvodem
pro toto svolání byla skutečnost, že
na minulém, řádném jednání zastupitelé přijali usnesení, kterým si vyhradili právo projednat a schvalovat
námitky města Úvaly jako účastníka řízení, podávané k Oznámení
zahájení společného řízení na stavbu „Volnočasové centrum Úvaly“.
Jedná se o projekt občanského sdružení Sport Úvaly. Přítomní manželé
Ing. Richard Konečný a Mgr. Jana
Konečná představili činnost Sport
Úvaly, který má kolem 200 členů,
a současně představili svůj projekt.
V sále byli přítomni z velké většiny
zastánci zamýšleného sportovního
stánku, ale i několik zástupců občanů, kteří zastupitelům zaslali svůj
podnět – nesouhlas s výstavbou
v této konkrétní lokalitě (zastupitelé jej vzali na vědomí). Zastupitelé
po delší diskusi napříč politickým
spektrem revokovali své usnesení,
kterým si vyhradili právo schválit
stanovisko města jako účastníka ří-

zení v této věci. Většina zastupitelů
ale projekt jako takový podporuje,
což se odrazilo i v přijatém usnesení. Výhrady se týkaly zejména
výšky stavby a parkovacích míst.
Dalším bodem byl podnět Ing.
Váňové ve věci nesplněného usnesení – pověření starosty města jednáním s vlastníky pozemků (Misárkovi) o podmínkách odkoupení
nebo směny pozemků p. č. 3100,
3116 a 3117. Vedoucí úřadu, paní
Tesařová, s politováním konstatovala, že tato konkrétní část usnesení ve věci případu Misárkových
nebyla splněna. Osobně hovořila s
Ing. Václavem Misárkem, kterému
se za vzniklou situaci omluvila. Na
závěr uvedla, že při množství přijatých usnesení z rady a zastupitelstva, úkolů z porad vedení, podnětů
z rad a zastupitelstva je tento případ
přehlédnutí nesplnění části jednoho
usnesení ojedinělým.
V 19 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly
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Zvláštní užívání
veřejného prostranství
Vzhledem ke skutečnosti, že je
v našem městě čím dál tím častěji
využíváno veřejné prostranství za
účelem skládky stavebního materiálu, sutě, umístění autovraků,
stavebního zařízení a podobně,
upozorňujeme občany, že není samozřejmostí umístění skládky „čehokoliv“ před svou nemovitostí.
Jde o neohlášený zábor veřejného
prostranství. Z výše uvedeného
důvodu budou pověření pracovníci
odboru správního MěÚ Úvaly provádět častější kontrolu za účelem
nápravy tohoto stavu. Pro úplnost
uvádím, že obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
ukládá povinnost ohlásit správci
poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství předem a zároveň
uhradit místní poplatek.
Za nedodržování této vyhlášky lze
udělit i sankci.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Pozvánka na řádné
zasedání
zastupitelstva
Zveme občany na řádné
veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které
se koná ve čtvrtek
26. 9. 2013

Vážení spoluobčané, milí senioři,
1. října slavíme svátek všech seniorů, na tento den totiž připadá Mezinárodní den
seniorů, který lidé na celém světě slaví již od roku 1998. K této příležitosti vedení města
Úvaly ve spolupráci s pracovnicemi pečovatelské služby a kronikářem města připravilo
besedu, na kterou jste srdečně zváni.
Vedení města zve úvalské seniory na besedu na téma

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA
Beseda se bude konat ve středu dne 2. 10. 2013 od 14 hodin v sálku Domu s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly, za přítomnosti vedení města a kronikáře
města Dr. Vítězslava Pokorného, promítány budou zajímavé historické fotografie a
dokumenty, podáváno bude drobné občerstvení.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ
NA NOVĚ VYBUDOVANÉ STAVBY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
A VODOVODU
Dne 13. 5. 2013 byl vydán kolaudační souhlas na dokončené stavby splaškové kanalizace:
✘ lokalita V Setých
✘ lokalita Slovany
✘ lokalita Slovany 1, Škvorecká
✘ lokalita Radlická čtvrť
✘ ul. Nerudova, Komenského,
✘ ul. Hálkova
✘ ul. Pražská, Švermova, Šafaříkova a stavby vodovodu:
✘ lokalita Radlická čtvrť,
✘  ul. Nerudova, Komenského,
Hálkova
✘ ul. Pražská, Švermova
✘ lokalita v Setých
Tímto datem začíná běžet roční

lhůta, během které je třeba nemovitosti na nově dokončené stavby
kanalizace a vodovodu napojit,
aby mohlo v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 3/2007
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
a 3/2011 dojít k osvobození od
tohoto místního poplatku. Pokud
tak nebude učiněno, nebude obec
moci vlastníky nemovitostí, které
byly zkolaudovány před kolaudací stavby splaškové kanalizace
a vodovodu osvobodit od místní-

ho poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu
a kanalizace. Vyzýváme tedy občany, aby neprodleně zahájili kroky k napojení svých nemovitostí
na výše uvedené stavby a v souladu s výše uvedenou vyhláškou
podali přiznání k místnímu poplatku na odbor správní MěÚ Úvaly,
Pražská 276. Po uzavření smlouvy na dodávku vody a odvádění
odpadních vod je třeba tamtéž
její fotokopii doložit, tímto splní
vlastník nemovitosti všechny podmínky k osvobození od poplatku.
Odbor správní
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KRÁLIČINA SE STALA PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU!
Po 7 letech usilovné práce a snažení skupiny lidí (Dr. Vítězslav
Pokorný z Klubu přátel historie
a přírody Úval a okolí, Mgr. Jaromíra Borecká a Petr Urban z Otevřených Úval a Ing. Vladimír Valenta, CSc., poradce pro ekologii,
chemii a lesnictví Středočeského
kraje) s podporou vedení města
bylo dosaženo velkého úspěchu,
který pro Úvaly znamená jednoznačně bonus.
Rada Středočeského kraje na
svém zasedání dne 17. června 2013 schválila zřízení celkem osmi nových přírodních
památek, z nichž 1. místo
v pořadí zaujala právě přírodní
památka Králičina a Povýmolí
v Úvalech. Předmětem zákonné
ochrany jsou cenná společenstva
mokřadních psárkových a ostřicových luk podél toku Výmoly,
zaplavované rákosiny a drobné
mokřady, tvořící spolu s nivou
vodního toku krajinářsky a pří-

rodovědecky cenný komplex
v jinak urbanizované krajině.
Otázka vztahu člověka – obyvatele české kotliny zejména – k ostrůvkům původní divoké přírody
na území celé České republiky,
Středočeského kraje, v našem
případě konkrétně v okolí hlavního města Prahy, neustále vzrůstá.
Vždyť Česko je původně lesnaté
území, které naši předci přetvářeli
po tisíciletí či staletí k obrazu svému, neboť jejich život byl závislý
na výnosech z půdy – lesů, luk,
polí či řek a rybníků.
Do katastru města Úvaly na západě zasahuje svým okrajem Klánovický les a jižním výběžkem
přírodní park Škvorecká obora-Králičina, který je největší souvisle zalesněnou plochou a pokračovatelem Klánovického lesa
v katastru města Úvaly. Klánovický les, Škvorecká obora, Králičina i říčka Výmola s břehovými
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porosty jsou důležitou, a zejména
unikátní a nenahraditelnou součástí územního systému ekologické stability krajiny. Klánovický
les a území Škvorecké obory s
Králičinou kdysi tvořily jednolitý
celek jako pozůstatky prapůvodního hustého lesa, pralesovitého
typu s názvem Vidrholec s ojedinělým, cenným vegetačním krytem a
živočišnými druhy. Je unikátem,
že zbytky původní přírody se zachovaly i v lesích a v mokřadech
v katastru města Úvaly, jako v nejbližším okolí hl. města Prahy. Již
posledních 100 let ukazuje, že řada
lidí se snaží tyto zbytky původní přírody i jejich nejbližší okolí
chránit formou přírodních parků
a přírodních památek a rezervací
před jejich úplným zničením.
Nově vyhlášená přírodní památka KRÁLIČINA A POVÝMOLÍ
se rozkládá v hranicích přírodního parku ŠKVORECKÁ OBORA-KRÁLIČINA. Vlastníkem
území jsou převážně Lesy ČR.
Tato přírodní památka se nachází v jižní části přírodního parku
Škvorecká obora-Králičina, jehož jižní hranice tvoří i jižní hranici přírodní památky. Přirozenou
osou přírodní památky je říční
niva Výmoly, která se rozkládá
podél jižní části přírodního parku
v údolí v nadmořské výšce 254 m
v délce cca 1600 m a šířce říčního

aluvia cca 100 m. Jižní okraj nivy
tvoří k severu orientovaná prudká
stráň se svrchně proterozoickými
skalními výchozy, geologicky
souvisejícími s oblastí podbrdského dobříšsko-zbraslavského
algonkia. Prochází tam geologický zlom, od něhož na sever,
pod oborou, se nacházejí mořské
psamiticko pelitické usazeniny
spodního a středního ordoviku
rokycansko-hořovicko-řevnického pásma. Tím je dán pozoruhodný geomorfologický tvar území,
jehož nivu se čtvrtohorním aluviem utváří meandrující tok říčky

Výmoly. Rozloha přírodní památky Králičina a Povýmolí činí
necelých 20 ha. Zahrnuje cca 11
ha luk v nivě meandrující říčky
Výmoly, cca 5 ha pásu smíšeného lesa se skalními algonkickými výchozy na stráni nad nivou,
cca 3 ha řídkých porostů topolů
a osik ve východním cípu a cca
1 ha keřovitého porostu v jihozápadní části území. V období kolem třetí třetiny 13. století vznikl
na území přírodní památky malý
gotický hrad Skara, který stával u Výmoly, v dnešní Králičině. Dosud jsou zde patrny jeho

terénní pozůstatky. Území má
mimořádnou přírodní hodnotu,
ovšem zároveň je bezprostředně
ohroženo souborem nepříznivých
dopadů civilizačních vlivů, včetně nevhodně situované výstavby
(např. umístění chatových dřevěných resetů na vrcholu územních
pozůstatků po středověkém tvrzišti). Proto je celé území nezbytné
zákonně chránit.
Velký dík patří členům sdružení
Otevřené Úvaly a dalším místním
dobrovolníkům, jejichž odpracování stovky hodin práce vedlo v
této lokalitě k původnímu návratu krajiny zpět k její jedinečnosti.
A tím se umožnilo zahájení procesu vyhlášení přírodní památky. Jen pro upřesnění – návrh
na vyhlášení přírodní památky
Králičina a Povýmolí se třikrát
musel předělat a to z toho důvodu, že jsme vždy zapracovávali
stále nově zjištěné informace
ohledně fauny a flory, které nám
překládala Agentura pro ochranu
přírody a krajiny ČR (AOPK)
při svých místních inspekcích
v dané lokalitě. Celá údolní
niva se musela za ta léta dát do
takového stavu, aby to odpovídalo původnímu rázu krajiny.
Díky tomu bude toto údolí dál
sloužit pro další úvalské generace k relaxaci a odpočinku.
O to nám všem především šlo!
Dr. Vítězslav Pokorný

Rybník Fabrák byl slavnostně napuštěn
Fabrák s dalšími vodními plochami v nejbližším okolí byl vybudován jako nezbytná součást provozu cukrovaru, prvního úvalského
průmyslového podniku, který byl
založen roku 1870. Voda z říčky
Výmola byla přivedena do obdélníkové nádrže nazývané Kaberna
a z ní vpouštěna do Cukrovarského rybníka, jak byl také Fabrák
nazýván. Sloužil jako zdroj velkého množství vody při zpracování
cukrové řepy. Odpadní vody z výroby cukrovaru byly odváděny do
rybníka Kalák a z něho odtékaly
přes nádrž nazývanou Jámy zpět
do Výmoly. Kalák lidé výstižně
nazývali Smradlák kvůli zápachu,
který se z něho často šířil po okolí, protože čistění odpadních vod
nebylo dobré. Po zrušení provozu cukrovaru v roce 1929 ztratila
celá okolní soustava rybníků svůj
původní význam a byla nadále
využívána pro chov ryb. Ve Fabráku se v létě lidé koupali, v zimě se
na jeho ledě bruslilo.
Do údržby se desítky let příliš
neinvestovalo, prováděly se pouze nutné opravy. Kaberna byla v
roce 1960 z převážné části zrušena, dřevěná lávka přes ni do uli-
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ce U Kaberny byla odstraněna,
vzniklá plocha byla rozparcelována a stojí zde tři rodinné domy.
Do dnešních dnů zbyl jen malý
předehřívací rybníček. U Fabráku
postupem let hrozilo zřícení opěrné zdi na východní straně. Proto
byl v říjnu roku 1980 vypuštěn.
Záměr vystavět zpevňovací betonovou stěnu se nezdařil a oprava
byla provedena v roce 1983 navezeným mohutným štěrkovým valem. Bylo ještě instalováno nové
výpustné zařízení, na výraznější
rekonstrukci ale nebyly peníze.
V květnu 1984 byl Fabrák opět
uveden do provozu.
Zásadní a důkladná revitalizace
vodních nádrží v okolí bývalého
cukrovaru byla díky získání finančních dotací zahájena v druhém pololetí roku 2011. Ze dna
Fabráku a Kaláku bylo postupně
odvezeno velké množství bahna,
byly mimo jiné zrekonstruovány
bezpečnostní přelivy a výpustná
zařízení, u Fabráku byla opravena vtoková část, výpusti do Výmoly, opěrné zdi, zpevněna hráz,
část dna byla rozčleněna na různé
úrovně hloubky vody. U rybníku
Jámy byla provedena oprava hrá-

Slavnostní okamžik 19. 6. 2013
– začíná oficiální napouštění
Fabráku
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Voda začíná plnit Fabrák

ze a doplněn bezpečnostní přeliv.
Celkové náklady dosáhly výše 13
638 942 Kč, z toho dotace z Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí byly 8 865
312 Kč, ze Státního fondu životního prostředí ČR 681 947 Kč,
město zaplatilo ze svého rozpočtu
4 091 683 Kč.
Ke slavnostnímu napuštění rybníka Fabrák mělo dojít ve středu
5. června. Ale příroda rozhodla,

Fabrák v současnosti

že vše bude jinak. Po několikadenních deštích se 1. a 2. června
zvedla hladina Výmoly a hrozilo,
že napáchá velké škody. Proto
bylo rozhodnuto využít retenčních vlastností Fabráku a část
kalných vod do něho odvést.
Po opadnutí zvýšené hladiny Výmoly odtekla voda i z Fabráku
a k jeho oficiálnímu napuštění došlo 19. června odpoledne za účasti
starosty města, obou místostaros-

tů, vedoucí úřadu, vedoucích pracovníků odboru investic a dopravy, životního prostředí a veřejně
prospěšných služeb, členů místní
organizace Českého rybářského
svazu, technického dozoru investora a několika občanů. Krátce po
15. hodině zvedl starosta města
MUDr. Jan Šťastný společně s Petrem Prchalem stavidlo u předehřívacího rybníčku a voda z Výmoly
začala proudit do Fabráku.

Už necelý měsíc po naplnění začal v rybnících pulzovat život. Na
hladině Fabráku se objevilo hejno
kachen, v čisté vodě bylo možné
spatřit tisíce malých rybek, které
vyhledávaly teplá místa mezi kameny hráze. Fabrák spolu s dalšími vodními plochami v okolí
po více než 140 letech od jejich
založení bude nadále plnit hospodářský a estetický význam.
Text a foto Vladislav Procházka

Otevření parkové zahrady v obraze
Těsně před prázdninami byla slavnostně otevřena parková zahrada na
náměstí Arnošta z Pardubic, za p. č. 95 a 18. Jarní povodně dílo dosti
poničilo, a tak se muselo šturmovat, aby se vše do závěrečných červnových dní stihlo. Jak se dílo podařilo, ukazují následující obrázky nafocené Vladislavem Procházkou.
Redakce
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Poděkování úvalské firmě ALBRA
Mnozí úvalští občané možná ani
nevědí, které prosperující podniky působí v našem městě a dělají mu skvělou reklamu. Jedním
z nich je firma ALBRA, s. r. o., nacházející se v Havlíčkově ulici č.
p. 197. Opravdu jen starousedlíci
pamatují v tomto objektu hospůdku „U Nedvědů“, zrušenou v roce
1997, a Krajské středisko zásobování učebnicemi Středočeského
kraje. Činnost zásobování škol
učebnicemi přebrala v roce 1991
paní Alena Brajerová, která založila firmu ALBRA a postupně ji
rozšířila o činnost distributorskou
a nakladatelskou. Za svůj aktivní přístup získala opakovaně významné uznání Certifikát jakosti.
Firma ALBRA v současnosti nabízí prodej učebnic pro ZŠ, SŠ,
SOU a SOŠ nejen v úvalské vzorkovně na výše uvedené adrese, ale
i v dalších 7 prodejnách po celé
České republice (Jihlava, Karviná, Olomouc, Ostrava, Uherské
Hradiště, Vsetín, Žďár nad Sázavou). Objednávky lze realizovat
buď osobně, nebo prostřednictvím
internetového vyhledávače s možností přímého objednání učebnic.
Firma každoročně vydává katalog
všech nabízených učebnic a čtvrtletně časopis Společenskovědní
předměty. Chvályhodnou činností je též zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, ve firmě
pracuje přes 50% spoluobčanů se
změněnou pracovní schopností.
Společnost ALBRA splňuje právě
tímto nelehkým způsobem, formou „náhradního plnění“, § 81

6

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Na jaře letošního roku se firma
ALBRA zapojila do projektu
ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, který realizuje
Národní institut dalšího vzdělávání v Praze, s názvem „Aktivační centra - vzdělávání pro těžce
zdravotně postižené“. Spolupodílela se na vybavování speciálními
učebnicemi a odbornou literaturou všech aktivačních center při
základních školách speciálních
po celé České republice. Požadované dodávky publikací byly nejen kvalitně a v termínu zajištěny,
ale firma poskytla i sponzorskou
pomoc absolventům kurzů aktivačních center, mládeži s těžkým
mentálním postižením. Odměny
v podobě nejrůznějších pracovních
materiálů, rozvrhů hodin, záložek
do knih, kopií bankovek, pravítek,
měřítek apod. byly žákům postupně předány spolu se závěrečným
certifikátem o absolvování vybraného kurzu aktivačního centra.
Vážená paní Brajerová s týmem
svých spolupracovníků, dovolte
mi vyjádřit Vám touto veřejnou
cestou poděkování za profesionální vedení firmy a opravdu
velkorysý a citlivý přístup k problematice osob se zdravotním postižením. Vaše logo „Jsme tady,
abychom vám pomohli“ je opravdu vypovídající!
S využitím webových stránek
firmy ALBRA www.albra.cz vypracovala pro časopis Život Úval
PhDr. Marta Teplá

Informace o Mlýnském rybníku a jeho
nejbližší budoucnost
V roce 2009 byla zpracována studie řešící situaci rybníků v Úvalech. Závěry týkající se Mlýnského rybníka hovoří jasně: stavidlem
se nedá manipulovat, převedení
vody při povodni je do max. cca
20 leté vody, u pravého břehu je
patrný průleh a obecně situace
na rybníku neodpovídá ustanovení ČSN 75 2410 pro malé vodní
nádrže. Nedávná povodeň tyto
závěry bohužel potvrdila. Dalším
problémem je situace okolo postupného zanášení sedimentem
a hrozícím zánikem rybníka v
horizontu 10 až 20 let. Proto byla
i z iniciativy vlastníka rybníka
řešena možnost získat dotační peníze na rekonstrukci rybníka, jeho
odbahnění a uvedení do stavu dle
ČSN. Z tohoto důvodu byla zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí, které bylo získáno.
Pro případ realizace záměru bude
nutné zajistit minimálně projekt
pro stavební povolení. Tento projekt by bylo případně možné dál
prodiskutovat. Stávající doku-

mentace pouze umísťuje stavbu,
podrobně parametry záměru však
neřeší. Bohužel i přes snahu získat dotační peníze na rekonstrukci rybníka, jsme úspěšní nebyli,
a zřejmě ani nebudeme (dle našich informací patrně další programy na obdobný typ záměru
nebudou vypisovány).
K záměru:
Mlýnský rybník na Výmole byl
povodní v červnu 2013 výrazně
zasažen. Při nastoupání hladiny
v rybníce došlo k přetékání části
hráze u jejího pravého závázání
a dále k prolomení stavidel na
bezpečnostním přelivu. Projektová dokumentace řeší obnovu
Mlýnského rybníka v následující
podobě: dorovnání průlehu při
pravé straně hráze na stejnou niveletu (nikoliv navýšení hráze),
rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který bude nově nahrazený,
a dále rozšíření zátopy na původní
rozlohu rybníka (cca 4 ha) včetně
odtěžení naplaveného sedimentu.
Uvedené zásahy nijak nezhorší
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situaci nad rybníkem a ani pod
ním, naopak opravené a kapacitní
funkční objekty přispějí k zajištění ochrany území pod rybníkem.
Pokud však k rekonstrukci rybníka nedojde, je pravděpodobné, že
při další povodni může být ohrožena stabilita celé hráze. Se stavi-

dly na bezpečnostním přelivu lze
jen obtížně manipulovat, tudíž při
nastoupání hladiny v nádrži hrozí
prolomení hráze s následným zaplavením údolí průlomovou vlnou
a zanesením údolí sedimentem.
Ing. Jaroslav Vrzák, HG partner
s.r.o., Úvaly

Projekt finančního vzdělávání určený
široké veřejnosti zdarma
aneb
naučme se hospodařit dříve, než přijde exekutor
poslední seminář abecedy rodinných financí proběhne
v Úvalech na téma:
Zodpovědné zadlužování
Pokud vás zajímají otázky:
Potřebuji danou věc? Na co je vhodné se zadlužit? Mám dostatek finančních prostředků na splátky? Co mě může v průběhu splácení
potkat? Podle čeho si vybrat věřitele? Nekalé praktiky poskytovatelů
úvěru. Co mám vědět před podpisem smlouvy? Co se stane, když nezaplatím? Vymahačské agentury. Registry dlužníků. Exekuce…..
Pak neváhejte a přijďte

18. 09. 2013 od 14,00 hod. do sálku DPS
na pravidelné středeční setkání Klubu důchodců Úvaly, o. s.
Seminář je veden odborně vyškoleným lektorem.
Vstup je ZDARMA, pro účastníky budou připraveny tištěné materiály
a občerstvení zdarma.
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Brožková, tel. č. 776 768 076
e-mail: brozkovazuzana@seznam.cz

kultura a volný čas
Letní koncert komorního sboru Christi Úvaly
Komorní sbor Christi pod vedením dr. Vítězslava Pokorného
působí v našem městě již dvanáct
let a má za sebou řadu vystoupení
nejen v Úvalech, ale i v okolí.
V minulosti se sbor zúčastnil také
pěvecké přehlídky v Jílovém a několika ročníků festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše
v Praze na Staroměstském náměs-

tí. Zatím poslední úvalský koncert
proběhl v pátek 21. června ve společenském sálku DPS. Program
byl sestaven převážně z nově
nastudovaných skladeb nejen od
známých autorů, mezi něž patří
Mozart, Janáček či Chaloupský,
ale také od málo známých autorů
z 15. až 18. století, kterými jsou
například Praetorius, Arbeau, Arcadelt nebo Lotti. Při výběru repertoáru bylo nutné vycházet ze
skutečnosti, že se na koncertu nebudou moci podílet dvě významné sólistky – Tereza Machačová
a Marta Ženatá.
Studijní povinnosti u jedné a vážné zranění u druhé jim nedovolily vystoupit. Program v sólech
obohatil Milan Procházka, který
přednesl Mayersovu kytarovou
skladbu Cavatina, a violoncellista Michal Greco, který zahrál dvě
části Tempa di Borea od Bacha.
Sbor Christi se jako celek projevil v dobré formě, zpíval s intonační jistotou převážně stylem

a capella, tedy bez doprovodu hudebních nástrojů.
Bylo vidět, že tomuto uskupení
přináší zpěv potěšení, které se
daří přenášet i na posluchače. Významné je také to, že sbor zařazuje do každého vystoupení mnoho nových skladeb a cílevědomě

připomíná i díla autorů, jejichž
tvorba by mohla být neprávem
zapomenuta. Stále platí, že politici přicházejí a odcházejí (někdy
s ostudou), ale dobré umění stále
zůstává.
Text a foto
Vladislav Procházka
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Pojďte s námi zpívat!
Již 12 let se na kulturních aktivitách v Úvalech, ale i v širokém okolí účastní komorní
pěvecký sbor Christi Úvaly. Dvakrát ročně
sbor koncertuje v samotných Úvalech –
1. letní koncert v červnu a 2. vánoční koncert
o druhé adventní neděli v prosinci. Za koncertní činností sboru se skrývá mnoho usilovné, náročné, mraveneční práce vedoucího
sboru a dirigenta Dr. Vítězslava Pokorného
a varhanice či zpěvačky Mgr. Evy Nádeníčkové při nácviku písní a hudebních skladeb,
ale i nezastupitelné každodenní organizační
práce především vedoucího sboru. Soubor
je kompaktní a jednotný, zkrátka jak se říká
dobrá parta. To si ale žádá časté vyhledávání
nových zájemců o sborové zpívání. V současné hektické době je právě příjemným zastavením pěvecká činnost sboru Christi. Říká
se, že hudba léčí duši, že má tu moc naplnit
naše srdce pokojem a radostí, krásou a dob-
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rotou. Určitě víte, že v hudbě existuje mnoho
různých stylů, ale umění léčit duši se asi nejvíce týká právě klasické, duchovní a lidové
hudby. A tak sbor zpívá klasické, renesanční
a barokní duchovní písně, ale i staré lidové
písně i spirituály.
Proto zveme ke zpívání do sboru Christi Úvaly, kde vládne atmosféra přátelství a dobré
pohody, všechny zájemce o sborové zpívání bez jakýchkoliv požadavků. Zkoušky se
konají v pondělí od 18 hodin na faře CČSH
v Úvalech, Pražská 180. Případní zájemci se
mohou také hlásit na tel. č. 607120386.
Rádi bychom, aby práce ve sboru Christi
vás přiměla ke zpomalení životního tempa
a dala vám možnost se v klidu zastavit, vydechnout a do dalšího životního běhu nabrat
nové síly.
Za komorní pěvecký sbor Christi Úvaly
Dr. Vítězslav Pokorný,
Mgr. Eva Nádeníčková,
Ondřej Novák

Soubor Musica Dolce Vita opět vystoupí
v kostele Zvěstování Páně
Téměř po roce se v krásném prostoru úvalského barokního kostela opět
uskuteční koncert souboru Musica
Dolce Vita, během něhož zazní výběr skladeb pod názvem Klenoty
české hudby od Josefa Myslivečka,
Františka Bendy, F. A. Roesllera-Rosetiho, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Zdeňka Folprechta.
Soubor není nutné blíže představovat, protože již ve městě byl několikrát. 14. září se objeví před posluchači v pozměněném složení.
Z rodinných důvodů nevystoupí
Žofie Vokálková, a tak mezzosopranistku Danielu Demuthovou a harfistku Zbyňku Šolcovou doprovodí
hrou na flétnu Michaela Valentová.
Flétnistka Michaela Valentová absolvovala konzervatoř v Brně a Hudební fakultu Akademie múzických
umění v Praze. Získala četná ocenění v národních a mezinárodních
soutěžích. Například v roce 2000
obdržela 1. cenu v soutěži International Music Competition London
v kategorii duet a zároveň 2. cenu
v sólové hře, v roce 1995 1. cenu a
Honorary certificate, Anglie - Com-

petition of The London International Festival a v roce 1995 1. cenu
v soutěži komorních souborů C. Ditterse von Dittersdorfa. Vzdělání si
prohloubila na mezinárodních mistrovských kurzech u Lóránta Kovácse, Catherine Cantin a Clary Novak
ve Francii, Rakousku a Itálii. Kromě
flétnové klasiky se věnuje také interpretaci soudobé hudby. Dvakrát
získala stipendium Nadace Český
hudební fond a vytvořila četné nahrávky pro Český rozhlas a Českou
televizi. Jako sólistka vystoupila
s Jihočeskou komorní filharmonií,
s Talichovým komorním orchestrem, Moravským komorním orchestrem, s Komorním orchestrem
Berg nebo se Symfonickým orchestrem Brněnské konzervatoře. Nyní
spolupracuje s předními českými
hudebními tělesy a kromě sólové
hry se věnuje hře komorní, orchestrální a pedagogické činnosti.
Místo konání koncertu, profesionální kvalita souboru Musica Dolce
Vita a výběr skladeb jsou zárukou
vynikajícího kulturního zážitku.
Vladislav Procházka

Komise pro kulturu Rady města Úvaly pořádá koncert

KLENOTY ČESKÉ HUDBY
v podání souboru

MUSICA DOLCE VITA

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Michaela Valentová – flétna, j. h.
Zbyňka Šolcová – harfa

14. září 2013 od 17 hodin
v kostele Zvěstování Páně v Úvalech
Vstupné dobrovolné

Divokej Bill v Úvalech!
Přátelé, Úvaly a okolí,
naše turné 15 bylo bezvadný, ale bylo nám spíláno, že jsme zapomněli na Úvaly, a tak jsme se rozhodli ještě jednu šou přidat
i v rodném městě. Jste tedy srdečně zváni na náš 16. koncert…
Divokej Bill
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zprávy z MDDM
Jsme druzí na Mistrovství Evropy
v EB duu v Amsterdamu
Evropský šampionát přinesl našim tanečníkům nezapomenutelné chvíle plné tance, přátelství, vynikajících výkonů, napětí a obrovské radosti
z historického úspěchu našeho dua v dospělé kategorii EB. Po několika
letech, kdy naše duo Honza Ťoupalík, Marcel Havrda dokázalo na evropských i světových šampionátech dojít do finále a končit na 6., 5. nebo
4. místě, jsme se letos konečně dočkali medaile. Šťastní majitelé stříbrných medailí a titulu vicemistři Evropy dokázali po šesti letech protrhnout
„bramborovou smůlu“ a opět vybojovat medaili na ME. Navíc je to historicky první medaile pro Rytmus Úvaly v kategorii Aduls – dospělých.
Dobré výsledky naši tanečníci odvedli i v sólech – Matouš Novák skončil
na 33. místě a Honza Ťoupalík s Marcelem Havrdou si vytančili shodný
počet bodů a 19. místo - což je zároveň nejlepší umístění z ČR v sólech.
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci TS Rytmus - MDDM
Úvaly, našeho města i republiky.
Alena Navrátilová

Tábory patří k prázdninám….
Ke dni uzávěrky tohoto čísla Života Úval /14.8./ máme prvních
sedm táborů úspěšně za sebou:
pobytový “Z historie Choltic“
s Janou, dva příměstské turistické a cyklistický v Cholticích
s Olčou, „Egypt“ v Krkonoších
s Martinem a dva výtvarné příměstské s Ivou - “Cesta do Austrálie“ a „Indiáni Severní Ameriky. Všechny se vydařily, dokonce
nám přálo i počasí. A co nás ještě
v srpnu čekalo?

19. -23. 8. s Míšou a Karolínou
příměstský taneční tábor pro
mažoretky a naši táborovou činnost letos tradičně končí poslední týden o prázdninách taneční
soustředění s Alenou pro členy
našich tanečních skupin Rytmus
a Rhythm Elitte Crew letos poprvé v Louňovicích pod Blaníkem.
Fotografie z táborů najdete na
www.mddmuvaly.cz. A pro vaši
představu je tu mala fotografická
prezentace:

Choltická obora ukrývá spoustu tajemných zákoutí, kde můžete
nalézt poklad. Jen jej najít…
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Mirákulum v Milovicích si děti z turistického tábora opravdu
užívaly.

Tajemství starého Egypta
Na letní tábor v Krkonoších vyrazilo 22 dětí s vedoucími a instruktory
z MDDM z Úval v druhé polovině
července. Společně se vydali odhalit tajemství starého Egypta a pod
vládou faraónů Dolního i Horního
Egypta proniknout do života bohů,
seznámit se s životem egyptského
národa, jeho kulturou, nejznámějšími faraony, bohy a pyramidami.
Děti získaly spoustu zajímavých
poznatků, soutěžily v rámci jednotlivců i oddílů o vítězství a stavěly
pyramidy ze stavebních kamenů,
které si musely zasloužit svou šikovností, vědomostmi a vzájemnou
spoluprací. Také se staly svědky
souboje dobra a zla v zastoupení
bohů Seta a Ossirise. Po porážce
Ossirise bylo jeho tělo Nilem rozneseno po celém Egyptu. Za přispění bohyně Eset a boha Anubise
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podle starých egyptských legend
pomohly najít pomocí tajemných
indicií všechny části Ossirisova
těla, Knihy mrtvých a kouzelného
svitku papyru psaného hieroglyfy
s kouzelnou formulí k jeho oživení. Poslední večer se podařilo boha
vzkřísit a dobro mohlo zvítězit.
Krásné prostředí horské chaty s
bazénem v areálu ve Vítkovicích,
spousty potoků, pravá egyptská
horka, výborný pan kuchař, kamarádští vedoucí, zajímavý program,
spousty legrace při plnění úkolů
boha Seta a hlavně výborná parta
dětí – to vše nám určitě zůstane
dlouho v paměti.
Text Alena Navrátilová, foto
Radek Navrátil
Další foto najdete ve
fotogalerii Radka Navrátila na
www.mddmuvaly

V teepee se malým výtvarníkům moc líbilo.

Co nabízí MDDM v září?
Ve středu 4. 9. od 14 hod. v MDDM konkurz do TS RYTMUS
V sobotu 7. 9. od 13 hod. v MDDM TAK TROCHU ÚLET
V sobotu 14. 9. od 9 hod. vás zveme na BEZPEČNOU SOBOTU.
V neděli 15. 9. od 8 do 16 hod. je ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM.
Akce budou plakátovány a bližší informace najdete na www.
mddmuvaly.cz .
Hezké září vám přeje Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

okénko knihovny
Městská knihovna Úvaly
2. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře je za námi
I letos jsme na konci školního roku přivítali v knihovně čtyři třídy
prvňáčků. V připraveném pásmu her nám všechny děti předvedly, že
abecedu zvládly opravdu bez problémů. Děti krásně spolupracovaly
a z připravených úkolů měly radost. Kromě pěkného zážitku si každý
odnesl malý dárek – knížku Krtčí metro z nakladatelství Triton od Miloše Kratochvíla.
Jsme rády, že se dětem v knihovně líbilo, a už se těšíme na další prvňáčky.

okénko knihovny
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Naučná literatura jako osvědčený zdroj informací
V době, kdy platí obecné pravidlo, že co nevím, najdu na webu
ve Wikipedii, by se mohlo zdát,
že zájem o naučnou literaturu už
není, co býval. Proč se trmácet
do knihovny pro nějakou bichli,
když mi stačí párkrát kliknout.
Není to ale tak jednoduché, jak se
na první pohled zdá. Nejprve se
musíme na věc podívat z hlediska dnešního přísunu informací ke
každému z nás.
Samozřejmě internet k vyhledávání informací je v současné době
tím základním zdrojem. Tak to
je a nevidím na tom nic špatného. Ale podtrhuji slovo základní.
Protože chceme-li jít do hloubky
problému, který nás zajímá, je
jasné, že nám internet nebude stačit. Internetové zdroje nám mohou pomoci při základní orientaci
v daném problému a také při
hledání dalších zdrojů, které potřebujeme k tématu vyhledat.
K tomu slouží různé databáze,
webové portály, odkazy na jiné
webové stránky, tagy a samozřejmě i on-line katalogy. Poslední
zmíněné – tedy on-line katalogy
jsou velkou pomůckou nejen knihovníkům, ale především všem
čtenářům, studentům a komukoli,
kdo se chce do hloubky zabývat
nějakým odvětvím lidské činnosti. Nabízejí totiž vyhledávání informací o dokumentech a jejich
dostupnosti z pohodlí domova.
Tím, že již nějakou dobu spolupracujeme s naší základní školou,
jsme zjistili, že to, co dělá dětem
největší problémy, je právě orientace v informačních zdrojích a následně i orientace přímo v textu.
Za prvé je to dáno tím, že jsme
dnes informacemi zahrnováni
denně v takové míře a bez ohledu
na jejich kvalitu, že vůbec naučit
se zabývat tím, co je podstatné
a co ne, je program na celý život.
Za druhé, množství informací bez
ohledu na kvalitu, vede k tomu,
že se často ani nechceme věcí
zabývat do hloubky (byť i jen
z časových důvodů). Vezměte si
například, co jen emailů denně
máme v poště, reklam co mimoděk zhlédneme, aniž bychom o ně
stáli, zpráv, které díky médiím vyslechneme. To vše je daň za možnost být vždy k dosažení a na síti.
Protože jsme si všeho, co již bylo
řečeno vědomi, snažíme se v besedách pro základní školu učit
děti právě tomu, jak se v informačních zdrojích orientovat.
Například v besedě pro 8. třídu
se zaměřujeme nejen na vyhledávání a orientaci v knihovně,
ale také jak najít v textu správnou
odpověď. Že při hledání informace je potřeba vycházet z kontextu

(souvislosti textu) a také, že je
vždy nutné si výsledek ověřit, nespoléhat se pouze na jeden zdroj
informací. Vysvětlujeme si, jaký
je rozdíl mezi informacemi zveřejněnými na volném internetu
a v knižních publikacích. Někteří
žáci 8. tříd byli upřímně překvapeni, že existují knihy, kterým říkáme Encyklopedie, a co v nich
najdeme. Vždy dětem říkáme,
že budou-li chtít dále studovat,
informace z internetu jim stačit
nebudou, že je potřeba se naučit
orientovat i v jiných zdrojích.
A právě naučná literatura je takovým zdrojem informací. Je stále
využívána, i když přístup čtenářů
se k ní samozřejmě mění. Věřím,
že i v klasické městské knihovně, kde by se mohlo zdát, že tento druh literatury není prioritou
oproti beletrii, je nutné se kvalitou
fondu naučné literatury zabývat.
Naučnou literaturu v naší knihovně dělíme především podle oddělení, ve kterém se nachází – tedy
na dětskou a dospělou. Tematicky
se dále dělí podle tzv. Mezinárodního desetinného třídění (MDT),
což je světově uznávaný způsob
třídění dokumentů a informací.
Dělení je tematické, podle jednotlivých oborů poznání, a jak
profesionálním pracovníkům, tak
i laikům usnadňuje orientaci ve
fondech knihoven celého světa.
Dětská naučná literatura – to jsou
obecně publikace odpovídající svým zpracováním věkovým
kategoriím od narození do cca
patnácti let. Ale mám zkušenost,
že i dospělí mohou často najít
informace, které hledají v dětské
naučné literatuře díky jejímu kvalitnímu a názornému zpracování.
V době nedávno minulé se dětská
naučná literatura hodně používala
při vypracovávání školních referátů. Dnes děti a studenti na ZŠ
a gymnáziích referáty nezpracovávají (nebo jen málokdy), místo
nich díky nástupu IT technologií
vytvářejí tzv. prezentace. Na vysvětlení, referát je souvislý text
vypracovaný na zadané téma,
prezentace jsou bodové poznámky uspořádané do jednotlivých
slaidů většinou doplněné obrázky a fotografiemi. Prezentace učí
žáky samostatnému souvislému
ústnímu projevu na základě těchto poznámek. Referát, který prezentacím postupně ustoupil, podporoval souvislý písemný projev,
správné gramatické vyjadřování
a jednoznačně podporoval čtenářskou gramotnost. V současné
době se v praxi stále častěji setkávám se studenty vysokých škol,
kteří nedostali dostatečné základy
písemného projevu na základní

a střední škole a mají pak problémy s vypracováním seminárních
prací, kde nelze stahovat odstavce
nebo celé pasáže z internetu.
Z dětské naučné literatury se
nejvíce půjčují knížky o přírodě
(zvířata, rostliny, období pravěku), rukodělné publikace a knížky
o technice. Většinu naučné dětské
literatury si půjčují dospělí pro
své děti, tzn. jsou to publikace
především pro ty nejmenší nebo
pro 1. stupeň ZŠ.
Dospělá naučná literatura je využívána stále. Jak již bylo řečeno, pro
základní informace většina z nás
využívá služeb internetu. Nicméně
co člověk, to určitá oblast zájmu,
ať už se jedná o studium nebo koníček. Každý, kdo jde z jednoho
či druhého důvodu do hloubky, je
dříve či později nucen knihu otevřít. Je celkem jedno, jestli je to
kniha papírová nebo elektronická.
Úžasnou službou, kterou knihovny poskytují svým čtenářům, je
meziknihovní výpůjční služba.
Pokud knihovna nemá požadovaný dokument ve fondu, svému
čtenáři ho zajistí z jiné knihovny.
Je to nejjednodušší způsob k získání požadovaných dokumentů,
protože čtenáři stačí v knihovně
vyplnit tzv. žádanku o meziknihovní výpůjčce a knihovník se
postará.
V současné době se v naší knihovně nejvíce půjčuje naučná litera-

tura z oblasti psychologie, sociologie, historie a válečná literatura,
průvodce, cestopisy a příroda.
Hodně oblíbené jsou také časopisy se zaměřením na českou
historii nebo zeměpisný National
Geographic.
Nicméně je důležité udržovat,
rozšiřovat a aktualizovat i ostatní
oblasti naučné literatury tak, aby
v rámci všeobecného přehledu
čtenář vždy našel alespoň základní informace o dané oblasti
zájmu.
Proto i v neodborné městské
knihovně má naučná (odborná)
literatura své důležité místo. Je
však nutné, aby knihovník především znal své čtenáře a uměl vyhovět jejich požadavkům. Aby se
orientoval ve všeobecném přehledu a uměl odhadnout, co bude pro
fond naučné literatury hodnotným
přírůstkem, které dokumenty jsou
nadčasové a které tendenční. To
vše je otázkou knihovníkova citu
a především letité praxe. Samozřejmě svou roli hrají také finanční možnosti knihovny.
Na závěr bych ráda opět upozornila na naše webové stránky www.knihovnauvaly.cz, kde
kromě našeho on-line katalogu
najdete i odkazy na základní informační portály pro vyhledávání
dokumentů.
Gabriela Modřanská,
MěK Úvaly

školství
Školní rok 2013/2014 v ZŠ Úvaly
V tomto školním roce se druhého září opět otevřou dveře škol
a všichni odpočatí žáci i učitelé
se vrátí po dvouměsíčních prázdninách ke svým pracovním povinnostem.
Vše tedy musí být pro ostrý start
kompletně připraveno již na začátku září, a proto se ani o prázdninách v naší škole nezahálelo.
Odstraňovali jsme drobné i větší
šrámy na budovách školy i jejich
vybavení, několik tříd se malovalo, obnovovali jsme i barvy některých radiátorů a budovala se
nová školní kuchyňka. S pomocí
zřizovatele se odstraňovaly škody
v tělocvičně a šatnách, způsobené povodněmi. Zřizovatel zajistil
i realizaci oplocení školní jídelny.
Během prázdnin také proběhlo
výběrové řízení na 6 interaktivních tabulí a realizovala se jejich
montáž. Bylo provedeno čištění
a seřízení všech stávajících dataprojektorů a pracovalo se i na
ukončení tříletého školního projektu zaměřeného převážně na zavádění interaktivní výuky ve škole

a zajištění potřebného technického vybavení.
Ještě nějaké menší dodělávky
a úklidy zbývají, ale věřím, že během 14 dní, které při psaní tohoto
článku zbývají do začátku školního roku, bude vše dokončeno.
V čem chceme v novém školním
roce pokračovat, co se změnilo
a co nového připravujeme?
Především bychom rádi pokračovali v naplňování naší vize: „Co
nezvládneš sám, zvládneme společně v tvořivém a přátelském
prostředí“. Tímto krédem se řídí
vedení školy a drtivá většina pedagogů již dlouhá léta a snažíme
se ovlivňovat a vést v tomto stylu
nejen žáky, ale i rodiče a ostatní
zaměstnance školy. Jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta
k dosahování dobrých výsledků
i k řešení jakýchkoli problémů. Ne
vždy je to však cesta nejsnadnější
a nejrychlejší, přesto v ní chceme
pokračovat, seč nám síly stačí.
Nový školní rok zahájíme s cca
➜ ➜ ➜ strana 12
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➜ ➜ ➜ ze strany 15
700 žáky, 53 pedagogickými pracovníky (včetně vychovatelek
školní družiny a pedagogických
asistentek) a 18 provozními zaměstnanci. I v příštím školním
roce bude na naší škole pracovat
psycholog, výchovný poradce
a koordinátor prevence sociálně patologických jevů. Došlo k
částečné obměně pedagogického
sboru. Na konci minulého školního roku ukončili pracovní poměr
čtyři učitelé, Mgr. Lucie Chourová, Mgr. Tamara Klicperová,
Mgr. Veronika Petřeková a Michal
Hruška. Pedagogický sbor posílily Mgr. Michaela Věra Babuláková, Mgr. Eva Exnerová, Bc. Jitka
Hloušková, DiS a Petra Knězů.
Rád bych na tomto místě zmínil několik novinek, které jsou
z mého pohledu nejdůležitější.
První novinkou je zavedení výuky AJ již od 1. třídy. Od letošního
školního roku v prvním a druhém
ročníku poběží na naší škole výuka AJ podle výukového programu Super Nature s časovou dotací 1 hodiny za týden. Rodičům
chceme nabídnout, aby si pro své
děti zakoupili výukové sety, které
budou malí školáci používat celé
dva roky, tedy i ve druhém ročníku. Set obsahuje pracovní sešit
- hlavní učební pomůcku v hodinách - který nabízí nejen vystřihování obrázků, lepení na předtištěná místa, obrázky a aktivity
k písničkám, básničky, říkadla,
soutěžní hry, např. Bingo, ale
hlavně slovní zásobu ve formě obrázků spojenou s poslechem CD.
CD je také součástí setu a opět se
zde klade velký důraz na pravidelný opakovaný poslech, který by
měl být prováděn denně i doma.
Ve škole se poslech, kromě výuky Aj, zajišťuje i pouštěním CD
o svačinových přestávkách, kdy
jsou děti v klidu a mohou při jídle
naslouchat, nebo při výuce výtvarné výchovy, kdy dítě absolvuje podvědomý poslech. Z našeho
pohledu program SN nabízí velmi
kvalitní a propracovanou výuku
anglického jazyka. Dle zkušeností z jiných škol, děti, které prošly
výukou Super Nature v 1. a 2.
třídách, nemají problémy s vyjadřováním se v angličtině, učením
písniček a říkadel, pojmenováním
obrázků a celkově mají vytvořen
kladný vztah k angličtině. Z těchto důvodů zajistila škola během
prázdnin nákup metodických pomůcek a školení dvou našich učitelek Aj, které se s touto metodou
seznámily podrobněji a budou ji
od září v 1. třídách využívat.
Druhou vítanou „novinkou“ je,
že výuka matematiky i v tomto
školním roce ve všech čtyřech
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1. třídách bude (stejně jako v
minulém školním roce) probíhat
podle metody profesora Milana
Hejného. Ptáte se proč? Velkou
výhodu spatřujeme v tom, že se
děti při této matematice nenudí.
Již třetím rokem se v naší škole
děti v některých třídách budou
učit matematiku tímto netradičním způsobem. Koncepce matematiky pana profesora Hejného je
založena především na činnostním
učení, které respektuje přirozený
proces poznávání. Učebnice nabízejí hlavně učení zážitkové, učení
prostřednictvím vlastní zkušenosti, pomocí pohybu a vlastní manipulací s různými pomůckami.
Nabízejí žákům různorodé úkoly,
snadnější, náročnější i velice náročné. Nastavitelná náročnost
úkolů umožňuje řešit jak úlohy
složité, tak i velmi jednoduché,
které i těm nejslabším žákům
dávají příležitost zažít radost
z úspěchu ve své práci. Jednotlivá matematická prostředí, například děda Lesoň, krokování,
autobus nebo výstaviště vždy vycházejí z dětských zkušeností.
Zcela novým a netradičním prvkem v hodinách matematiky je to,
že učitel dětem nic nevysvětluje,
je pouze jakýmsi pomocníkem,
možná rádcem pro žáky slabší,
který pouze předkládá přiměřené
úkoly, iniciuje, nabízí, pokládá
otázky a organizuje diskusi třídy nebo skupin. Žáci sami nebo
s menší pomocí poznatky odhalují,
formují, upřesňují a zdůvodňují.
Dle našich zkušeností děti například pomocí metody pokus-omyl
zjišťují, jak si řešení daného typu
úloh usnadnit, samy přicházejí na
různé řešitelské strategie a pak na
první matematická pravidla.
Rodiče většinou oceňují, že je
tato matematika více zaměřená
na logické myšlení a prostorovou představivost. Vítají, že děti
samy hledají řešení úloh, prezentují výsledky své práce a diskutují
o úlohách. Jestliže se rodiče chtějí zapojit do výuky matematiky
svých dětí, je pro ně nejdůležitější
respektovat základní pravidlo –
nechat si od svého dítěte vyložit,
jak se co řeší, a projevit radost nad
tím, když se chlubí, co už všechno
umí a co odhalilo. Chybu dělají
rodiče, kteří dítě učí dopředu, aby
to dítko tzv. „umělo“. Neuvědomují si, že tím dítěti spíše škodí,
protože udělají veškerou práci za
něho. Dítě pak ve škole úlohu sice
vyřeší, ale je ochuzeno o důležitý moment vlastního objevování.
Informace od rodičů přijme jako
hotové poznatky a nemusí o nich
přemýšlet.
Pro učitele je výuka této matematiky náročnější – více času
mu zaberou přípravy, opravování

prací dětí a také se neobejde bez
celé série speciálních školení.
Proto jsem velmi rád, že se i letos
rozhodly všechny čtyři učitelky
budoucích 1. tříd pro výuku matematiky touto metodou.
Závěrem použiji slova pana profesora Hejného: „Matematika není
o rychlém a správném počítání. Je
o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce naše děti v budoucnu neprodají.
Co je a bude stále více žádáno, je
schopnost řešit problémy a komunikovat. A naše metoda učí obojí.“
Třetí novinkou je zavedení systému elektronické žákovské knížky
pro všechny žáky od září 2013.

Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole bude použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič
bude mít své originální uživatelské
jméno a heslo, pomocí kterého mu
budou zpřístupněny pouze jemu
určené informace. Systém byl
certifikován a vyhovuje zákonu
o ochraně dat. Hlavní výhody
elektronické žákovské knížky:
✘ Elektronická žákovská je systém, který umožňuje zákonným
zástupcům 24 hodin denně, 7
dní v týdnu získávat informace
o studiu svého dítěte prostřednictvím internetové sítě a mít
okamžitý přehled o klasifikaci
a chování dítěte (známky, kázeňská opatření).

Co chystáme na září?
2. 9. 	setkání po prázdninách, vítání prvňáčků – paní učitelky,
vedení školy, pan starosta
5. 9.
dopravní výchova (5. B, C, 1. A,B,C,D, S1)
6. 9.
dopravní výchova (4.A,B,C, 6.C)
24. 9. 	Tonda obal – ekologická výchova – 1.A,B,C,D,
2. A,B,C,D, 3.C, 4.A,C, S1
3. – 6. 9. kurzy OSV
- téma kurzu: 1. ročník – Seznámení
2. ročník – Rozvoj vztahů ve třídě
3. ročník – Já a moje práva a povinnosti
4. ročník – Já a společnost
5. ročník – Já a svět
6. ročník – Adaptační kurzy (výjezdy třídních kolektivů)
7. ročník – Rozvoj vztahů ve třídě
8. ročník – Škola jako místo setkávání
9. ročník – Já a svět kolem mě

školství
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✘ Přístup k vlastním datům v e-žákovské knížce mají díky
zabezpečenému přístupu přes
originální uživatelské jméno
a heslo zároveň i žáci. Mohou
si tak udržovat přehled o všech
známkách z jednotlivých předmětů.
✘ Jednoduchá omluva dítěte z výuky v souladu s podmínkami
stanovenými ve školním řádu.
✘ Odpadá časté úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta
papírové žákovské knížky.
Zákonní zástupci obdrží své originální přístupové údaje ve stanoveném termínu ve škole a žáci své
originální údaje obdrží od třídního učitele. Rodiče i děti budou na
začátku školního roku podrobně
seznámeni s podmínkami i návodem k používání elektronické
žákovské. Používání klasických

papírových žákovských knížek
bude zrušeno.
Další novinkou ve škole je od
září možnost využívání interaktivních tabulí ve všech kmenových třídách. Již 30 tříd je touto
technikou, hlavně díky úspěšné
realizaci projektů, komplexně
vybaveno. Interaktivní tabule
umožňuje přeměnit každou výuku v atraktivní a naučnou hru, a
proto jsou hodiny pro žáky zajímavější. Lze na nich také prezentovat práce žáků. Máme zakoupeny a nainstalovány i elektronické
učebnice, které umožňují využívat zajímavé odkazy a propojení
s internetem, takže učitel může
připravit k probírané látce další
ukázky, texty, hudbu apod.
V tomto školním roce bychom
se také rádi zapojili do tradičních aktivit, jakými jsou: vá-

noční jarmark, vítání občánků,
návštěvy a vystoupení pro seniory, vánoční koncert, vyřazování
žáků 9. tříd, Jabkobraní, návštěvy městské knihovny, sportovní
den dětí,…
Plánujeme i účast ve znalostních
a sportovních soutěžích. Děti se
zúčastní soutěží v oblasti matematiky, angličtiny, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, zpěvu
i recitace.
Většina tříd 1. stupně vyjede na
vzdělávací kurzy (dříve školy
v přírodě), starší děti zase na vícedenní pobyty a exkurze. Vychovatelky školní družiny připraví pro děti na jarní prázdniny
program s pobytem na horách.
Pro žáky 2. stupně bude připraven
týdenní lyžařský kurz.
Počítáme i s nabídkou různých
zájmových kroužků, z nichž ně-

které budou probíhat v rámci
školní družiny.
V nové jídelně se budeme snažit
i nadále vylepšovat jídelníček
zdravými a chutnými jídly. Věřím,
že nám se skladbou jídel bude
i nadále pomáhat výživová poradkyně z řad rodičů.
Aktuální informace o škole mohou zájemci najít na webových
stránkách školy www.zsuvaly.cz.
Rád bych poděkoval za spolupráci všem dětem, rodičům a zastupitelům města i všem zaměstnancům a dalším lidem, kteří mají
naši školu rádi a pomáhají nám.
Do nového školního roku přeji
všem žákům, rodičům, zaměstnancům i příznivcům školy pevné
zdraví, hodně optimismu i chuti
k vzájemné efektivní spolupráci.
Mgr. Jaroslav Březka,
ředitel školy

organizace a spolky
Kosení Králičiny aneb úvalská senoseč
Již tradičně se členové občanského sdružení Otevřené Úvaly sešli
třetí červencovou sobotu k hrabání sena v Králičině. Pravidelné kosení mechanizací, které již
druhým rokem pro nás realizuje
agropodnik Mstětice, je součástí
projektu revitalizace Škvorecké obory – Králičiny, který byl
v loňském i letošním roce podpořen z Fondu životního prostředí
a zemědělství Středočeského kraje. Účelem tohoto projektu je vrátit loukám jejich původní vzhled
z dob, kdy se pravidelně kosily.
Díky tomu ustupují do pozadí invazivní druhy, kterými louky zarůstaly (např. kopřiva), a vracejí

se sem luční traviny a květiny.
Letos se také podařilo dokončit mýcení trnek, kterými louky
rovněž nekontrolovatelně zarůstaly. Zůstal jen pás křovin podél
lesa, který slouží jako lem a také
hnízdiště ptactva. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří nás v projektu podpořili a podporují, ať už
dobrovolnou prací nebo finančně.
Díky bohatosti druhů, jejichž obnově projekt revitalizace napomohl, byly v letošním roce nivní les
a louky kolem Výmoly vyhlášeny
Středočeským krajem přírodní
památkou.
Mirka Borecká a Petr Urban,
o. s. Otevřené Úval

POZVÁNKA
na tradiční podzimní rybářské závody MO
ČRS ÚVALY na rybníku LHOTÁK.
Kategorie senioři: sobota 21. září 2013 prezence
od 6.00 hod.
Kategorie mládež: neděle 22. září 2013 prezence
od 6.30 hod.
Sraz závodníků u klubovny MO ÚVALY Na Slovanech.
(pro obě kategorie)
Bude připraveno občerstvení a hodnotné ceny. Sportuje se na jeden prut s jedním návazcem.
Srdečně zve

výbor MO ČRS ÚVALY

Lavičky u Fabráku
V červenci přibyly při cestě kolem Fabráku 3 nové dřevěné lavičky
s opěradlem. Tyto lavičky byly pořízeny z prostředků občanského sdružení Otevřené Úvaly a z charitativního prodeje, který členové sdružení
uskutečnili jednak v roce 2011 na adventních trzích a jednak v letošním
roce v rámci Dne Země na Klepci. V obou případech jsme prodávali
drobné keramické výrobky. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
si naše výrobky koupili, a přispěli tak na dobrou věc. Prodejem jsme
získali celkem 4530,- Kč, zbytek z potřebných 6000,- Kč, které lavičky
stály, jsme doplatili z prostředků sdružení.
Lavičky byly osazeny oproti původnímu plánu později, protože jsme
čekali, až město dokončí projekt revitalizace rybníka Fabrák. Teď již
jsou však zabetonované na svých místech a doufáme, že budou dobře
sloužit kolemjdoucím, rybářům a v zimě bruslařům.
Mirka Borecká, o. s. Otevřené Úvaly
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Občanské sdružení Klub důchodců
Úvaly pořádá
výlet do zámku Žleby a zámku Kačina, který se koná ve
středu 25. září 2013. Odjezd od nádraží ČD v Úvalech
v 8.00 hodin s možností nastoupení v 7.30 na zastávce
Skeříkov a v 7.40 hodin na autobusové zastávce
u nákupního centra PENNY v Úvalech.
Zájemci se mohou přihlásit u pí Havlíkové každou středu
od 14 hodin do 15 hodin v sálku domu s pečovatelskou
službou nebo u p. Loskota na Slovanech.
Srdečně zveme všechny, kdo rádi poznávají krásy
naší vlasti.
Eva Havlíková, Klub důchodců Úvaly, o.s.

Mámy v Úvalech
Jsme dvě maminky, které nově
založily občanské sdružení Mámy
v Úvalech. Jak k tomuto počinu
došlo a proč, si můžete přečíst
v následujícím článku.
Momentálně jsme na rodičovské
dovolené a rády aktivně trávíme čas s našimi dětmi. Baví nás
dlouhé, ale i krátké procházky
v okolí Úval, rády si zajdeme
s kočárkem na in-line brusle
nebo zajedeme na výlet někam
dál. Rády nakupujeme na naše
děti, a snažíme se proto hledat
obchody, kde hezky a levně pořídíme vše, co potřebujeme nebo
co se nám líbí.
Na jedné z našich delších procházek nás napadlo, že by nebylo
špatné podělit se o naše “kočár-

kování” i s dalšími maminkami.
Rozhodly jsme se proto založit
stránku na Facebooku “Mámy
v Úvalech”, kde umísťujeme tipy
na procházky, výlety, ale třeba
i na zajímavé nákupy a aktivity
pro rodiče a děti. Po jejím úspěšném startu jsme pro lepší přehlednost vytvořily i webové stránky.
A jelikož se domníváme, že v
Úvalech chybí dostatečné vyžití
pro rodiče s dětmi předškolního
věku, rozhodly jsme se pro to něco
udělat a založily jsme občanské
sdružení Mámy v Úvalech.
Naším cílem je podpořit setkávání
rodičů a dětí, předávání vzájemných zkušeností a začleňování
dětí do kolektivu prostřednictvím
her a zájmových činností. Zamě-

řujeme se hlavně na děti předškolního věku a jejich rodiče.
Máme za sebou již uspořádání
akce „Bleší trh“, která proběhla
v červnu tohoto roku v altánku za
základní školou. Touto akcí jsme
chtěly dát možnost maminkám,
ale i všem ostatním zájemcům,
prodat a nakoupit zajímavé věci
všeho druhu. Bleší trh měl úspěch
jak u prodávajících, tak nakupujících. V září, konkrétně 21., proběhne další Bleší trh, na který vás
touto cestou srdečně zveme, ať už
chcete něco prodat, koupit nebo
se jen podívat.
V srpnu, v případě příznivého počasí, (uzávěrka čísla byla před datem konání akce) proběhla „Špekáčkiáda“ s ohněm a opékáním

buřtíků. Pro děti byly připraveny
soutěže o ceny a rodiče se mohli
vzájemně poznat a popovídat si.
I v budoucnu plánujeme uspořádat další akce a aktivity pro děti
a rodiče, díky kterým se rodiče
lépe poznají a společně si užijí
spousty zábavy.
Rády bychom našly maminky
nebo i tatínky, kteří také chtějí
aktivně trávit čas a rádi se s námi
podělí o své zkušenosti, tipy a zajímavosti.
Pokud máte chuť, připojte se
k nám.
Více:
http://mamyvuvalech-cz.
webnode.cz/o-nas/
Jana Procházková
a Kateřina Topinková

sport
Cvičení od 1. 9.
2013 v sokolovně
Rodiče a děti předškolního věku
s Hankou Dudovou - každý čtvrtek od 16,00 do 17,00 h.
Cvičení žen - pondělí 19-20 a 2021, čtvrtek 20-21 h.
Volejbal - středa 20-21 h.
Badminton v sokolovně! - Každou sobotu a neděli je k dispozici
pro zájemce jeden nový kurt na
badminton, cena za pronájem je
200,-Kč za hodinu, objednávky na
telefonu 777 690 814.
Jiří Dráb
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O úvalské házené a nejen o ní
…..Víte, že?.....házená se v Úvalech hraje již od roku 1919?
Házená má v Úvalech bohatou tradici. Při rozvoji házené
podle mezinárodních pravidel
se doslova zapsala do historie
československého sportu. První
zmínky o házené se datují do
roku 1919. Tehdy se hrály především přátelské zápasy s pražskými kluby. První řádný klub
podle pravidel české házené zahájil svou činnost v roce 1927.
Nové pojetí hry a nová pravidla
mezinárodní házené přivezl do
tehdejšího Československa profesor Radotínský z Francie. První oficiální utkání mezinárodní
házené se konalo 3. 11. 1947
v Praze na Letné a Sokol Úvaly porazil Sokol Bratrství Sparta
Praha 11:9.

devátém místě, kdy jim postup,
mezi nejlepších osm a dále do semifinále unikl o pověstný vlásek,
rozhodující utkání prohráli až
v prodloužení hraném jako „náhlá
smrt“. Více informací na našich
webových stránkách www.hazena-uvaly.cz.

…..Víte že?.....i vaše dítě může
hrát házenou?
Náš oddíl každý rok pořádá nábor pro nové zájemce o tento
atraktivní, dynamický sport.
V září a říjnu přicházejí na hřiště pod sokolovnu noví chlapci
a letos se to týká ročníků naro-

zení 2003 a 2004. Zde se chlapci
pod vedením zkušených trenérů
učí základy tohoto sportu. Přiveďte svého syna. Vždy v úterý
a pátek od 15.30 hodin na házenkářském hřišti (při nepřízni počasí v sokolovně).
Jiří Dráb

…..Víte, že?.......házená je druhý
nejpopulárnější sport v Evropě?
Jak velkou popularitu házená
má, se přesvědčili mladí úvalští
házenkáři na červencovém turnaji ve švédském Göteborgu. Za
účasti více jak tisícovky týmů
z celého světa změřili své síly ve
čtyřech kategoriích. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli mladší
žáci ročníku 2000, kteří skončili
ve své kategorii na vynikajícím

církev

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V ÚVALECH

Úvaly „u Plzně“
Jmenuji se Mona a jsem Američanka! V červenci se mě kamarádka, která věděla, že přijedu do
Čech, zeptala: ,,Chtěla bys přijet
a pomoci na English Campu
v Úvalech?” Nevěděla jsem, kde
jsou Úvaly, ale řekla jsem: ,,Jasně, to zní skvěle!” (Popravdě, myslela jsem si, že Úvaly jsou blízko Plzně, tak se všem úvalským
omlouvám!)

Výuka angličtiny

Z letiště to nebylo daleko do úvalské základní školy. Čekalo na
mě město, které bylo tak úžasně
vstřícné!
Nejdříve chci poděkovat všem
místním lidem za jejich podporu,
když asi 50 dětí vyrazilo do ulic
hrát svou bojovku. Každý tým začínal se zápalkou, kterou museli
s někým vyměnit za něco cennějšího. Chtělo to trochu odvahy, ale

HUSOVA KAPLE V ZÁŘÍ
1.a 2.neděle
3.neděle
4.neděle

LITURGICKÁ BOHOSLUŽBA
„SONGOVÁ…“
KŘESŤANSKÝ KLUB

2.úterý v měsíci:
KŘESŤANSKÁ KAVÁRNIČKA
Od 9.9. NÁCVIK PĚVECKÉHO SBORU CHRISTI

9h
15 h
15 h
16.30 h
18 h

OD ŘÍJNA OPĚT KŘESŤANSKÝ VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO
DĚTI
Mgr. Jitka Pokorná –farářka
(spojení mobil:605920773)
děti jí měly víc než dost, takže ten
nejlepší tým nakonec přinesl chytrý telefon!
Zadruhé, potkala jsem moc milé
děti a jejich rodiny. Pro Čechy určitě není snadné mluvit anglicky.
Ale překonali jste to a mluvili jste
(a dobře) a naučili jste se spoustu
nového. Jsem nadšená, jak velký
potenciál děti mají a jak jim angličtina šla.
Zatřetí, znovu jsem se mohla přesvědčit, jak jsou Češi tvořiví. Žila
jsem nejen v USA, ale i v Holandsku a Rakousku, ovšem nikde

jsem nepoznala národ tak tvořivý,
jako jsou Češi: v hudbě, divadle,
výtvarném tvoření.
Na campu:
A tak jsme si užili skvělý camp
a všechny jeho části:
✘ Výtvarka - děti vyráběly kapsy
na mobil, vycpaná zvířátka, kulisy i rekvizity pro páteční divadelní představení.
✘ Příběh – letošní rok jsme se
bavili o putování izraelského
národa po poušti a o tom, jak
se naučili vlastnostem jako
➜ ➜ ➜ strana 16
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církev
➜ ➜ ➜ ze strany 15
věrnost, trpělivost a poslušnost. Děti diskutovaly o tom,
jak biblické principy přenést
do svých rodin, do školy nebo
do vztahů s přáteli. Věříme, že
mnohé z nich zažily na táboře
zvláštní Boží dotek.
✘ Angličtina - již druhým rokem
nás učili Kena a Lis Zuercherovi, kteří sice mají americký pas,
ale učí angličtinu v Abu Dhabi
v Emirátech! Žijí v pouštním
národě, takže k hodinám angličtiny nám přinesli i spoustu
tematických zajímavostí.
✘ Divadlo – není jednoduché napsat divadelní kus, ve kterém

Život Úval 9/2013
se objeví 100 malých herců
a každý z nich něco řekne. Petře se to ale povedlo, a navíc do
divadla zakomponovala hrozivé
obry, vodu prýštící ze skály na
obecenstvo a popcorn padající
z nebe!
Mokrá přespávací středa:
Středa byla tak trochu jiná než
ostatní dny. Člověk by čekal, že
se děti náročným dnem unaví,
ale myslím, že se unavili jen vedoucí! „Mokrou středu” tvořilo 6
různých vodních stanovišť, od házení mokrou houbou až po vodní
skluzavku. A oproti předpovědi
nakonec vysvitlo i sluníčko!
Pak, namísto aby šly děti domů,

jsme měli táborák s opékáním
buřtů, zpíváním písniček a osobními příběhy. A co může být lepší, než si sníst špekáčky s českým
chlebem a hořčicí!
Potom jsme zpívali písničky a povídali si příběhy skoro do deseti
večer. To už vedoucí sotva stáli na
nohou, ale děti stále měly energii. Ta jim chyběla, až když měly
vstávat ráno k snídani, na kterou
jim několik maminek nachystalo
úžasnou hostinu!
Závěrem
Na závěrečné párty jsme pozvali
rodiče na to pracně nacvičované divadlo. Dej si pozor, Holly-

Na páteční párty byla kapela v plné sestavě

Velké divadelní představení

Večery o základních tématech křesťanství

Na Alfě se blíže seznámíte s osobou Ježíše, s Biblí, s modlitbou
a dalšími klíčovými křesťanskými tématy. Budete mít příležitost
mluvit s lidmi, kteří mají s duchovnem osobní zkušenost.

Říká se, že jsme ateistická společnost, mnoho lidí ale hledá v životě duchovní rozměr. Jak mohu
odpustit nebo se vyrovnat s rozpadem vztahu? Co bude po smrti
a proč tu vůbec jsem?
Sokrates slavně prohlásil, že „neprozkoumaný život nemá cenu“.
Pořadatelé kurzů Alfa (v ČR mají
kurzy podporu více než deseti
různých církví) si spolu s 23 miliony účastníků ze 169 zemí myslí,
že prozkoumat život má smysl.
Kurz Alfa tvoří série večerů o zá-
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kladních tématech křesťanství. Každé setkání začíná společnou večeří, která dává příležitost trochu
se seznámit s ostatními. Následuje
promluva na téma večera a nakonec diskuse. Zeptat se můžete na
cokoliv, co vás zajímá. Alfa je pohodová a zábavná a vlastní názor
je lepší než povrchní dojmy.
Alfa je příležitost pro každého…
zvláště zaujme ty, kdo o věcech
rádi diskutují, nebo jen naslouchají a chtějí prozkoumat křesťanství. Hledejme dál!

woode, v Úvalech mají talent!
Na párty se také zpívalo, snědla
spousta občerstvení a proběhla
i tombola (děkujeme všem za nádherné ceny, které jste věnovali!)
Jsme vděční, že nikdo z těch 100
dětí a 50 vedoucí se nehádal (až
na starší holky, které se ještě měsíc po campu budou pravděpodobně dohadovat, jestli je rajče
zelenina, nebo ovoce :). Jsem také
vděčná za nadšení všech dětí. Některé mi slíbily, že se budou učit
angličtinu, a řekly, že chtějí přijet
příští rok znovu. Úvaly, vše, co
mohu říct, je: Měla jsem se skvěle. Můžu přijet za rok znovu?
Mona Vogelaar

Jedním z mnoha desítek míst, kde
se kurz od září bude rozjíždět,
jsou i Úvaly - viz pozvánka vedle
na stránce nebo www.kurzyalfa.
cz.
Ing. Jakub Guttner, Ph.D.

historie

Škůdce zemský Jiří Kopidlanský
Opovědnické činy rytíře Jiřího
z Kopidlna vzrušovaly ve své
době tj. v letech 1506-08, celou
Prahu s širokým okolím. Měly
počátek v surovém mordu, kte-

rý spáchal jeho
bratr Jan o jarmarce na Staroměstském rynku
a byl za to pražskými konšely
odevzdán katu,
ač jako člověk
urozený nepatřil
podle právě zaváděného zákona
do jejich pravomoci.
Kopidlanského aféra jenom přihustila napětí mezi oběma stavy
panskými a třetím stavem měšťanským, jemuž s bohatstvím
narůstaly růžky, a ještě získala
na dramatičnosti, když se do věci
vložil bratr popraveného, žádaje
satisfakci. Té se však nedovolal,
a proto odpověděl nepřátelstvím
všem Pražanům, takže se důvodně báli vytáhnout paty z městských bran. Řádění Kopidlanského vzalo potom konec dočista
jiný, než jaký očekávali. (Václav
Kaplický)

historie

Život Úval 9/2013
V té době byl rytíř Jiří Kopidlanský jedním z nejkrutějších
zločinců, kteří hledali útočiště
v lese Vidrholci. A jak výše uvedeno v úryvku z knihy Václava
Kaplického, Kopidlanský se
mstil za popravu svého bratra
Jana, sotva dvacetiletého českého zemana z venkovského Ko-

pidlna na Jičínsku, který zabil
na Staroměstském rynku rytíře
Cukra z Tamfeldu a byl za to
ještě téhož dne odsouzen a na
tomtéž náměstí rukou katovou
sťat, vražděním pražských měšťanů a pleněním okolních vesnic
a městeček. Dokonce se svými
kumpány 26. září 1508 (505

let) vypálil Úvaly jako výsměch
pražským žoldnéřům, kteří po
něm v městečku pátrali.
Vždyť bezohledné chování
Pražanů při popravě rytíře Jana
Kopidlanského rozšířilo ještě
víc dávnou propast mezi stavy
v Čechách a dalo veškeré šlechtě příležitost zesilovat své hor-

lení proti přehmatům a ukrutné
zpupnosti stavu městského. Nakonec po několika letech byli
Pražané nuceni s Jiřím uzavřít
mír a poskytnout mu dostatečné
odškodnění za zabití jeho bratra.
Rod Kopidlanských z Kopidlna
vymírá na konci 18. století.
Dr. Vítězslav Pokorný

dopisy redakci
Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani rady města.
Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.

OTEVŘENÝ DOPIS
Vážený pan
Mgr. Jaroslav Březka, ředitel
ZŠ Úvaly,
nám. Arnošta z Pardubic 8
25082 Úvaly
Věc: Odchod pí. uč. Tamary Klicperové
Vážený pane řediteli,
byť nejsem klasickým pisatelem
otevřených dopisů či peticí, situace ve třídě mého syna z konce
školního roku mě k tomu donutila.
Jménem podepsaných a především jménem svým vyjadřuji
nesouhlas, rozladění a vztek nad
okolnostmi, za jakých skončil
pracovní poměr třídní učitelky
2. B, paní Tamary Klicperové.
Existovaly-li jakékoli dlouhodobé
problémy, které vyvrcholily její
výpovědí, minimálně já, a troufám
si říct, že se mnou mnoho dalších
rodičů, o nich nemělo potuchy
a konec jejího angažmá byl pro
nás velmi nepříjemnou a nečekanou informací.
Dle mého názoru vyhovovala valné většině žáků i rodičů. Pokud
jsou pravdivé zprostředkované
informace, které mám, dlouhodobější problémy spočívaly ve
špatné komunikaci pí. učitelky
s jednotlivými rodiči, kde nebylo
zřejmě možné najít společnou řeč,
a byla dokonce napadena, že některé žáky terorizuje. Dovolte mi
popsat svou zkušenost. Já sama
mám poměrně tvrdohlavého a
svéhlavého syna, kterého by bylo
lehké ve škole zaškatulkovat do
kategorie „problematický syčák“
a tím pádem i trochu „terorizovat“
(pokud se budeme držet tohoto
velmi přehnaného výrazu, který byl ovšem údajně konkrétním
rodičem skutečně použit). Paní
učitelka Klicperová za 2 roky působení ve třídě se k tomu u mého
syna nikdy neuchýlila. Naopak,
její citlivý přístup, hledající cesty k jeho duši i srdci, měl za výsledek, že syn vždy chápal, proč
poznámku nebo trest dostal a proč
byl na druhé straně chválen. Cítil
fér přístup. A měl paní učitelku
moc rád. Paní učitelka zároveň

děti skvěle vedla ve výuce, zbytečně nekřičela a byla fér, i když
přísná. Podle mých informací výpovědi pí. učitelky předcházela
důtka udělená jí vedením školy.
Kdyby se vedení školy s Vámi
v čele zeptalo před udělením důtky na převažující zkušenost s pí
učitelkou, a to dětí i jejich rodičů
(třeba i anonymně), jsem si jistá,
že výsledkem by byla převažující
spokojenost a jednotlivé neshody
by nemohly vést k udělení důtky.
Místo toho probíhaly individuální
schůzky a jednání, o kterých valná
většina rodičů zřejmě neměla ani
zdání.
Proč se na téma narůstajících problémů i tohoto konkrétního případu z konce roku neuskutečnila
mimořádná třídní schůzka?
Kolik z rodičů, jejichž dětem
přinese tato situace ve výsledku
zbytečné nepříjemnosti, bylo dostatečně informováno, případně
dotázáno na názor? Troufám si
říci, že většina ne, nemluvě o dětech, a na konci školního roku jen
nechápavě hleděli, o co přicházejí.
Takový způsob jednání ze strany
vedení nerespektuje jeden ze základních principů, o jejichž dodržení by se od časů Komenského
měli snažit všichni ti, kteří se na
vzdělávacím procesu podílejí,
a to, aby děti chodily do školy
rády. V praxi, alespoň v tomto
konkrétním případě, na tento princip ovšem evidentně ohled nikdo
nebere.
Ani demokratický princip, kdy se
menšina má podřídit většině, zde
není zachován. Školní vzdělávací
program Arnošt mimo jiné praví:
„Žáci jsou naopak zapojováni do
spolurozhodování ve všech relevantních situacích a dostávají široký prostor pro vyjádření svých
názorů.“ Mrzí mě velmi, že to
není pravidlem. V tomto případě
nedostaly žádný.
Jakou, prosím, přinese odchod
paní učitelky výhodu dětem, které
ji měly rády, v září budou smutné
a nuceny zvykat si na nového pedagoga?
Jako vedlejší produkt takové situace našim dětem dáváme takovýmto výsledkem sporu příklad.

A podle mě špatný příklad. Jak,
dle Vašeho názoru, budou děti
tento stav vnímat? Jedině takto ... „nikdo nás nevaroval, my jsme
měly paní učitelku rády a někdo
za nás rozhodl, že paní učitelku
potrestá, aniž se nás zeptal“.
Ano, výpověď v konečném důsledku podala paní učitelka, ale
zdá se, že po dlouhodobě vyvíjeném tlaku, který už nechtěla
snášet. Jedním z argumentů dlouhodobé nespokojenosti vedení s
prací pí učitelky Klicperové prý
byl fakt, že neuměla dobře komunikovat s rodiči, prý často také
nezvládala emočně vypjaté situace. Za celé dva roky jsem neměla
jediný problém a ráda bych znala
poměr rodičů s komunikací spokojených k těm, kteří s ní měli
problém. Jsem přesvědčena, že
těch prvních je většina.
Prosím o sdělení, jak probíhalo
zjišťování spokojenosti či nespokojenosti ve třídě 2. B.
Znám hned několik rodičů, kterých se určitě nikdo neptal. Pokud
se totiž jedná o jednotlivé případy
stěžujících si rodičů (takoví jednotlivci se jistě najdou v každém
společenském uskupení), jistě šlo
situaci řešit citlivěji a s větší rozvahou, a ne kroky, které ve svém
důsledku připravily kolem 20
dětí směřujících do náročnějšího
3. ročníku o kvalitní učitelku. A

takových pedagogů není mnoho.
Musím přiznat, že již několikrát
se ke mně zprostředkovaně dostaly zprávy o minimálně zvláštním
přístupu na ZŠ Úvaly k problémům ve třídním kolektivu či ve
vztazích učitel/žák. Až nyní jsem
ale tím, kterého se takový problém
dotkl, a jeho řešení se mi vůbec
nelíbí. Zároveň se dozvídám, že
odchod pí učitelky z pracovního
poměru není tento rok ojedinělý,
prosím o informaci, kolik pedagogů (a kolik z toho plně aprobovaných) na konci právě uplynulého
školního roku odešlo. Obecně se
mi zdá velmi nerozvážné nechat
odejít kvalitního pedagoga s plnou
aprobací, a to za situace, kdy na
pedagogy jsou kladeny stále vyšší
nároky na vzdělání.
Děkuji i jménem podepsaných
předem za odpověď i za informace o důvodech důtky udělené pí
učitelce Klicperové na jaře 2013.
A protože ve mně Váš přístup
nevzbuzuje důvěru, obracím se
s žádostí o názor také na zástupce
zřizovatele školy.
Děkuji.
S pozdravem
Kristýna Pecháčková Janoušková
Svou podporu textu dále vyjádřily
a podepsány budou:
Martina Ulrichová
Jana Fišerová
Mirka Lhotská

z okolí Úval
Den otevřených dveří v nemocnici
Říčany dne 21. 6. 2013
Dne 21. 6. 2013 jsem se na žádost
šéfredaktora Života Úval Dr. Pokorného zúčastnil Dne otevřených
dveří nemocnice Říčany. Personál
nemocnice včetně pana ředitele
MUDr. Cabrnocha se mi velmi věnoval a měl jsem možnost si prohlédnout všechna dostupná pracoviště, jejichž seznam uvádím níže.
Každá nemocnice má však také
důležitá zázemí pro pacienty
a personál. Tady je třeba pochválit místní kantýnu, kde je nejen
vynikající, slušná prodavačka, ale
i bohatý sortiment čerstvého zboží.

Jediné, co lze podrobit kritice, je
mizerná dostupnost z Úval, a to
především pro seniory. Zmínil
jsem se o tom panu řediteli a ten
mi přislíbil brzké řešení. Z vlastní
zkušenosti bych chtěl upozornit
i na jednu věc, a to je pro pacienta
dost zásadní. Každý nový pacient
by měl znát jméno svého ošetřujícího lékaře, vrchní sestry a dalšího pro něj důležitého personálu.
Nic to nestojí. Stačí se představit.
Na dalších stránkách vás seznámím se všemi pracovišti nemoc➜ ➜ ➜ strana 18
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z okolí Úval
➜ ➜ ➜ ze strany 17
nice včetně kontaktů a je opravdu
z čeho vybírat.

Oddělení nemocnice
INTERNÍ ODDĚLENÍ
Oddělení: 323 627 565,
725 009 902
E-mail: hana.novakova@nemocnice-ricany.cz, gabriela.smitkova@nemocnice-ricany.cz
MOJIP: 323 627 591,
725 009 122,
eva.volakova@nemocnice-ricany.cz
Recepce: 323 627 511
JEDNODENNÍ PÉČE LŮŽKOVÁ
CHIRURGICKÉ OPERAČNÍ
VÝKONY PROVÁDĚNÉ NA
NAŠEM ODDĚLENÍ
1) Laparoskopické
2) Klasické
3)Ortopedické operační výkony
prováděné na našem oddělení:
JPL: 323 627 550
Mobil: 725 866 955
Recepce: 323 627 511
E-mail: marcela.tyblova@nemocnice-ricany.cz, hana.novakova@
nemocnice-ricany.cz
Operační sály
Operační zákroky se provádějí na
nově zrekonstruovaných a moderně vybavených sálech (chirurgický
a ortopedický sál). Vybavení sálů
odpovídá normám Evropské unie.
Sál: 323 627 588
Recepce: 323 627 511
E-mail: zdenka.safarikova@
nemocnice-ricany.cz
Rehabilitační lůžkové oddělení,
následná rehabilitační péče

zahrajme si šachy
Zdalipak umíte kombinovat jako
Gari Kasparov? Právě z jeho dílny je následující partie. Bílý je
na tahu a v několika tazích zmatí
černého.

Výhodu dvou pěšců na předposlední řadě z minulé úlohy přetavil bílý ve vyhranou pozici takto:
1.a8D Vxa8 2.c8D+ Kxc8 3.Kxc6
a mat je neodvratitelný. Například
3…. Va2 4.Vc7+ Kb8 5.Vf7.
Petr Slavík
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Kontakty
Telefon: 323 627 536
Mobil: 725 009 903
E-mail: lenka.navratilova@
nemocnice-ricany.cz

Ambulance
INTERNÍ ambulance
Ordinace: 323 627 501
E-mail: lenka.bulickova@
nemocnice-ricany.cz, bohdana.tomankova@nemocnice-ricany.cz
Recepce: 323 627 511
Ambulance všeobecné chirurgie
a onkochirurgie trávicího traktu
Objednání na tel. čísle
323 627 511, 724 735 004
nebo 725 007 990.
UROLOGICKÁ ambulance
Tel: 323 627 555
Mobil: 777 864 624
Web: www.uro-care.cz
REHABILITAČNÍ ambulance,
fyziatrie
Recepce: 323 627 505, 725 866
911
E-mail: sabina.vojtikova@
nemocnice-ricany.cz
CÉVNÍ ambulance
Ordinace: 323 627 551
Recepce: 323 627 511
E-mail: lenka.bulickova@nemocnice-ricany.cz, lenka.janousova@
nemocnice-ricany.cz

CHIRURGICKÁ ambulance
Ordinace: 323 627 551
Mobil: 725 007 990
Recepce: 323 627 511
E-mail: lenka.bulickova@nemocnice-ricany.cz, lenka.janousova@
nemocnice-ricany.cz
ORTOPEDICKÁ ambulance
Telefon: 323 627 551
E-mail: lenka.bulickova@
nemocnice-ricany.cz, hospital@
nemocnice-ricany.cz
GASTROENTEROLOGICKÁ
ambulance
Ordinace: 323 627 502
Mobil: 724 735 004
Recepce: 323 627 511
E-mail: lenka.bulickova@nemocnice-ricany.cz
DIABETOLOGICKÁ ambulance
Ordinace: 323 627 501
Recepce: 323 627 511
E-mail: lenka.bulickova@
nemocnice-ricany.cz, bohdana.tomankova@nemocnice-ricany.cz
NEUROLOGICKÁ ambulance
Objednání na tel. čísle 323 627
511 nebo 323 627 526
nebo e-mailem: hospital@nemocnice-ricany.cz; objednavky@
nemocnice-ricany.cz
RADIODIAGNOSTIKA
RTG: 323 627 525

E-mail: ivana.nemeckova@
nemocnice-ricany.cz
Recepce: 323 627 511
Biochemie: 323 627 593
Hematologie: 323 627 533
E-mail: marcela.hrdlickova@
nemocnice-ricany.cz
Recepce: 323 627 511
Závěrem bych chtěl porovnat tři
nemocnice, které jsem měl tu
nepříjemnou možnost v tomto
roce navštívit. Špičková péče je
v IKEM na lůžkovém oddělení
diabetologie. Lékaři a sestry jsou
slušní, pacientovi se představí
a dostatečně jej informují. Horší to už je se službami pro pacienty (kantýna, denní tisk atd.)
O nemocnici Říčany píši výše
(lůžkové interní oddělení). Lékaři
se nepředstavují a sestry jsou až na
výjimky příliš odtažité. Na jiných
odděleních je to prý o hodně lepší.
Poslední zkušenost mám z Oční
kliniky FN na Karlově náměstí
v Praze. Ambulance je vynikající, ale již přijímací kancelář by si
zasluhovala výměnu personálu.
Totéž platí o přijímací kanceláři
k operačním sálům.
Jak je vidět, ve zdravotnictví se dá
mnohé změnit, a to bez peněz. Jen
lépe vychovávat lékaře a zdravotnický personál.
Ing. Petr Jankovský

společenská kronika
Září 2013
Vítáme nové spoluobčánky
Zuzana Řezníčková
Štěpán Dvořáček
Justýna Machová
Tomáš Keller
Michal Hicz
Maxmilián Brhel
Miroslav Drozd
Patrik Uher
Veronika Lopatková
Filip Rydval
David Komárek
Helena Zahradníková
Antonín Dvořák
Liv Matoušová
Natálie Schützenauerová
Daniel Efe Şahin
Jan Petr
Martin Šarkaň
Jakub Harper
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Zářijová životní jubilea
70 let – Marie Adamová
Irena Bartošová
Petr Kopic
Jiří Potměšil
Zdeňka Holečková
75 let – Jarmila Žebrová

Václav Sokol
Václava Dusilová
80 let – Stanislava Sommerová
Jan Votava
81 let - Zdeňka Škvorová
82 let – Jiří Svinka
Jiří Hásek
Jitka Malinová
83 let – Jarmila Mandová
Jarmila Vorlíčková
84 let – Karel Skorkovský
85 let – Marie Kovářová
Zdeňka Pokorná
Josef Černý
87 let – Božena Kubcová
88 let - Jiřina Líbalová
91 let – Jarmila Herrmannová
92 let – Marie Moižischová
93 let – Josef Vyskočil
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Karel Šochman
Oldřich Jarý
Eliška Milotová
Jiří Balvín
Ladislav Lopatka
Jaroslav Moucha
Jiřina Kýnová
Libuše Mandová
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost
nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel.281 091 528, 281 982
485 nebo mobil 723 929 928,
vždy do 15. dne předcházejícího
měsíce. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí
v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, telefon
775 132 921
Opravy střech
Klempířství
Pokrývači, tesaři – střechy na
klíč, výškové práce
Nátěry žlabů a dřevěných
podhledů
Půjčovna HAKI lešení
Tel.: 603 723 486
Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v září a říjnu kurs na
osobní automobil, platba na
splátky, tel.: 607 761 383,
281 982 803

inzerce

Život Úval 9/2013

Studentka 5. ročníku VŠ
nabízí doučování AJ a FJ. Jsem
trpělivá a mám 7 let praxe.
200 Kč/60 minut.
Tel.: 728 156 956
Prodám pojízdnou plechovou
maringotku (malá vojenská)
vhodnou ke staveništi,
telefon 776199246
Koupím menší pozemek
v Úvalech i se starším domkem, jsem přímý zájemce,
RK prosím nevolat. Děkuji za
nabídky 732 416 713

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
Veškeré topenářské a vodoinstalatérské práce včetně projektů a revizí, drobné řemeslné
práce, tzv. hodinový manžel.
Tel.: 602 172 562 Úvaly
Hledám doučování matematiky v Úvalech a okolí pro žáka
8. třídy základní školy.
Telefon 605475445

Výpočetní technika a služby
Ing. Petr Benešovský,
U Obory 1427, Úvaly
Prodej, opravy a servis
výpočetní techniky.
Instalace SW, návrhy, realizace a správa sítí.
Mobil: 602 687 282
Email: benesovskypetr@volny.cz

Pohřební služba
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088
Tel./fax: 321 622 488
19

Pohřební ústav
Pavel Kos

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný,kropenatý,černý,žlutý, modrý a bílý.Slepičky pouze
z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15-18 týdnů, cena 149 – 170 Kč / ks –v začátku
snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v neděli 15. září 2013
Úvaly – u drogerie na náměstí- 16.00 hod
Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. – tel.: 728605840
728165166 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek –
cena 15-22 Kč/ks

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

ODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419,
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz
milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence
Pokud potřebujete dobře, kvalitně a profesionálně zpracovat účetnictví (vč.mezd
a personalistiky), dále daňovou evidenci,
veškerá daňová přiznání (vč.daňového
poradenství a auditu), obraťte se na nás.
ALLFIN GROUP s.r.o., Třebětínská 591,
19016 Praha 9 Újezd n.Lesy
mail: dvorack@volny.cz, tel. 777242643
lucie.machalickova@allfingroup.cz,
tel. 606638435
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městský úřad
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