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Starosta města Úvaly podle § 15 zákona  č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky  a o změně a doplnění některých  
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon)
o z n a m u j e

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se uskuteční:  
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. října 
2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku  č. 1 
je volební místnost v  Domě s  pečovatel-
skou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu  v ulicích - Atlasová,  Bezručova,  
Borová,  Bratří Čapků,  Brožíkova, Čelakov-
ského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, 
Do Hodova, Doktora Strusky, Ebenová, E.E.
Kische,  Fibichova, Foersterova, Glücksma-
nnova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov,  
Horova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová,  Ji-
renská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovic-

ká, Klostermannova,  Kmochova, Kožíško-
va, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova,  
Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztra-
ceném korci, Nad Koupadlem, nám. Svobo-
dy, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, 
Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, 
Seifertova, Slavíčkova, Smetanova, Smrko-
vá, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova,  
Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, 
Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlické-
ho, Vydrova, Zálesí;

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v  Městském domě 
dětí a mládeže, Vítězslava Nováka 372, 
Úvaly pro voliče,  kteří jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu v ulicích - 28. října, Ale-
šova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, 
Erbenova,  Hakenova,  Havlíčkova, Jirásko-
va, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, 
Maroldova,  Nerudova,  Pražská,  Prokopa 
Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova,  
Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vo-
janova,  Wolkerova, Žižkova;

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní škole, nám. 

Arnošta  z Pardubic 8, Úvaly pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v ulicích - 5.května, Arnoštova, Bendlova 
stezka,  Bulharská, Česká, Dalmatská,  Dob-
ročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, 
Husova, Chelčického, Chorvatská, Jero-
nýmova,  Kladská,  Komenského, Lipan-
ská,  Lužická, Milíčova, Moravská,  nám. 
Arnošta  z  Pardubic,  Na Stráni,  Osadní, 
Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská,  
Riegerova,  Roháčova, Rokycanova, Rumun-
ská,  Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, 
Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova,  
U Hostína,  U Kaberny,  U Obory, U Přelož-
ky,   U Starého koupadla, U Výmoly, Zahrad-
ní, Želivského.
3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství ČR

platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem.
4.  Každému voliči budou dodány 1 den 

přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta 
zkrácena dle § 55 zákona).
MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

V srpnu se konalo jednání rady 
města. Na zasedání byly projed-
návány následující stěžejní body.
Rada města projednala aktuál-
ní finanční situaci města. Dále 
schválila zapůjčení pódia za úče-
lem předání cen, kulturní pro-
gram a moderování na akci Velká 
cena města Úval 2013.
Dále byla udělena výjimka  
v souladu s čl. 3 Obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2011, o některých 
podmínkách pro pořádání veřej-
nosti přístupných akcí a o jiných 
opatřeních k zajištění veřejného 
pořádku pořadateli koncertu „Di-
vokej Bill doma“ společnosti Di-
vokej Bill, s.r.o., konaného dne 
21. 9. 2013.
V souladu s udělenou dotací 
byla vyhlášena veřejná zakázka 
pro projekt „Intenzifikace sbě-
ru a svozu separovaných složek 
směsného komunálního odpadu 
– Úvaly“. Součástí veřejné za-
kázky je nákup nákladního auto-
mobilu, velkoobjemové kontej-

nery a popelnice pro biologicky 
rozložitelný rostlinný odpad.
Dále rada města doporučila za-
stupitelstvu:
✘  Koupi pozemků – trvalý trav-

ní porost o celkové výměře 33 
155 m2 od paní Hany Zvolské.

✘  Prodej pozemků v lokali-
tě Cukrovar firmě HERLIN, 
s.r.o., za účelem výstavby 
sportovního centra.

Byla schválena smlouva o výku-
pu elektřiny č. 02947/2013/PR 
mezi společností ČEZ Prodej, 
s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 
Praha 4 (vykupující) a městem 
Úvaly (výrobce) - přebytky vyro-
bené fotovoltaickou elektrárnou 
umístěnou na střeše Základní 
školy, nám. Arnošta z Pardubic  
č. 8, Úvaly.
Dále rada města rozhodla v sou-
ladu s doporučením hodnotící 
komise pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku na doda-
vatele stavby na akci „Rekon-
strukce ulice Tichého v Úvalech“  

o přidělení zakázky společnosti 
Jiří Hovorka.
Dále rada města rozhodla o přidě-
lení zakázky malého rozsahu na 
služby na zpracování projektové 
dokumentace včetně položkové-
ho rozpočtu na akci „Zateplení 
budov v areálu č. p. 897 v k. ú. 
Úvaly“ společnosti INŽENÝR-
SKÉ PROJEKTY Praha, s.r.o.
Dále rada města rozhodla v sou-
ladu s doporučením hodnotící 
komise pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku na akci 
„Zpracování projektové doku-
mentace k ÚR a SP a zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovi-
tele, včetně inženýrské činnosti 
na rekonstrukci budov č. p. 897 
v k. ú. Úvaly a následný výkon 
autorského dozoru při realiza-
ci stavby“ o přidělení zakázky 
společnosti Inženýrské Projekty 
Praha s.r.o.
Rada města souhlasila s objedná-
ním služeb na zpracování a podá-
ní žádosti o dotaci na zateplení 

objektu č. p. 95, nám. Arnošta  
z Pardubic v Úvalech na OP ŽP  
u společnosti eNovation s.r.o.
Rada města souhlasila s uzavře-
ním dodatku č. 1 ke smlouvě  
o nájmu části nemovitosti 1.NP  
č. p. 203, Smetanova ulice, Úva-
ly s pí Kateřinou Novákovou na 
dobu určitou do 31. 12. 2013.
Dále rada města rozhodla v sou-
ladu s doporučením komise pro 
hodnocení nabídek o uzavření 
SoD na provedení zakázky „Re-
konstrukce veřejného osvětlení v 
ulicích Štefánikova, Hakenova, 
Švermova a Raisova, Purkyňova 
- 3. Etapa, Glücksmannova, Šá-
malova“ s uchazečem č. 3: Sun-
ny Mont.
Rada města souhlasila s vyvěše-
ním záměru pronájmu pozemku 
parc. č. 3236/1 k.ú. Úvaly pro 
účely rozšíření parkovací plochy 
u provozovny dětského plavání 
BC Natrix, s.r.o.
Dále byl projednán návrh sys-
tému ochrany města před mi-

Informace z rady města
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Podzim
Jen lístek po lístku
pomalu padá.
Zlatem se barví
a v zemi skryje.
Pofouká bolístku,
pohladí záda.
Trochu se snaží,
když vítr duje.

Přichází nepozván,
každý rok znova.
V bílou tmu halí
a očím skrývá.
Vrací se zahloubán
říkat ta slova.
„Už nejsme malí“
a chmurně kývá. 

A život utichá,
v koutečku choulí.
Pomalu srdce mu
tiše bije.
Jen drobná pleticha
dělá mu bouli.
Usíná ve skrytu
na lůžku zmije.

Dnové tu pomalu
časy své krátí.
Hodiny chmurně se
nocí vlečou.
Tak je to po staru,
kdož sílu ztrácí.
Předtím už nikam se
neutečou.

Josef Štěpánovský

POZVÁNKA
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI

k 95. výročí založení Československé republiky 

v pátek 25. října v 16.00 hodin

u pomníku padlých v  I. světové válce, 
na náměstí Arnošta z Pardubic.

Občané Úval a okolí jsou srdečně zváni.

1. října 1959 v Úvalech vyšlo 
první číslo místního měsíčníku 
ŽIVOT ÚVAL. Než se však zro-
dilo první číslo Života Úval, uva-
žovala Rada Místního národního 
výboru v Úvalech ve spolupráci 
s Osvětovou besedou v Úvalech 
delší čas, jakým způsobem zain-
teresovat úvalskou veřejnost na 
sledování činnosti MNV a ve-
řejného života v Úvalech vůbec.  
A tak po prodiskutování různých 
názorů zvítězil návrh, aby byl vy-
dáván pravidelně jednou měsíčně 
časopis, který bude občany infor-
movat o veškerém dění a veřej-
ném životě v místě bydliště. 
Časopis dostal jméno Život Úval 

a v prvopočátku byl zpravodajem 
rady MNV a Osvětové besedy  
v obci. V průběhu dosavadní his-
torie měsíčníku Život Úval došlo 
k výrazným proměnám obsahu  
a grafického zpracování i barev-
ného provedení. Na jeho tvorbě 
se podílela celá řada Úvaláků, jak 
dopisovatelů, výtvarníků, tak čle-
nů redakční rady. V příštím roce 
2014  oslavíme již 55. narozeniny 
našeho časopisu. 
To bude také příležitostí si při-
pomenout konkrétní jména lidí, 
kteří v průběhu historie tohoto 
městského periodika utvářeli jeho 
podobu i obsah. Život Úval i dnes 
podle původního záměru podá-

vá svědectví o životě v Úvalech  
a stává se jakousi paralelní kroni-
kou města. I přesto, že měsíčník 
musí nyní soupeřit s mnohem 
rychlejšími informačními techno-
logiemi, jako je například inter-
net, má stále tištěná forma neza-
stupitelné místo.
Je snahou nás všech, kteří se na 
utváření každého čísla Života 
Úval podílíme, navázat na dlou-
holetou tradici jeho vydávání, 
v republice ojedinělou, a v úzké 
spolupráci se všemi dopisovateli 
nadále udržovat a zlepšovat infor-
movanost občanů o dění ve městě.

Dr. Vítězslav Pokorný,  
vedoucí redaktor

Glosa - Život Úval čteme již 54 let

mořádnými událostmi a uloženo 
starostovi města svolání pracovní 
schůzky krizového štábu města  
a dopracování všech souvisejí-
cích nutných dokumentů.
Byl udělen souhlas v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou 
města Úvaly č. 1/2007 - Statut 
pro užívání znaku a vlajky měs-
ta Úvaly užití znaku města Úvaly 
Cyklistickému klubu Úvaly.
Rada města udělila Základní ško-
le Úvaly, okres Praha - východ 
předchozí souhlas zřizovatele  
s přijetím věcného daru - odborné 
literatury v hodnotě 17 877,- Kč 
od společnosti Step by Step ČR, 
o.s.

Josef Štěpánovský, radní

Ano, problematika parkování je 
v našem městě velmi aktuální  
a řešení velmi obtížné. Nemá cenu 
nikterak zastírat, že také rekon-
strukce koridoru bude pro řidiče 
velmi nepříjemným obdobím. 
Město Úvaly plánovalo vybudo-
vat parkoviště v areálu bývalých 
uhelných skladů. Bohužel, jednání 
s majiteli skladů nedopadla dobře. 
V současné době se hledají další 

řešení. Jako jedna z možností, kde 
parkovat v období rekonstrukce, 
se nabízí parkoviště na náměstí 
Svobody (dochozí vzdálenost na 
nádraží cca 600 metrů). Vedení 
města se problematikou parkování 
intenzivně zabývá a soutěž, kte-
rou jsem se rozhodl vyhlásit, nám 
může v lecčems pomoci.

MUDr. Jan Šťastný,  
starosta města

PARKOVÁNÍ V ÚVALECH

Vzhledem k tomu, že se po-
slední dobou množí stížnosti na 
nezodpovědné chování držitelů 
psů, jsme nuceni vás důrazně 
upozornit na vaše povinnosti,  
a to konkrétně dodržování obec-
ně závazné vyhlášky města Úvaly  
č. 2/2007 o veřejném pořád-
ku, opatření k jeho zabezpečení  
a čistotě ve městě. Závažným 
prohřeškem je volné pobíhání 
psů, které svědčí o neukázněnosti  
a nezodpovědnosti  držitelů psů.  
Chápeme, že váš pes se chce pro-
běhnout, ale vy zase musíte po-

Nebuďte bezohlední ke svému okolí, 
pořídit si psa není jen tak, i držitelé psů  
mají své povinnosti

chopit, že jsou mezi námi lidé, 
kteří se psů bojí a mohou mít 
strach i z malého plemene. Po-
kuste se vžít do pocitů těchto lidí 
a brát na ně ohled. Uvědomte si, 
že žádný rodič se necítí příjemně, 
když jeho malé dítě stojí tváří v 
tvář velkému psovi. Obvyklý ar-
gument držitelů psů, že jeho pes 
je hodný, je také velmi sporné 
tvrzení. I váš hodný pes může 
zaútočit na nekoordinovaný nebo 
prudký pohyb dítěte, popřípadě 
vystresované osoby, která se psů 

➜  ➜  ➜  strana 4
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Upozornění na nutnost napojení nemovitostí na nově vybudované stavby  
splaškové kanalizace a vodovodu
Dne 13. 5. 2013 byl vydán ko-
laudační 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, Šafaří-

kova 
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 ne-
movitosti 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 kolau-
dací stavby splaškové kanalizace  
a vodovodu, osvobodit od míst-
ního poplatku za zhodnocení sta-
vebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu  
a kanalizace. Vyzýváme tedy ob-

čany, aby neprodleně zahájili kro-
ky k napojení svých nemovitostí 
na výše uvedené stavby a v sou-
ladu s výše uvedenou vyhláškou 
podali přiznání k místnímu poplat-
ku na odbor správní MěÚ Úvaly, 
Pražská 276.   Po uzavření smlou-
vy na dodávku vody a odvádění 
odpadních vod je třeba tamtéž 
její fotokopii doložit, tímto splní 
vlastník nemovitosti všechny pod-
mínky k osvobození od poplatku.  

Odbor správní MěÚ

➜  ➜  ➜  ze strany 3
bojí, a váš život se tak může z mi-
nuty na minutu změnit v peklo. 
Žijeme společně v jednom městě, 
a proto bychom se měli snažit o 
vzájemnou toleranci a chovat se 
tak, abychom svým chování niko-
ho neobtěžovali. Na celém území 
města Úvaly je volné pobíhání 
psů zakázáno, a to s výjimkou lo-

kality Na Slovanech, kde je pro 
pobíhání psů vymezen pozemek 
ve spodní části ulice Polská. Po-
zemek je označen informačními 
cedulemi.
Též je  vaší povinností po svém 
čtyřnohém miláčkovi uklízet ex-
krementy, a mnoho z vás tuto sku-
tečnost ignoruje. Přiznejte si, že 
není příjemné kličkovat mezi psí-

mi hromádkami, a uhlídat napří-
klad malé dítě, aby do něčeho ne-
šláplo, je takřka nadlidský výkon. 
Ve  městě jsou na mnoha místech 
nainstalovány speciální odpadko-
vé koše na psí exkrementy se zá-
sobníky na sáčky, které  jsou pra-
videlně doplňovány. Počet košů 
se každým rokem zvyšuje. Ten, 
kdo neuklízí po svém psovi, nejen 

porušuje výše uvedený obecně 
závazný předpis, ale jeho chování 
považujeme za bezohledné.
Na závěr apelujeme na všechny 
držitele psů, aby se začali  cho-
vat zodpovědně, abychom nebyli  
nuceni přistoupit k tvrdým opat-
řením a postihům.

Jana Tesařová,  
vedoucí úřadu 

Na základě nabídky el.aukce na dodávku zemního plynu od firmy 
eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 pro Prahu 7, 
nejen pro domácnosti, ale i pro firmy a obce , rozhodla rada města dne 
15.5.2013  usnesením č.R-0191/013 přihlásit níže uvedené objekty  
v majetku města Úvaly do této aukce.

Přihlášené objekty:
Klánovická čp.918  objekt využívaný hasiči
Pražská čp.276  objekt MěÚ Úvaly
nám.Arnošta z Pardubic čp.95  objekt MěÚ Úvaly,  
 ekonomický odbor, archiv MěÚ
nám.Arnošta z Pardubic čp.8  Základní škola
náměstí Svobody čp.1570  Dům s pečovatelskou službou
Prokopa Velikého čp.1346  bytový dům
Riegerova čp.897 objekt MěÚ Úvaly,stavební úřad,  
 odbor investic a dopravy

Burzovní obchod proběhl dne 31.7.2013 v 13 hod., kde byla vybrána 
firma CARBOUNION KOMODITY, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 
846/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO:28989481, DIČ: CZ28989481.
Dodávky od nového dodavatele budou uskutečněny od 1.1.2014 do 
1.1.2016. Touto změnou dodavatele zemního plynu město Úvaly uspoří 
částku 1 188 957,-Kč za 2 roky.

MěÚ Úvaly, odbor investic a dopravy

Informace o elektronické aukci na dodávku 
zemního plynu do objektů Města Úvaly

Součástí výpočtu výše ročního 
poplatku za odpady je cena za 
vývoz popelnicových nádob na 
směsný komunální odpad (černé 
popelnice, příp. kovové). Tento 
poplatek není nijak nízký a lze 
jej ovlivnit lepší efektivitou vy-
užívání těchto nádob. Platba za 
odpadní nádobu je za její objem 
bez ohledu na její naplnění. Ně-
kteří občané nevyužívají tyto 
popelnicové nádoby efektivně  
a naplňují je pouze zčásti. Vzhle-
dem k výše uvedené platbě za 
objem se v těchto případech 
platí za nezaplněnou popelnici, 
ale platí se, jako by byla plná. 
Při výpočtu poplatku dochází  
k jeho zbytečnému navyšování, 

který ovlivní výši poplatku pro 
všechny občany města. Z tohoto 
důvodu apelujeme na všechny 
občany využívající nádoby na 
směsný komunální odpad, aby 
je lépe a efektivněji využívali, 
tzn., nenaplňovali je jen zčásti, 
nýbrž se je snažili naplnit vždy 
celé. V případě, že nádoby na 
směsný komunální odpad dlou-
hodobě celé nenaplňují, mohou 
si občané požádat na Městském 
úřadě Úvaly, Pražská 276, od-
bor správní, o výměnu nádoby 
na komunální odpad o menším 
obsahu.

Městský úřad Úvaly, odbor 
životního prostředí a územního 

rozvoje, Bohuslav Prokůpek

Efektivní využívání nádob na odpady  
– informace občanům Úval

V ulicích Horova a Na Ztraceném 
korci v druhé polovině roku 2012 
(od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012) 
proběhl pilotní projekt pytlové-
ho sběru separovaného odpadu, 
týkající se komodit papír a plast. 
Tento pilotní projekt byl uskuteč-
něn z důvodu průzkumu zájmu  
o tuto službu a efektivity zavedení 
pytlového sběru ve městě Úvaly.
Po skončení tohoto projektu pro-
běhlo vyhodnocení pytlového 
sběru tím, že se uskutečnila an-
keta. Do všech domácností v této 

lokalitě byly rozneseny anketní 
lístky s tímto závěrem. 
Z celkového počtu roznesených 
anketních lístků v ulicích Ho-
rova a Na Ztraceném korci, a to  
v počtu 50 ks (do každé nemovi-
tosti) bylo odevzdáno do podatel-
ny Městského úřadu Úvaly, Praž-
ská 276 celkem 11 ks anketních 
lístků. S kladným výsledkem bylo 
celkem 9 ks a 2 ks se záporným.
V letošním roce 2013, na základě 
provedeného pilotního zkoumá-
ní, proběhla další anketa, která 

Pytlový sběr v Úvalech – pilotní projekt
se týkala již všech občanů Úval. 
Jednalo se o anketní dotazník, 
který byl otištěn v měsíčníku Ži-
vot Úval č. 7-8/2013 a týkal se 
průzkumu zájmu občanů Úval  
o pytlový sběr papíru a plastů. 
Předpokladem finanční efektivity 
zavedení tohoto způsobu třídě-
ní by bylo zvýhodnění těch do-
mácností, které by třídily odpad 
pytlovým sběrem v dostatečném 
objemu, o cca 200,- Kč/osobu/rok 
v rámci poplatků za odpady. Od-
razem tohoto třídění by bylo sní-
žení objemu směsného odpadu, 
které by se projevilo i snížením 
objemu sběrné nádoby. Pro oby-
vatele, kteří by se do pytlového 
sběru nezapojili, by se nic na stá-

vajícím systému nezměnilo, tzn., 
zůstala by jim popelnice na směs-
ný odpad se stávajícím objemem 
i možnost ukládat tříděný odpad 
do barevných kontejnerů. Neměli 
by však nárok na 200,- Kč slevu 
z poplatku.
Výsledek této ankety nebyl bohu-
žel příznivý. Z celkového počtu 
roznesených ŽÚ, cca 2600 ks (do 
všech čísel popisných) bylo cel-
kem doručeno na Městský úřad 
Úvaly anketních lístků se zájmem 
přihlásit se do tohoto způsobu tří-
dění 82 kusů, z toho 1 ks byl ne-
gativní.

Městský úřad Úvaly, odbor 
životního prostředí a územního 

rozvoje, Blanka Reinerová
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14. září se na hřišti pod školou 
konala „bezpečná sobota“. Díky 
červnovým povodním byla pře-
sunuta na září a osobně jsem měl 
velký strach, že nás zaskočí nepří-
zeň pozdně letního počasí. Nesta-
lo se, počasí nám přálo, a tak si to 
jistě všichni příjemně užili. Letoš-
ní „bezpečnou sobotu“ moderoval 
pan Josef Melen se svojí „safety 
show“ – a činil to skutečně profe-
sionálně. Letos se konaly i soutě-
že pro dospěláky, a to o hodnotné 
ceny! Vítězové soutěže v parková-
ní vozidla Ford obdrželi nákupní 
poukázky, a ti nejlepší dokonce 
pobytové poukazy do welness 

BEZPEČNÁ SOBOTA  
SE MIMOŘÁDNĚ VYDAŘILA

Přírodní památka 
Králičina  
a Povýmolí
Již v zářijovém vydání Života 
Úval jsme psali o přírodní památ-
ce Králičina Povýmolí. V součas-
nosti již vyšel Věstník právních 
předpisů Středočeského kraje, 
částka 3, ročník 2013, ve kterém 
je zveřejněno Nařízení Středočes-
kého kraje č. 12/2013 ze dne 17. 
6. 2013 o zřízení přírodní památ-
ky Králičina a Povýmolí. O Naří-
zení Středočeského kraje o zříze-
ní této přírodní památky a jejím 
ochranném pásmu píšeme na str. 
6. Zde zveřejňujeme grafický ná-
kres přírodní památky tak, jak byl 
zveřejněn ve věstníku.

Dr. Vítězslav Pokorný

hotelu. Své umění, jako obvykle, 
předvedli příslušníci Policie ČR  
a naši hasiči. Chtěl bych poděko-
vat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a realizaci této akce, která 
se letos konala již po sedmé. Po-
děkování patří i sponzorům, který-
mi byli Hospoda na dobrým mís-
tě, Imos group, s.r.o., Stavebniny 
Krutský s.r.o., VRV, a.s., SCSA 
sekurity s.r.o a Diagnoza, s.r.o.

MUDr. Jan Šťastný,  
starosta města
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Rada Středočeského kraje jako 
orgán příslušný podle § 7 a § 
59 odst. 1 písm. k) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (kraj-
ské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 36, § 37 a § 77a 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vy-
dává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky  
a její poslání
(1) Zřizuje se přírodní památka 
Králičina a Povýmolí (dále jen 
„přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se nachází 
v okrese Praha-východ na kata-
strálních územích Dobročovice 
a Úvaly u Prahy. Území přírodní 
památky je tvořeno pozemky parc. 
č. 310, 274/3 dle katastru nemo-
vitostí v katastrálním území Dob-
ročovice a pozemky parc. č. 3504, 
3507, 3505, 3506, 3512/1, 3508/2, 
3508/1, 3511/10, 3514/5, 3512/2, 
3512/3, 3512/1, 3512/4,
3512/5, 3552, 3513, 3514/6, 
3512/8, 3621/1 a 3623 dle katast-
ru nemovitostí v katastrálním úze-
mí Úvaly u Prahy.
(3) Celková výměra přírodní pa-

NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje č. 12/2013 
ze dne 17. 6. 2013, o zřízení 
přírodní památky Králičina  
a Povýmolí

mátky bez ochranného pásma 
činí 13,29 ha. Orientační grafické 
znázornění se zákresem hranic 
přírodní památky je obsaženo  
v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Předmětem ochrany přírodní 
památky jsou ekosystémy mokřad-
ních psárkových a ostřicových luk 
podél toku Výmoly, zaplavované 
rákosiny a drobné mokřady.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky pří-
rodní památky
(1) Z důvodu zajištění předmětu 
ochrany se vymezují podle § 44 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. ná-
sledující činnosti a zásahy, jež lze 
v přírodní památce vykonávat jen 
s předchozím písemným souhla-
sem příslušného orgánu ochrany 
přírody:
a) vjíždění do zvláště chráněné-
ho území, s výjimkou vlastníků  
a nájemců pozemků a jimi písem-
ně pověřených osob při řádném 
obhospodařování pozemků, při 
výkonu činnosti orgánů státní 
správy, orgánů obrany státu, po-
žární ochrany, zdravotní a veteri-
nární služby,
b) provádění terénních úprav,
c) provádění změn ploch, kultur  
a způsobu využití pozemků,
d) hnojení pozemků,
e) rekultivace pozemků,
f) táboření a rozdělávání ohně,
g) zřizování skládek jakýchkoli 
materiálů s výjimkou krátkodo-
bého uložení dřevní hmoty na 
lesních pozemcích, h) umisťování 

staveb byť i dočasného charakteru 
s výjimkou staveb umisťovaných 
v souvislosti s realizací zákon-
ných povinností vlastníků lesa, i) 
trhání rostlin, odchytávání, usmr-
cování či odnášení živočichů s vý-
jimkou výkonu práva myslivosti.
(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 
odst. 1 tohoto nařízení není vyža-
dován při výkonu činností a prací 
prováděných v souladu se schvá-
leným plánem péče.
(3) Souhlasem vydaným podle čl. 
2 odst. 1 tohoto nařízení nejsou 
dotčena ustanovení zvláštních zá-
konů.

Čl. 3
Ochranné pásmo přírodní pa-
mátky
(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb. se zřizuje ochranné 
pásmo přírodní památky v okre-
se Praha-východ, v katastrálním 
území Úvaly u Prahy, na pozemku 
parc. č. 3512/9 dle katastru nemo-
vitostí. Orientační grafické zná-
zornění hranic ochranného pásma 
přírodní památky je obsaženo v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Celková výměra ochranného 
pásma činí 0,022 ha. Orientační 
grafické znázornění se zákresem 
hranic ochranného pásma přírod-
ní památky je obsaženo v příloze 
č. 1 k tomuto
nařízení.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení je uloženo  

u Krajského úřadu Středočes-
kého kraje – Odboru životního 
prostředí a zemědělství, u Měst-
ského úřadu Úvaly, u Obecního 
úřadu Dobročovice a u Agentury 
ochrany přírody a krajiny Čes-
ké republiky, pověřené vedením 
ústředního seznamu ochrany pří-
rody podle § 5 odst. 4 vyhlášky 
č. 64/2011 Sb., o plánech péče, 
podkladech k vyhlašování, evi-
denci a označování chráněných 
území.
(2) Porušení povinností stanove-
ných tímto nařízením lze postih-
nout jako přestupek nebo jako 
jiný správní delikt podle zvlášt-
ních právních předpisů1).
(3) Toto nařízení bylo vydáno 
usnesením Rady Středočeského 
kraje č. 040-19/2013/RK ze dne 
17. 6. 2013 a nabývá účinnosti 
patnáctým dnem následujícím po 
dni jeho vyhlášení ve Věstníku 
právních předpisů Středočeského 
kraje.

MVDr. Josef Řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana

1) § 45 zákona č. 200/1990 Sb.,  
o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích, (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.
§ 87 a § 88 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů.
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S nastupujícím podzimem přichází i pravidel-
ný podzimní úklid některých odpadů z našich 
domácností. Úklid se bude konat obdobným 
způsobem jako na jaře roku 2013.  Svoz staré-
ho železa již probíhat nebude. Kovový odpad 
je možno v průběhu celého roku odkládat do 
sběrného dvora ve Škvorecké ulici a zároveň 
do výkupen železa v ulici Klánovická a Škvo-
recká. Provozní dobu sběrného dvora lze najít 
na webových stránkách města. Toto opatření 
bylo vyvoláno zkušenostmi z let minulých, 
kdy množství kovového odpadu bylo mini-
mální, přičemž jen náklady na svoz převyšo-
valy hodnotu svezeného kovového odpadu. 
Dále vzhledem ke skutečnosti, že ve městě 
funguje sběrný dvůr, a tudíž je do něho možno 
průběžně odkládat i velkoobjemové odpady, 
které jsou předmětem podzimního svozu, na-
dále platí počet stanovišť, na která budou kon-
tejnery přistavovány. 

Svoz objemných odpadů – termínový ka-
lendář  
Celá akce bude na území města Úval zajišťo-
vána pracovníky a technikou firmy pana Davi-
da Fidlera – Sběrné suroviny D.F. a proběhne 
od pondělí 14. října 2013 až do úterý 29. 
října 2013.
Svoz se týká maloobjemových, objemnějších 
a velkoobjemových odpadů, které nemohly 
být umístěny do popelnicových nádob nebo 
kontejnerů na separované odpady. Do přista-
vených kontejnerů nesmí být umisťovány 
odpady nebezpečné (např. zbytky barev, 
laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumati-
ky apod.) a dále odpady, které jsou předmě-
tem zpětného odběru elektrozařízení v na-
šem sběrném dvoře (např. lednice, televize, 
počítače a monitory, mobilní telefony a dal-
ší drobná elektrozařízení). Dále je výslovný 
zákaz zde odkládat suť, kameny, zeminu a 
biologický odpad (spadlá jablka, listí, keře, 
tráva) – tyto odpady je nutno odvézt do 
sběrného dvora!!!
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny 
přítomných pracovníků svozové firmy, kteří 

jsou oprávněni nepřijmout nevhodné odpady 
do přistavených velkoobjemových kontejnerů. 
Tak jak tomu bylo na jaře, budou i nyní na 
každé stanoviště v příslušný den přistaveny 
kontejnery dva. První bude na maloobjemné, 
objemnější a velkoobjemové odpady a druhý 
kontejner bude sloužit pro odkládání větví 
(nutno je rozřezat na menší kusy), vyjma paře-
zů a silných kmenů. Pracovník svozové firmy 
bude sám určovat, do kterého kontejneru bude 
odpad odkládán.   

Harmonogram svozu
Termín: Číslo stanoviště
Pondělí 14. říjen 12, 26, 47
Úterý 15. říjen 10, 37, 45
Středa 16. říjen 22, 28, 44
Čtvrtek 17. říjen 14, 21, 43
Pátek 18. říjen  3, 19, 41
Sobota 19. říjen 18, 25, 36
Neděle 20. říjen 29, 33, 46
Pondělí 21. říjen 2, 5, 34
Úterý 22. říjen 15, 35, 40
Středa 23. říjen 9, 16, 32
Čtvrtek 24. říjen 1, 31, 4
Pátek 25. říjen  6, 7, 13
Sobota 26. říjen 20, 24, 38
Neděle 27. říjen 11, 39, 42  
Pondělí 28. říjen 17, 23, 30, 
Úterý 29. říjen 8, 27 

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Roh ulic 5. května, Dvořákova
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
12. Roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova

15. Roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa Lady
17. Roh ulic Hakenova, Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
20. Roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
21. Roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
22. Roh ulic Grégrova, Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
24. Roh ulic Čelakovského, Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova, Dobrovského
28. Roh ulic Palackého, Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice V Zálesí
32. Roh ulic Glücksmannova, Šámalova
33. Roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36. Ulice Mánesova, U Mlýnského rybníka
37. Roh ulic Fügnerova, Tyršova
38. Střed náměstí Arnošta z Pardubic
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská (před čp. 142)
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Jiráskova
45. Střed ulice Do Hodova
46. Zahrádkářská kolonie U Obory
47. Ulice Moravská

Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na výše uve-
dená stanoviště v uvedený všední den od 
12.00 hod. a odváženy budou po18.00 hod, o 
víkendech budou přistavovány na výše uve-
dená stanoviště od 9.00 hod. a odváženy bu-
dou týž  den po15.00 hod. (z důvodu krádeží 
kontejnerů, nebudou na stanovišti přes noc). V 
případě naplnění kontejnerů budou průběžně 
odváženy a přistavovány prázdné.
Městský úřad Úvaly, odbor životního prostředí 

a územního rozvoje, Blanka Reinerová 

PODZIMNÍ ÚKLID - INFORMACE

Bohužel, je tomu tak a zamysleme 
se nad tím, co vše lze za vandalství 
považovat. Rozhodně se nejedná 
jen o přímé znehodnocování a niče-
ní majetku. Nepřímo sem totiž patří 
vše, co vede ke zhoršování vzhle-
du města, co působí odpudivě a co 
snižuje rekreační potenciál. Pří-
mo jsou ničeny zejména dopravní 
značky a náklady na jejich obnovu 

jdou do desetitisíců, možná již sta-
tisíců Kč. Bylo ale zničeno i dětské 
hřiště u Výmoly pod č. p. 203, které 
muselo být díky tomu zrušeno. Za 
vandalství lze ale považovat i to, co 
mnozí berou jako „normální“. Pří-
kladem může být například venčení 
psů na plochách určených pro děti 
či sportovce, ale i likvidace biolo-
gického a dalšího odpadu tak zvaně 

„za plot“. Těžko si lze představit, 
že by například v Klánovicích vy-
vezl kdokoli biologický odpad do 
lesa nebo pod most; v Úvalech je 
to běžné. Vandalstvím je samo-
zřejmě vytváření černých skládek 
a znehodnocování třídění odpadu 
na stanovištích pro sběrný odpad. 
I likvidace těchto záležitostí stojí 
ročně značné finanční prostředky. 

Ano, problém vandalství lze řešit 
pomocí městské policie, pokud 
by vznikla. Nejdůležitější je však 
postoj nás, občanů. Nedávejme 
vandalům šanci naší lhostejností. 
Foťme je, udávejme je! Neschová-
vejme se za záclony, buďme v boji 
proti vandalismu aktivní.

MUDr. Jan Šťastný,  
starosta města

VANDALSTVÍ SE STÁVÁ V ÚVALECH PROBLÉMEM
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Díky změně Smluvních přeprav-
ních podmínek PID od 1. 9. 2013 
je možné ve všech dopravních 
prostředcích PID nově přepravo-
vat jako zavazadlo sbalené sklá-
dací jízdní kolo, dětské odrážedlo 
nebo dětské jízdní kolo pro dítě 
do 6 let věku.
Takové zavazadlo může stanovené 
maximální rozměry (50×60×80 cm) 
překročit v jednom rozměru a lze je 
přepravovat jen s ohledem na oka-
mžité obsazení vozidla. Pro držitele 

předplatních jízdenek je tato přepra-
va zdarma (pro ostatní za 16 Kč).
Novinka zlepší podmínky pro ces-
tování nejen rodičům s malými 
dětmi, ale také dospělým majite-
lům skládacího jízdního kola. Je 
tak narovnán stav, kdy byly tyto 
předměty v dopravních prostřed-
cích přepravovány i přes rozpor  
s přepravními podmínkami. Úpra-
va Smluvních přepravních podmí-
nek PID, která vzešla z poznatků 
z reálného provozu i z podnětů 

Rozšíření přepravy odrážedel, skládacích a dětských kol

cestující veřejnosti, tak odstraňu-
je případné rozpory při cestách 
Pražskou integrovanou dopravou  
a rozšiřuje možnosti kombinace ve-

řejné dopravy a méně rozměrných 
přibližovadel, která zejména dětem 
příhodně zkracují vzdálenosti.

Redakce

téma měsíce

ze zápisníku Policie ČR

Během října docházelo k vyvážení 
potravin z českých zemí do Ra-
kouska. V reakci na vyvážení po-
travin z Česka byla vyhlášena na 
14. října generální stávka. V Písku 
došlo k předčasnému vyhlášení sa-
mostatného československého stá-
tu. Během převratu byly strhávány 
symboly mocnářství z radnice a ve 
městě zavlály trikolóry. Následně 
bylo železničáři odpoledne z Pra-
hy přivezeno, že se vyhlášení re-
publiky odložilo, revoluční dav se 
rozprchl a do města byl přidělen 
oddíl uherských vojáků, který za-
čal vyšetřovat okolnosti převratu. 
K zastavení vlaků došlo poté i 28. 
října, kdy vlaky plně naložené obi-
lím směřovaly z Čech do Rakous-
ka. Několik vlaků bylo vyfotogra-
fováno s železničáři a s hodinami, 
na kterých byl nastaven čas za 5 
minut 12. V tisku se poté fotogra-
fie objevily s titulkem za 5 minut 
12 Rakousko!
28. října 1918 zahájila v Ženevě 
delegace Národního výboru ve-
dená Karlem Kramářem jednání 
s představitelem protirakouského 
zahraničního odboje Edvardem 
Benešem o vytvoření a podobě 
samostatného československého 
státu. Téhož dne kolem 9. hodiny 
ranní se vydali Antonín Švehla  
a František Soukup jménem Ná-
rodního výboru převzít Obilní 
ústav v Praze, aby zabránili odvo-
zu obilí na frontu. Poté se rozšíři-
la zpráva o uznání podmínek míru 
Rakousko-Uherskem.
Podmínky obsahovaly i uznání 
autonomie národů Rakousko-
-Uherska, které si lid vyložil jako 
uznání nezávislosti. Tato zpráva 
se stala impulsem k živelným 
demonstracím, při nichž lid jásal  
v ulicích a ničil symboly Rakous-
ko-Uherska. Na večer téhož dne 
vydal Národní výbor první zákon, 
„zákon o zřízení samostatného 
státu československého“ a poté 
bylo ještě zveřejněno provolání 
Národního výboru „Lide česko-

slovenský“. Pod oběma doku-
menty byli podepsáni Antonín 
Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, 
Vavro Šrobár a František Soukup 
- později zvaní „muži 28. října“. 
Po vyhlášení samostatnosti Čes-
koslovenska se konaly ve městech 
i v obcích oslavy, slavnostní prů-
vody a bohoslužby. Lid jásal nad 
nabytou samostatností i nad kon-
cem 1. světové války. Při těchto 
oslavách docházelo k ničení stát-
ních symbolů Rakousko-Uherska, 
ale též k ničení věcí, které habs-
burskou monarchii byť jen připo-
mínaly. Dav pod vedením Franty 
Sauera se vydal zničit historickou 
památku - mariánský sloup, který 
stál na Staroměstském náměstí  
v Praze jako připomínka na oblé-
hání Prahy roku 1648.
A jak 28. říjen 1918 probíhal  
v Úvalech? V dopoledních hodi-
nách začaly Úvaly projíždět první 
ozdobené 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 začali 
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 dodržo-
vání pořádku. Oslavy v městečku 
probíhaly nadále v pohodě.
Žádná oslava státního svátku za 
první republiky se neobešla bez 
účasti legionářů. Tenkrát byli 
snad v  každé československé 
obci. Požívali tehdy mimořádné 
úcty, byli považování za spolu-
tvůrce Československé republiky, 

Republice je 95 let

z roku 1936. Úřední dokumenty 
o její existenci v Úvalech se však 
nedochovaly, jen pár zmínek za-
znamenala městská kronika, jejíž 
první spisy pocházejí až z r. 1922.

Dr. Vítězslav Pokorný

neboť bojovali v 1. světové válce 
ve znepřátelených armádách proti 
Rakousku-Uhersku. Připomeň-
me si, že první české legie zača-
ly vznikat již v  roce 1914, a to  
v  Rusku, tzv. Družina, a ve Fran-
cii při 1. pluku cizinecké legie 
vznikla česká rota „Nazdar“. Na 
italské frontě bylo možné vytvo-
řit českou a slovenskou legii až  
v  roce 1917. Českoslovenští legi-
onáři se vyznamenali především 
v  bitvě u Zborova 2. července 
1917 a na dalších evropských 
bojištích. Největší počet vojáků 
zaznamenaly ruské legie, ital-
ských a francouzských legionářů 
bylo podstatně méně. Nedlouho 
po roce 1920 se konal první sjezd 
všech československých legionářů 
a bezprostředně po něm se ustavi-
la Jednota československé obce 
legionářské, která navázala na 
Svaz československých legionářů, 
jehož odbočka existovala v Úva-
lech až do roku 1938. Dokazuje 
to i legionářské tablo v Úvalech 

Letošní letní počasí ocenili ze-
jména ti, kteří si naplánovali 
dovolenou. Tu však nečerpaly 
kriminálně závadové osoby a na 
ně si místo sluníčka posvítili po-
licisté, kteří rovněž trávili letní 
dny v pracovním procesu. Nad 
podsvětím se citelně zatáhlo a 
policistům tak byly odměnou 
úspěchy v objasněnosti trestné 
činnosti. 
V oblasti drogové kriminality za-
sáhla operativní činnost policistů 
Služby kriminální policie a vy-
šetřování Prahy venkov-východ   
výrobce drog v Čelákovicích. Po 
domovní prohlídce, při které byla 
nalezena v jednom z bytů „varna“, 
policisté obvinili tři osoby z pře-
činů nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psycho-

Policie v pracovním procesu
tropními látkami a s jedy a dvě  
z osob i z přečinů krádeže. Ob-
vinění se skutků dopustili přímo  
v Čelákovicích, v případě odsou-
zení jim hrozí trest odnětí svobo-
dy až na 5 let. 
Muž, který drogu poskytl v Úva-
lech ve dvou případech 20leté 
ženě a v 15 případech 36leté ženě, 
byl kromě nedovolené výroby  
a jiného nakládání s omamnými  
a psychotropními látkami a s 
jedy obviněn ze čtyř přečinů 
krádeží, kterých se dopouštěl na 
různých místech Středočeské-
ho kraje. Jenom na odcizených 
pivních sudech způsobil nejme-
novanému hotelu škodu ve výši 
cca 30 tisíc korun.  Nepohrdl 
ani alkoholem a  cigaretami. K 
uvedenému hotelu měl zřejmě 
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silné vazby, neboť v jiný den  
z něho po provedeném vloupání 
odcizil finanční hotovost ve výši  
200 500,- Kč. Za své skutky  
v případě odsouzení může po-
být ve výkonu trestu až 5 let. Na 
soud vyčkává ve vazbě.
Jiný obdobný výtečník z Prahy-
-východ, který si finanční hotovost 
opatřoval vloupáním do různých 
firem na Praze-východ i Praze-
-západ, vloupáním do vozidel, do 
domů, opakovaně řídil bez řidič-
ského oprávnění, vyčkává na roz-
hodnutí soudu ve vazbě za 7 skut-
ků krádeží, 3 skutky porušování 
domovní svobody, za neoprávněné 

opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku a za dva 
skutky maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání. Může 
očekávat trest odnětí svobody až 
na 3 léta.
Další z vypátraných pachate-
lů, 24letý muž z Odolené Vody,  
si zpočátku finance obstarával 
sám, což by bylo chvályhodné, 
kdyby se nejednalo o majetko-
vou trestnou činnost. Konkrétně 
krádežemi všeho, co bylo možné 
zcizit. Slabost měl zejména pro 
horská kola, nepohrdl však ani 
měděnými kabely či okapový-
mi svody. Na další výpravy do 

Šestajovic za měděnými kabely  
a okapovými svody pak vyrážel 
již v doprovodu spolupachatelů.  
I v tomto případě soud schválil 
pro pachatele vazbu.
Aby se obohatil, tak se velmi 
činil 45letý muž z Neratovic, 
kterému na území Prahy-východ 
kriminalisté prokázali dva přeči-
ny podílnictví, a to díky ukrývání 
věcí pocházejících z trestné čin-
nosti. Jednalo se zejména o sou-
částky stavebních strojů.  Dále 5 
skutků krádeží, z toho tři spácha-
né vloupáním. Tohoto pachatele 
přitahovaly novostavby, ve kte-
rých zcizil rovněž vše, co v nich 

nalezl. Ve spolupráci s krimina-
listy z OŘ Praha III. se tomuto 
pachateli podařilo prokázat dal-
ších 23 obdobných skutků spá-
chaných jak na Praze východ, tak 
v Praze. Zbytek léta tak pachatel 
tráví ve vazbě, díky způsobené 
škodě s vyhlídkou na 8 let odnětí 
svobody.
Policisté ani v následujícím ob-
dobí nepoleví ve svém pracovním 
nasazení, což  zcela jistě nepotěší 
ty, kteří by se chtěli obohatit rych-
le a na úkor druhých. 

nprap. Bc. Markéta Zlochová, 
tisková mluvčí ÚO Praha  

venkov-východ

Tak jako každý rok proběhla  
v prvním zářijovém týdnu pre-
ventivní dopravně bezpečnostní 
akce „Zebra se za tebe nerozhléd-
ne“. Jednalo se o akci s cíleným 
záměrem na bezpečné chování 
školáků na přechodech a odbou-
rání mýtů o absolutní přednosti 
chodců na přechodech pro chodce. 
Policie vycházela z faktu, že ško-
láci musejí často cestou do školy 
překonávat frekventované silnice.  
V územním odboru Praha venkov-
-východ, v obvodech  Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav, Úvaly, 
Čelákovice, Odolená Voda, byly 
vytipovány přechody, na kterých 
policisté zajišťovali bezpečný pře-
chod školáků. Zároveň se přesvěd-
čili, že i ti nejmenší školáčci jsou 
vedeni k tomu, aby byli na přecho-
du maximálně opatrní a věděli, že 
se musejí před přechodem řádně 
rozhlédnout. Policisté otázkami 

od žáků zjišťovali jejich vědomosti 
o bezpečném pohybu v silničním 
provozu. Ti nejšikovnější školáčci 
obdrželi zápisník „Zebra se za tebe 
nerozhlédne“, který využijí nejen 
jako úkolníček s rozvrhem hodin, 
ale bude jim po celý školní rok 
připomínat, jak správně přecházet 
vozovku. Smutným zjištěním pro 
policisty byla skutečnost, že ač se 
oni snažili vštípit nejmenším ško-
lákům pravidla bezpečného pře-
cházení, našli se tací dospělí, kteří 
neměli problém při cestě do školy 
pro své děti či vnoučata vstoupit 
do vozovky před zraky policistů, 
byť na semaforu svítil červený 
panáček. Doufejme, že v těchto 
případech nebudou tito dospělí 
vzorem dětem, ale vezmou si pro 
příště příklad z dětí. 

nprap. Bc. Markéta Zlochová, 
tisková mluvčí pro Prahu venkov-

-východ

Zebra se za tebe nerozhlédne

kultura a volný čas

Každý koncert souboru Musica 
Dolce Vita je zárukou umělec-
kého prožitku. S tím jistě můžou 
souhlasit všichni, kteří se přišli 
podívat na další jeho vystoupení 
pod názvem Klenoty české hud-
by v sobotu 14. září. V historic-
kém prostoru úvalského barok-
ního kostela Zvěstování Páně se 
krátce po 17. hodině rozezněly 
tóny skladeb hudebních velikánů  
z 18. až 20. století. Jejich dílo nám  
i v dnešní době stále připomíná je-
jich um a talent a také v nás vyvo-
lává přesvědčení, jakou nádherou 
je hudba a jakým darem je naše 
schopnost ji poslouchat. Soubor 
Musica Dolce Vita i tentokrát pro-
kázal, že tento druh hudby je mu 
blízký. Harfistka Zbyňka Šolcová 
jako vždy mistrně ovládala téměř 
padesátistrunný nástroj s neomyl-
ným citem pro jemnosti skladeb, 
mezzosopranistka Daniela Demu-

Stále živá klasika

Michaela Valentová, Daniela 
Demuthová a Zbyňka Šolcová 
po koncertním vystoupení  
v Úvalech

thová opět uchvátila svým boha-
tým hlasem a hlasovou technikou. 
Jako host vystoupila flétnistka Mi-
chaela Valentová, která potvrdila, 
že různá ocenění v mezinárodních 
soutěžích nebyla vůbec náhodná. 
Vděčné početné publikum si po 
vysoce emotivně podané závě-
rečné Dvořákově skladbě, při níž 
shodou náhod zněl zvon kostela, 
vyžádalo dva přídavky. 
Soubor Musica Dolce Vita dosud 
většinou čerpal při výběru skla-
deb z klasické hudby. Připravuje 
ale částečné rozšíření repertoáru, 
takže o překvapení možná nebude 
nouze a máme se na co těšit.

Text a foto Vladislav Procházka 
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4. 10. 2013 od 19 hodin se  
v kulturním sále DPS uskuteč-
ní promítání fotek z cest Jonáše 
Koukla s povídáním o pralese 
a horách. Jonáš pravidelně ces-
tuje po celé Evropě, k protinož-
cům na Nový Zéland, do Indie  
a zemí kolem Himalájí. Na tom-
to povídání se s námi podělí  
o zážitky z loňského podzimu, 
kdy sám procestoval část Jižní 
Ameriky, navštívil domorodé 
pralesní obyvatele v ekvádorské 
části Amazonie, poznal léčení je-
jich medicínou, pozoroval jejich 
způsob života, provázanost s pří-
rodou a schopnost komunikovat  
s duchy pralesa. Bude nám vyprá-
vět o kontrastech hliněných chýší 
chudých zemědělců vedle naleš-
těných mrakodrapů, o tom, jak 
vypadají křesťanské kostely po-
stavené na základech prapůvod-
ních svatyní Inků, jak zvládnout 
výškovou nemoc, jaká je koupel  
v nejvýše položeném jezeře svě-

ta, co se skrývá v úsměvu pestře 
krojovaných stařenek v Andách. 
Kromě toho by také rád sdílel 
zkušenosti se strachem - jaké to je, 
přestat uhýbat před překážkami  
a jít tam, kam srdce volá. Napří-
klad odjet na druhý konec světa 
bez znalosti tamějšího jazyka. 
Určitě přijďte. Srdečně vás zve 
kulturní komise.

11. října v 19 hodin se uskuteč-
ní literárně hudební večer se spi-
sovatelkou, scenáristkou a také 
zpěvačkou Terezou Boučkovou  
a dramaturgem, spisovatelem, tex-
tařem a hudebníkem Bedřichem 
Ludvíkem. Vedle autorského čtení 
z poslední knížky Terezy Boučko-
vé „Smutné povídky“ zazní i sklad-
by Bedřicha Ludvíka ve společné 
interpretaci obou protagonistů.
Pro připomenutí: Tereza Bouč-
ková je autorkou knih „Indián-
ský běh“(1988), novel „Křepeli-
ce“(1993), Když milujete muže 

(1995) a Krákorám, románu „Rok 
kohouta“, který se prodejem více 
než 52 tisíc kusů stal bestselle-
rem, a řady fejetonů, z nichž ně-
které vyšly knižně („Jen tak si tro-
chu shnít“, „Boží a jiná muka“). 
Podle jejích scénářů byly natoče-
ny filmy „Smradi“ (režie Z.Tyc)  
a „Zemský ráj to napohled“ (režie 
I.Pavlásková). Napsala divadelní 
hru „Sodoma komora“ a diva-
delní adaptace Felliniho filmu 
„Silnice“. Zpívala v židovském 
souboru Mišpacha. Nyní svým 
zpěvným sopránem interpretuje 
při společných vystoupeních pís-
ně Bedřicha Ludvíka. 
Bedřich Ludvík pracoval od roku 
1990 pro Českou televizi, kde se 
jako scenárista a dramaturg podí-
lel na více než dvacítce pořadů, 
např. v roce 2004 byl dramatur-
gem pořadu „In nomine patris“ 
o číhošťském faráři Josefu Tou-
farovi.  Známý je ale  především 
jako režisér čtyř  televizních do-

kumentárních seriálů „Rozhléd-
ni se, člověče“, „Paměť stromů“ 
a „Zpět k pramenům“ a „Praha 
město věží“, kterými upozorňo-
val na krásu krajiny, respektive 
pražských věží. U uvedených se-
riálech je rovněž autorem hudby. 
Dva z těchto seriálů zpracoval 
knižně pod názvem  „Stromy se 
na nás dívají“ a „Zpět k prame-
nům“ a obě knihy se v daném 
roce staly nejprodávanějšími 
knihami v oboru populárně nauč-
né literatury. Písně skládá již od 
konce 60. let. V roce 1988 získal 
cenu Ptáka Noha za píseň Pracu-
jící masy. V roce 1997 vytvořil 
seriál „Magoři“. Od roku 2003 
vystupuje na společných recitá-
lech s Terezou Boučkovou.
Povídky paní Boučkové i společ-
né muzicírování obou pozvaných 
je pohlazením na duši. Nevěří-
te? Můžete se přesvědčit. Určitě 
přijďte.   

Zdenka Havránková

Úvalská kultura v říjnu
Na příští měsíc pro vás kulturní komise připravila
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V posledních letech je velký zá-
jem o tábory příměstské a ihned 
po zveřejnění nabídky jsou napl-
něny. Rodičům velmi vyhovuje, 
že je přes den o děti postaráno  
a večer je mají doma. Letos jsme 
pro 130 dětí pořádali dva pří-
městské tábory výtvarné: „Cesta 
do Austrálie“ a „Indiáni Severní 
Ameriky“, kdy kromě intenzivní 
výtvarné činnosti děti navštívily 
v Praze i ZOO a Náprstkovo mu-
zeum. Dva turistické příměšťáčky 
se nesly v duchu každodenních 
výletů a zprostředkovaly dětem 

zážitky v Mirákulu v Milovicích, 
v Beckilandu v Praze, na tvrzi Hu-
mmer, v medvědáriu v Berouně , 
ve vodním světě v Kolíně, setkání 
se strašidly děti zažily v Praze a na 
Starých Hradech. Pro naše mažo-
retky bylo uspořádáno příměstské 
soustředění, a tak do nové taneční 
sezony přichází pěkně roztrénova-
né a už se těší na soutěže. Prázdni-
ny jsou za námi a můžeme říci, že 
se vydařily. Ostatně se můžete po-
dívat do naší fotogalerie na www.
mddmuvaly.cz . 

Kolektiv MDDM

Co s dětmi o prázdninách?

 Naše úspěšné mažoretky jsou po prázdninovém soustředění  
s Kájou a Míšou ve výborné formě

Na tvrzi Hummer nebyla o dobrou zábavu nouzeAustralané v ZOO v Praze

Tvorba rodiny Fuxových Petra Hřivnáčová – Pásovec

Byl to naprosto nejlepší ze všech 
Úletů, které jsme kdy pořáda-
li, ostatně se můžete přesvěd-
čit v naší fotogalerii na www.
mddmuvaly.cz . Krásné výtvarné 
artefakty, skvělá muzika, zajíma-
vý doprovodný program, dobré 
občerstvení a určitě nejvíce ná-
vštěvníků v historii tohoto festi-

válku nejen pro mladé. Zkrátka se 
zadařilo. Hurááááaaaa.   
Pro návštěvníky byly připraveny 
výstavy mladých autorů a jejich 
díla nelze hodnotit jinak, než  
v superlativech.
Snové, fantazií jiskřící obrazy P. 
Gilberta, provokující oleje B. Ku-
ruczové dokazující autorčinu vý-

borně zvládnutou techniku, velmi 
emotivní obrazy Itala G. L. Cor-
nelia, netradiční použití moderní 
techniky v oblasti výtvarného umě-
ní H. Novosádové, nový fotogra-
fický pohled T. Šídlové, zajímavý 
cyklus vysoce kvalitních černobí-
lých fotografií A. Kvasničkové na 
téma 7podob stáří, něha ve fotkách 

ÚLET 2013 JE ZA NÁMI…
Z. Hlaváčkové, krásné fotografie 
s úvalskou tematikou P. Fuxové, 
osobitá keramická plastika P. Hřiv-
náčové s vymazlenými glazurami, 
nádherné keramické vázy O. Fuxy,  
z nichž byla jedna dokonce  
z úvalské hlíny, perfektně zvládnu-
té řemeslo, nápad a fascinující vý-

➜  ➜  ➜  strana 12
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Zdenek Grausam - Duše

Iva a skvělí kytaristé MDDM- zleva David Vydra, Aleš Březina, 
Dan Štípal a Jirka Havel ROCKOVER - kapela, která dostala diváky do varu

Kubík Ryšánek kromě toho, že pomáhal tátovi Pavlovi s výborným 
zvukem, s velkou chutí u Máji koval

tvarná stránka kovových  artefaktů 
Z. Grausama a něžné plastiky nej-
mladších vystavujících výtvarníků 
M. a D. Fuksových uspokojily pří-
znivce výtvarného umění. 
Pro milovníky vlastní tvorby tu 
byly workshopy - textilní s trpě-
livou a usměvavou Bárou Hla-
váčkovou a kovářský s Májou 
Šolcovou a věřte, že jejich účast-
níci odcházeli buď s květinou  
v klopě či vlastnoručně vykova-
nou podkůvkou nebo přívěskem, 
ale pokaždé úsměvem na tváři,  
i když někdy kovářsky umouně-
né. Krásná a vlídná kovářka Mája 

➜  ➜  ➜  ze strany 11 představila i své výrobky, a tak 
u ní bylo stále plno návštěvní-
ků. Perfektně provedené taneční 
ukázky R. Brusche a tanečnic jeho 
studia B. Veselé, D. Bubákové  
a L. Kalové  diváky velmi zauja-
ly a tanečníkům nadšeně tleskali 
diváci všech věkových kategorií. 
Mohutný potlesk se ozýval i po 
prvním vystoupení našich taneč-
níků od udělení titulu vicemistrů  
Evropy v Electric Boogie - Mar-
cela Havrdy a Honzy Ťoupalíka, 
které na Úletu doplnil M. Novák. 
Celé úletové odpoledne bylo oko-
řeněné hudbou  několika kapel, 
o jejichž skvělý zvuk se postaral 

Pavel Ryšánek  - svěží pop-roc-
kovou muzikou s vtipnými texty  
kapely Osm Setin bez Jídla / bý-
valá Zpětná vazba/,  příjemným  
folkem z vlastní tvorby  dívčího 
dua KRU-KRY, emotivní sólovou 
hrou na saxofon Káji Krylové, 
úžasným zážitkem z vystoupení 
Ivy Pospíšilové  a výborných ky-
taristů MDDM, naprosto skvělým 
vystoupením teenagerské hard-
-rockové kapely ROCKOVER 
/ jsem přesvědčena, že hvězda 
patnáctiletých  šikovných  mu-
zikantů s výborným zpěvákem  
bude prudce stoupat vzhůru /, 
famózním vystoupením skvělých 

muzikantů BLUES KLANU / 
elektrické blues / a o závěr večera 
se postarala příjemná  country ka-
pela KAPKY. 
Tento festiválek  je charakteristic-
ký i tím, že je vždy zajištěno dob-
ré občerstvení, speciality na grilu 
od Frýdmanů  jsou již proslulé. 
A máme ještě jednu výjimeč-
nost. Tou jsou tolerantní souse-
dé se Zumrovými v čele, kterým 
bych chtěla poděkovat stejně jako 
všem, kteří mi pomohli tenhle 
„úlet“ zrealizovat. 
A ještě…. Svatý Petře, děkujeme 
za počasíčko. 

Jana Pospíšilová 
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Výpůjční doba pro maminky s malými dětmi se ruší

Je nám líto, ale vzhledem k tomu, že o tuto výpůjční 
dobu není zájem, rozhodli jsme se středeční půjčování 
pro maminky s dětmi zrušit. Čas, který tím získáme, vyu-
žijeme na besedy se základní školou.

To je někdy zapeklitý oříšek. Kdo 
dětem čte, ví, že vybrat knížku 
tak, aby se líbila našim ratoles-
tem, ale přitom dala něco i nám, 
je mnohdy těžká věc. Někdo to 
řeší tak, že čte, co měl sám v dět-
ství rád. Dělám to taky, ale to víte, 
naše děti jsou už jiná generace. 
Obecně klasické pohádky moc 
nefrčí, děti mají raději příběhy  
o svých vrstevnících nebo fanta-
sy prostředí. Nevíte-li, nebojte se 
zeptat.
Ale jsou i knížky, které se můžou 
líbit i nám, co je svým dětem čte-
me. A nejen líbit, mohou nás obo-
hatit a přimět k zamyšlení. Najde-
te je i v naší knihovně.
Jak daleko je slunce – poetická 
pohádková vyprávění od Ivana 
Klímy reagují na zvědavé dětské 
otázky o světě a jeho smyslu. Dět-

ská „proč“ se proměňují v poe-
tické texty, které poutavě i hravě 
pronikají do tajemných zákoutí 
lidské existence. Autor přístup-
ným jazykem vysvětluje původ 
světla, cenu vzduchu, ale i důle-
žitost přátelství a úcty k druhému 
člověku a k přírodě kolem nás.
Geologická abeceda - „Proč jsou 
někde krajiny hornaté a jinde ní-
žinné?“, „Proč někde země ropou 
přetéká a jinde jí není ani kapka?“, 
„Proč již nežijí ani trilobiti, ani di-
nosauři, ani mamuti?“. V geologic-
ké abecedě od Zdeňka Kukala zjis-
títe, že geologie nemusí být jenom 
věda, ale taky zábava a dobrodruž-
ství. Aby se vám odpovědi na vaše 
otázky dobře hledaly, jsou informa-
ce seřazené pěkně podle abecedy.
Já a svět, svět a já – velké otáz-
ky pro malé filozofy, kteří hledají 

Co číst dětem, aby to bavilo i nás dospělé?
odpovědi na důležité otázky lid-
ského života. Čtivým a humor-
ným způsobem pomůže malým 
filozofům rozvíjet etické myšlení 
o následujících tématech: Dobré  
a špatné, Štěstí a neštěstí, Svobo-
da a nesvoboda, Život a smrt…
Rostlinopis – knížka Jiřího Dvo-
řáka je určena všem dětem, kte-
ří se nespokojí s jednoduchým 
vysvětlením. Proč kopřiva žahá, 
musí mít kytky kořeny v zemi? 

Jaká byla první rostlina na světě, 
kdo vypěstoval mandarinku bez 
pecek? Také je to knížka, kterou 
mohou použít učitelé, když se jim 
děti nudí při hodině přírodopisu. 
Především je to ale knížka rodin-
ná: malým dětem bude stačit há-
danka, větší se začtou do příběhu 
s dobrým koncem a dospělí se 
budou divit, kolik toho nevěděli.

Gabriela Modřanská,  
knihovna Úvaly

školství

Vážená paní Janoušková,
26. 7. 2013 mi byl doručen Váš 
otevřený dopis týkající se odcho-
du paní učitelky Klicperové, kde 
jste vyjádřila nesouhlas, rozladění 
a vztek nad okolnostmi, za jakých 
skončil pracovní poměr paní uči-
telky, s jejíž kvalitou práce i féro-
vým přístupem k Vám i Vašemu 
dítěti jste byla Vy i mnoho dalších 
rodičů vždy spokojeni. 
Jsem velmi rád za takovéto hod-
nocení každého učitele a dokonce 
s ním, možná k Vašemu překva-
pení, i v mnohém souhlasím. Paní 
učitelce byla i naše spokojenost  
s mnohými aspekty její práce sdě-
lována a její práce byla i opakova-
ně finančně ohodnocována. 
Věřte mi, že ani pro vedení ško-
ly není odchod kvalitních učitelů 
vítán a v rámci našich možností 
se je snažíme udržet především 
vytvářením kvalitního prostře-
dí, partnerských vztahů se všemi 
učiteli, férovým jednáním i stano-
vením jasných pravidel. Pozitivní 
hodnocení způsobu vedení školy 
a dobré vztahy na pracovišti vy-
plynuly i z posledního anonym-
ního dotazníkového šetření, které 
proběhlo v květnu 2012.
Proto mě velmi mrzí některá vaše 
vyjádření týkající se např. „zvlášt-
ního přístupu na ZŠ Úvaly k pro-
blémům v třídním kolektivu“,  
v této souvislosti zmiňované „od-
chody učitelů“, atd. 
Ředitelem této školy jsem již 9 let 
a jsem přesvědčen, že drtivá větši-
na učitelů tento přístup vedení ne-
jen vítá, ale i oceňuje a i z těchto 

důvodů pracují na této škole rádi. 
Neznamená to však, že z důvodů 
kolegiality budeme snižovat náro-
ky na práci učitelů. 
Pokud zjistíme nějaký problém  
v plnění pracovních povinností, což 
se může stát, vždy to s příslušným 
pracovníkem projednáme, upozor-
níme ho na nedostatky a nabídne-
me pomoc s řešením problému. 
Jsem přesvědčen, že jsme v tomto 
směru opravdu velmi tolerantní  
a vstřícní a že je to i správná cesta. 
Úplně stejně jsme postupovali  
i u paní učitelky Klicperové. 
Myslím si, že by bylo nefér uvá-
dět konkrétní detaily případů, 
kde jsme byli svědky závažných 
pochybení. Věřte, že s ní byla 
všechna pochybení opakovaně  
v přátelských pohovorech konzul-
tována a konkrétně rozebírána i s 
doporučeními, jak se podobných 
chyb v budoucnosti vyvarovat. 
Současně však bylo vždy připo-
menuto i to, čeho si velmi vážíme 
a oceňujeme na její práci. Hlavní 
problém byl v tom, že jsme vy-
žadovali férový přístup ke všem 
žákům a rodičům – pouze k vět-
šině je z mého pohledu málo. A to 
byl celý problém. Situace se však 
v tomto ohledu spíše zhoršovala, 
proto byl paní učitelce předán 
vytýkací dopis. Paní učitelka se  
k němu písemně vyjádřila a dosta-
la na něj mou odpověď, kde jsem 
jí znovu zopakoval, proč byla vý-
tka udělena. 
Tento dopis byl ukončen odstav-
cem:
„Byl bych opravdu rád, aby bylo 

ODPOVĚĎ ŘEDITELE ZŠ ÚVALY NA OTEVŘENÝ DOPIS V ŽÚ 9/2013
Tato informace byla sdělena pisatelkám začátkem srpna a jinak se k tomu v ŽÚ nebudu vyjadřovat.
 Mgr. Jaroslav Březka

toto upozornění na nedostatky po-
chopeno jako upozornění, na co si 
dávat pozor a jaké situace byste 
se měla naučit zvládat lépe. Ale 
toto jste ode mne už také slyšela. 
Uvítal bych, kdybychom se do 
budoucna vzájemně respektovali, 
vnímavě si naslouchali a opravdu 
spolupracovali. Děkuji.“
Jsem tedy přesvědčen, že postup 
vedení byl i v tomto konkrétním 
případě zcela korektní a adekvát-
ní. 
Zapojování dalších rodičů a dětí, 
kteří osobně nebyli u konkrétních 
a paní učitelkou emočně nezvlád-
nutých výstupů a jednání, do ře-

šení tohoto velmi specifického 
problému se nám zdá naprosto 
nevhodné. Zapojováním dětí do 
rozhodování o všech relevantních 
situacích (viz ŠVP), které v dopi-
se zmiňujete, se rozhodně nemy-
slí zapojování do rozhodování ve 
smyslu této konkrétní situace.  
Reakce paní učitelky poslední 
den školního roku mě stejně jako 
Vás překvapila a mrzí, přesto vě-
řím, že děti i nová paní učitelka  
s naší i Vaší pomocí nastalou situ-
aci zvládnou bez problému. 
Těším se na další spolupráci.

V Úvalech 6. 8. 2013  
Mgr. Jaroslav Březka

Každý školní rok již tradičně začí-
náme na naší škole týdnem OSV. 
Ve druhé třídě je hlavním tématem 
osobnostní a sociální výchovy 
„upevňování vzájemných vztahů“ 
ve třídě.
Proto jsem jako hlavní téma naší 
práce a náš cíl vybrala pro žáky 
své třídy 2. B rčení: 
Správná parta táhne za jeden pro-
vaz.  
Celou partu představují jednotliv-
ci, a proto jsme se nejdříve sezná-
mili s dvěma novými žákyněmi. 
Abychom si jména spolužáků 
lépe pamatovali, vytvořili jsme si 
každý svou „vizitku“, kterou jsme 
umístili na provaz, který visí na 
stěně třídy. 
Všichni už víme, že pokud se 
nám má ve třídě dobře pracovat  

Osobnostně sociální výchova  
na Základní škole v Úvalech

a být nám dobře, je nutné dodržo-
vat některá pravidla. Proto jsme 
další úkoly plnili ve skupinách  
a diskutovali nad našimi pravidly 
utvořenými v 1. třídě. Zopakova-
li jsme si jejich význam a všichni 
se domluvili na malých úpravách.  
Abychom je měli stále na očích, 
zdobí čelní stěnu naší třídy.
Prázdniny byly dlouhé, zažili 
jsme spoustu dobrodružství, ces-
tovali jsme, a proto další aktivitou 
byli „reportéři“.  Celá třída byla 
v pohybu, každý hledal někoho, 
kdo mu odpoví na zvídavou otáz-
ku z prázdnin. Na závěr jsme se 
vzájemně seznámili s nejzajíma-
vějšími novinkami, které jsme se 
během této aktivity od spolužáků 
dozvěděli. 

➜  ➜  ➜  strana 14
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Na začátku roku 2011 jsme zača-
li na naší škole realizovat projekt  
z operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost 
(EU OP VK). Účelem dotace byla 
podpora kvality vzdělávání žáků 
základních škol. Získali jsme 2 
831 918 Kč. Peníze z projektu 
jsme se rozhodli využít na mo-
dernizaci výuky v oblasti ICT 
technologií a na další vzdělávání 
pedagogů v této oblasti. Zároveň 
jsme se tím zavázali vytvořit 1200 
ks digitálních učebních materiálů 
(DUM). Zpočátku jsme hledali 
způsob, jak tvořit tyto materiály  
a motivovat pedagogický sbor 
k jejich tvorbě. V první fázi se 
tvořily materiály v programu Po-
werPoint. V dalším období byla 
vypsána dvě výběrová řízení 
na vybavení učeben interaktiv-
ní technikou. Zakoupili jsme 15 
interaktivních tabulí typu Smart  
a příslušného softwaru Smart 

Notebook a 6 interaktivních tabu-
lí Panasonic, které využívají soft-
ware RMeasiteach. Pedagogové 
prošli školením k tvorbě učebních 
materiálů v těchto prostředích. 
Vytvořené DUMy byly ověřová-
ny ve třídách na prvním i druhém 
stupni. K 30. červenci 2013, kdy 
projekt končil, jsme vytvořili cel-
kem 1200 materiálů pro matema-
tiku, český jazyk, anglický jazyk, 
prvouku, přírodovědu, přírodopis, 
zeměpis, fyziku, chemii, hudeb-
ní výchovu, výtvarnou výchovu  
a pracovní činnosti.  Software byl 
k dispozici i všem žákům, kteří se 
v něm učili připravovat prezenta-
ce do výuky. 
Tvorba a následné používání 
nových metodických pomůcek  
a učebních materiálů ve výuce 
přispělo ke zkvalitnění a zefektiv-
nění výuky a ke zvýšení motivace 
žáků.

Blanka Morávková

Ukončili jsme projekt z EU OP VK  
- „Rozvoj dovedností a schopností žáků“

Potom jsme šli tvořit „hrad“, spo-
lečnou stavbu celé třídy. Každý měl 
svou kostičku, která mu něco připo-
mínala. Nejdříve si o svých před-
stavách děti povídaly a následně se 
s chutí pustily do stavby hradu. Po 
její úspěšné „kolaudaci“ jsme zača-
li plnit další aktivitu „ruce“. Každý  
z nás něco umí a rád dělá, to vše 
jsme zapsali do obkreslené ruky.  
Pracovali jsme ve dvojicích a vznik-
lá dílka zdobí naší třídu společně  
s naší novou básničkou:
Tak už jsou z nás druháci,
umíme vzít za práci.
Provaz naše znamení,
vztahy u nás upevní.
Protože se už známe a víme o sobě 
spoustu věcí, pokračovali jsme 

čtveřicích i větších skupinách. Po 
těchto všech aktivitách nás čekal 
velký úkol, prokázat, že opravdu 
umíme táhnout za jeden provaz.
 Na celé páteční dopoledne jsme 
vyrazili ven. Doprovázely nás 
p. učitelky Blanka Morávková 
a Olga Fernando. Ve skupinách 
jsme podbíhali a přeskakovali 
provaz. Další úkol byl už připra-
ven pro celou třídu, měli jsme si 
prakticky vyzkoušet, co znamená 
držet za jeden provaz. Všichni 
jsme se drželi provazu a vytváře-
li různé tvary-kruh, trojúhelník, 
čtverec…. Dál nás čekala cesta 
školou, která pokračovala až za 
Výmolu. Nebylo to rozhodně jed-
noduché, nikdo se nesměl prova-
zu pustit a všichni jsme měli veli-
kou radost, když jsme to dokázali.  
Během vycházky jsme plnili dal-
ší připravené úkoly, které byly 
zaměřeny na komunikaci, zodpo-
vědnost, odvahu a vzájemnou po-
moc. Např. „chůze ve dvojici“, kde 
jsme měli svázanou jednu nohu s 
kamarádem, „převeď kamaráda“, 

který měl zavázané oči, přes vy-
mezený úsek. Posledním úkolem 
bylo „složení daného textu“. Jeden 
žák zapisoval věty z pohádky, kte-
ré mu ostatní diktovali, ale až po 
tom, co je našli rozházené po lese. 
Na závěr jsme si společně přečetli 
úryvek z této  pohádky.
A co pro nás provaz znamená?
P -porozumění
R -radost
O -ochota
V -vytrvalost
A -aktivita
Z -zájem
Týden OSV už skončil a mnozí 
možná trošku pochybují - učili se, 
nebo ne??
Já si myslím, že se toho děti na-
učily mnoho, ale hodně nás ještě 
čeká, vždyť vztahy mezi lidmi 
jsou asi to nejsložitější, co v živo-
tě řešíme. 
Děkuji Blance Morávkové a Oli-
ně Fernando za pomoc a přeji si, 
ať nás za jeden provaz táhne víc  
a víc a nejen ve škole.

Arnoštka Březková, třída 2. B

➜  ➜  ➜  ze strany 13 další aktivitou „Místo po mé pra-
vici je volné“. Máme možnost si 
pozvat vedle sebe jakéhokoli spo-
lužáka, ale musíme mu současně 
říci, „proč“ chceme, aby si právě 
on sedl vedle nás. Dozvěděli jsme 
se, co si o nás hezkého druhý my-
slí, co je na nás zajímavého, čeho 
si na nás váží. 
Další aktivitou byla tvorba erbu. 
Celou třídu tvoří jednotlivci, ale 
na všech záleží, jak splníme náš 
cíl. Proto každý z nás maloval na 
malou kartičku svůj obrázek, jed-
notlivé díly jsme pak pracně sklá-
dali v erb třídy, který opět zdobí 
čelní stěnu.
Po celý týden jsme hráli hry, při 
kterých jsme se navzájem pozná-
vali, spolupracovali ve dvojicích, 
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Paní Dina Mašínová přišla vyprá-
vět nám dětem z 2. A o arabském 
světě, který sama moc dobře zná. 
V Sýrii se totiž narodila a něko-
lik let zde i žila. Přednáška začala 
trochou zeměpisu. Podívali jsme 
se na mapu, kde všude Arabové 
žijí, jaké počasí tam mají a jaké 
náboženství vyznávají. Viděli 
jsme i knihu starého Koránu. Paní 
Dina na nás pak chvíli mluvila 
arabsky, kdo tomu ale rozuměl? 
Asi jen Viktor, vždyť paní Dina 
je jeho maminka:-) Do školy v 
Arábii chodí zvlášť holky a zvlášť 
kluci, dívky učí jen paní učitelky 

a kluky jen páni učitelé. My jsme 
se zatím naučili napsat arabskou 
abecedu a čísla, od začátku jako 
prvňáčci. A věděli jste, že se  
v Saúdské Arábii píše zprava do-
leva, že tam ještě žijí princezny, že 
modrá barva vás ochrání a v burce 
není vůbec horko? A víte, jak vy-
padá kobereček „modláček“?  My 
to teď už všechno víme! Po celou 
dobu nám ve třídě dokonce i vo-
nělo kadidlo, takže jsme se oprav-
du na chvíli přenesli do arabského 
světa, a tu krásnou vůni si budeme 
dlouho pamatovat. Děkujeme! 
Šárka Zahrádková, třídní uč. 2. A

Na skok v Arábii

Co nás čeká v říjnu?
1. 10. literární pásmo - J. Foglar – 6. ročník
1. 10. literární pásmo – O. Pavel – 7. ročník
2. 10. Den seniorů – vystoupení dětí v DPS
2. 10. literární pásmo – J. Neruda – 8. ročník
2. 10.  literární pásmo – K. Čapek – 9. ročník 
3., 4. 10.  „Poznej svého psa“ - preventivní program – 1. – 5. ročník 
5. 10. účast na Jabkobraní
7. - 11. 10. sběr starého papíru
11. 10. dopravní výchova (Policie ČR) – 1. ročník
15. 10. hudební dílna Hudební pohádky – S1, 1., 2. ročník
16. 10. hudební dílna Český rok – 3., 4. ročník 
23. 10. Den otevřených dveří
Archeopark Všestary – 6. ročník 
sběr kaštanů a žaludů
stolní tenis – okresní kolo
Muzeum Říčany – lesní hospodářství a řezbářství – 7. ročník
ZOO Praha – 6. – 9. ročník

organizace a spolky

Ve dnech od 26. 7. do 4. 8. se ko-
nal již 15. letní hasičský tábor pro 
děti z kroužku mladých hasičů  
z Úval a Nových Jiren a pro jejic 
h kamarády. Letos jsme se všich-
ni stali indiány. Ve slavném kme-
ni nám zemřel náčelník a hlavním 
úkolem bylo nalézt nového správ-
ného a povolaného náčelníka. 
Děti byly rozdělené do rodů, kte-

Letní hasičský tábor

➜  ➜  ➜  strana 16

ré proti sobě bojovaly a získávaly 
tak cenné body do celotáborové 
hry. Navíc každé dítě individuálně 
postupně plnilo indiánské úkoly  
a postupovalo na lepší a lepší pozi-
ce v kmeni. Nebyla to jednoduchá 
cesta, ale naučili jsme se poznávat 
rostliny, zvuky zvířat, vařit na ohni 
a také péct maso v zemi. Počasí 
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sport

nám přálo, tak jsme podnikli vý-
pravu k rybníku na koupání. Ne-
chyběl ani celodenní výlet, tento-
krát na zámek Konopiště, kde nás 
čekal další nelehký indiánský úkol- 
sestavit správně indiánská přísloví. 
Každý rok se zkušení táborníci těší 
na spaní pod širákem, tak jsme je 
ani letos nemohli zklamat a tábořili 
jsme jednu noc mimo náš stanový 
tábor. Provizorní tábořiště bylo 
místo jako stvořené pro slavnostní 
indiánský rituál, kde se každý rod 
pomocí tance a zpěvu představil. 
Nechyběly ani tradiční bojovky 
jako prokázání odvahy každého 
malého indiána. A na závěr již 15. 
stříbrnoskalická olympiáda a po 
ní vytoužená pouť, na které děti 

Poslední týden v srpnu vyjíždí 
pravidelně členové Sport Úvaly 
na letní soustředění do Starých 
Splavů, aby se zdokonalili v tech-
nikách karate, zlepšili si fyzickou 
kondici a utužili kolektiv. Letoš-
ního soustředění se zúčastnilo na 
80 sportovců, převážně dětí. 
Program byl jako vždy jen pro 
zdatné borce. Brzy ráno  vybíhalo 
rychlonohé družstvo A  k Mácho-
vu jezeru. Po snídani spolu s ostat-
ními tvrdě trénovali karate, po 
poledním klidu znovu propotili ki-
mona a dále ještě stihli absolvovat 
atletické závody, zahrát vybíjenou, 
přehazovanou či volejbal.
Během soustředění karateka (ten, 
kdo cvičí karate) vstoupili do po-
myslného šaolinského kláštera  
a vytvořili své šaolinské kláštery. 
Skrze ně pak nahlédli do historie 
bojových umění a zen budhismu.
Svou oddanost a cílevědomost 

projevili i při velmi obtížném do-
bytí hradu Bezdězu, kdy většina  
z nich musela překonat 30 kilo-
metrů a obětovat nějaký puchýř.
Soustředění bylo uzavřeno tradič-
ním turnajem v karate. Nejúspěš-
nějšími karatisty se stali: Babet-
ka Zavoralová (1. místo kumite 
tygříci), Pepík Macoun (1. místo 
minižáci kata 8. Kyu), Veronika 
Urbanová (1. místo minižáky-
ně kata 9. Kyu), Tobík Škvor (1. 
místo minižáci kumite 8. Kyu), 
Tomáš Garček (1. místo minižá-
ci kata 8. Kyu), Anežka Vrben-
ská (1. místo minižákyně kumite 
8. Kyu), Timothy Fernando (1. 
místo minižáci kumite 8. Kyu), 
Zuzka Sokolová (1. místo mini-
žáci kata 7. Kyu), Sára Konečná 
(1. místo minižákyně kumite 7. 
Kyu), Jiří Antoňů (1. místo mi-
nižáci kumite 7. Kyu), Martin 
Přech (1. místo ml. žáci kumite  

Letní soustředění Karate Sport Úvaly za 
podpory města Úvaly

a kata), Anna Hiršlová (1. místo 
st. žáci kata a žákyně kumite), Jo-
sef Prouza (1. - 3. místo st. žáci  
kumite), Josef Čada (1.-3. místo 
st. žáci  kumite), Marek Šimon 
(1.-3. místo st. žáci kumite), Pa-
vel Zach (1. místo dorostenci kata  
a kumite) a Eliška Vyskočilová 
(1. místo dorostenky kumite).
Za pěkný průběh soustředění dě-
kuji trenérům: Antonínu Brožíč-

kovi, Haně Ninkovičové a Janě 
Krejsové, pedagogickým pracov-
níkům: Olze Přechové a Evě So-
kolové a rázné zdravotnici Věře 
Hiršlové.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ 
TAKÉ MĚSTU, KTERÉ POD-
POŘILO NAŠE SOUSTŘEDĚ-
NÍ.
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně 

Sport Úvaly

➜  ➜  ➜  ze strany 15 konečně mohly utratit nastřádané 
táborové peníze. A nový náčelník? 
Tak toho jsme také našli, pochází  
z vítězného rodu celotáborové hry 
a navíc prokázal nejlépe své in-
diánské schopnosti a dovednosti. 
Jmenuje se Petr a možná ho někdy 
také potkáte :-).
Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem dospělým hasičům a do-
rostencům, kteří se podíleli na 
přípravě tábora a na tvorbě a rea-
lizaci táborové hry za jejich ocho-
tu a nápady, bez kterých bychom 
soustředěné a následně nadšené 
výrazy plné spokojenosti na tvá-
řích našich táborových dětí těžko 
vykouzlili.

Hlavní vedoucí Alena Tesařová
Foto: Robert Brajer a Klára 

Dolejší
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V Moskvě se ve dnech 10. - 18. 8. 
konala největší sportovní událost 
letošního roku- mistrovství světa  
v atletice. Fanoušci, ale také ši-
roká veřejnost jistě zaznamenali 
zlaté úspěchy Zuzany Hejnové 
nebo Vítězslava Veselého. Česká 
reprezentace letos čítala 28 at-
letů a atletek. Mezi jejich jmény 
byste také nalezli jméno Jana Te-
saře. Úvalák, který navštěvoval 
zdejší základní školu, MDDM  
a také vystřídal sportovní kroužky 
(házenou, fotbal, tenis, hasičský 

kroužek) se nakonec dal na atle-
tickou dráhu. Kroužek atletiky tu 
sice nebyl, ale k tréninku často 
posloužil i Klánovický les (a slou-
ží i nyní). Po žákovských letech  
v Českém Brodě Honza přestoupil 
do Staré Boleslavi, za kterou závo-
dí dodnes. Několik let patří mezi 
tamní nejlepší atlety, vyhrává běhy 
na 400 m a 400 m překážek na pr-
voligových kolech družstev do-
spělých, boduje ve sprintech a je 
oporou staroboleslavských štafet. 
Letos se po loňské stříbrné medai-

li stal mistrem republiky v běhu na 
400 m a třetím nejlepším časem  
v českých atletických tabulkách si 
doslova vyběhl nominaci na zmí-
něné mistrovství světa, kde byl 
členem štafety 4x 400 m. Tato šta-
feta ve složení Daniel Němeček, 
Pavel Maslák, Petr Lichý a Jan Te-
sař sbírala především zkušenosti 
na takhle velké závody do dalších 
let, v celkovém pořadí se umísti-
la na 19. místě, nezklamala ani 
nepřekvapila. Už jenom samotná 
účast na MS byla pro kluky (snad 

jen s výjimkou Pavla Masláka) 
velkým úspěchem a povzbuzením 
do dalších let. Přichází podzim  
a s ním pro atlety přípravné obdo-
bí, začátkem nového roku se zase 
rozjedou závody a jejich vrcho-
lem bude mistrovství světa v hale,  
v létě potom mistrovství Evropy. 
A zase se poběží štafety a samo-
zřejmě i individuální starty (ome-
zené limitem mezinárodní atletic-
ké federace). Tak držme palce!

Alena Tesařová
Foto- zdroj: www.atletika.cz

Úvalák na MS v atletice v Moskvě

Muži „A“
Výsledky:
11. 8. 2013 Neratovice – Úvaly 4:1
18. 8. 2013  Úvaly – Chomutov 1:0
24. 8. 2013  Lovosice – Úvaly 0:4
31. 8. 2013  Aritma – Úvaly 4:0
8. 9. 2013  Úvaly – Český Brod 2:0
14. 9. 2013  Motorlet – Úvaly 1:1

Zápasy:
22. 9. 2013 Úvaly – Vyšehrad 16.30 Ne
29. 9. 2013 Louňovice – Úvaly 16.30 Ne
6. 10. 2013 Úvaly – Nový Bor 16.00  Ne

12. 10. 2013  Litol – Úvaly 16.00 So

Muži „B“
Výsledky
24. 8. 2013  Úvaly – Vyžlovka 1:5
31. 8. 2013  Brandýs – Úvaly 4:0
7. 9. 2013  Úvaly – Šestajovice 4:2
14. 9. 2013  Úvaly – Velké Popovice 2:2

Zápasy:
21. 9. 2013  Sibřina - Úvaly 16.30 So
28. 9. 2013  Úvaly – Mukařov 10.15 So
5. 10. 2013  Hrusice – Úvaly 16.30 So
12. 10. 2013  Úvaly – Radonice 16.00 So

Dorost
Výsledky:
25. 8. 2013  Úvaly – Kosmonosy 0:7
1. 9. 2013  Pečky – Úvaly 2:2
8. 9. 2013  Úvaly – Horní Bučice 4:4
15. 9. 2013  Úvaly – Čelákovice 1:4

Zápasy:
21. 9. 2013  Bezno – Úvaly 10.30 So
29. 9. 2013  Úvaly – Milovice 10.15 Ne
6. 10. 2013  Velim – Úvaly 10.15 Ne
13. 10. 2013  Úvaly – Litol 10.15 Ne

Úvaly 16. 9. 2013 Ing. Petr Jankovský

Výsledky a zápasy SK Úvaly do 13. 10. 2013

církev fejeton

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
V ÚVALECH

HUSOVA KAPLE V ŘÍJNU

1. a 2. neděle Liturgická bohoslužba 9 h

4. neděle Vzpomínkové bohoslužby  
 k památce zemřelých 9 h

2. úterý v měsíci Kavárnička 16.30  h

1x za 14 dní Křesťanský kroužek pro děti  -  dle domluvy

Zkoušky pěveckého sboru CHRISTI pondělí 18 h

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

V červnu se přes Úvaly přehnala 
povodeň. Valící se vody většině 
Úvaláků přinášely vzrušující po-
dívanou, některým ale přinesly 
také mnoho starostí a škod v po-
době odplaveného a vodou zniče-
ného majetku.  
Vody ale nejen odnášely, také při-
nášely. Konkrétně na naši zahradu 
přinesly pořádnou vrstvu zapácha-
jícího bahna.  No co, řekli jsme si, 
koneckonců jsme mohli dopadnout 
hůř, stržené ploty opravíme a až do 
domu se u nás povodeň nevyšplha-
la. Tak jsme sledovali, jak voda po-
stupně opadává, bahna vysychají, 
zarůstají novou trávou a všechno se 
začíná vracet do normálních kolejí.

Povodeň a záludné dědictví
Všechno, až na jednu maličkost, 
totiž na psa.  Začalo to tím, že se 
naše mladá fenka začala divně tvá-
řit - jako by to byla ona, ale záro-
veň to nebyla ona. Nebyli jsme 
si jistí, co se děje, byla totiž stále 
veselá, hravá, jíst jí chutnalo, ale 
její obličej byl čím dál tím divněj-
ší, nepřirozeně se jí postavily uši, 
měla jakoby vytřeštěné oči, pusu  
v křečovitém úsměvu a navíc při 
jídle začala zvláštně mlaskat a tro-
chu strnule chodit. To už nebylo 
normální, vzali jsme ji na úvalskou 
veterinární kliniku, kde ji hned tři 
doktoři prohlédli a určili diagnózu: 
psí tetanus – vyhlídky velmi nejisté.

➜  ➜  ➜  strana 18
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z okolí Úval

dopisy redakci

Žebřík
Tedy v roce 2012 jsem měla na 
zahradě krásné zralé broskve. Ne-
těšila jsem se dlouho. Ráno jsem 
zjistila, že broskve nejsou. Mrzelo 
mě to, ale moje chyba, měla jsem 
je otrhat. Pamatovala jsem si to! 
Letos jsem broskve ještě nedozrálé 
otrhala – mám je. Ale to pokračuje.  
29. 7. 2013 mi zmizel z uzamče-
ného dřevníku 3 m vysoký hliní-
kový žebřík. Lekla jsem se, jak je 
to možné? Koupila jsem jej 19. 6. 

2007 v železářství v Úvalech. Byl 
dost drahý 1610,- Kč.  Nelitovala 
jsem. Měla jsem obě ruce zlámané 
a potřebovala jsem hlavně lehký 
žebřík. Stříhám pravidelně ovocné 
stromky. Co dál?
Požádala jsem souseda, aby se 
šel se mnou podívat. Prošli jsme 
zahradu, nic jsme nenašli, co by 
se týkalo ztráty žebříku. Divil se 
jen, že se žebřík mohl ztratit ze 
zamčeného dřevníku? Zámek ne-
porušen!  Co si mám myslet – že 
by ten někdo měl svůj klíč???

Trvalo tak týden, pohlo se svě-
domí a žebřík byl vrácen na to 
samé místo! Dějí se věci?! Měla 
jsem radost – chtěla jsem vše 
nechat být, ale zjistila jsem, že 
chybí další žebřík hliníkový, 
který není můj. Je půjčený.  Je 
to další díl k vysokému žebříku, 
který jsem si půjčila. Musím jej 
tedy koupit! Tento díl je opět 
3m vysoký – hliníkový. V žele-
zářství jsem zjistila, že to není 
sériová výroba. Musím sdělit 
značku žebříku a číslo. Pak mu-

sím objednat a v železářství jej 
dají vyrobit. Co mám dělat dál. 
Abych měla dva žebříky si ne-
mohu dovolit – stačí mi jeden. 
Ale pak musím žebřík při vráce-
ní doplatit!!!
Kdo prostě neuvidí – neuvěří! 
Prosím poraďte.
Já se tedy bojím! Pevně věřím, že 
záhadu mi pomůžete vyřešit. Už 
se víc nechci bát, že v roce 2014 
budu dál něco postrádat!!!
Děkuji.  

L. Malá 

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

Doma jsme se na internetu dočet-
li, že tato jinak poměrně vzácná 
nemoc se běžněji vyskytuje právě 
v zátopových oblastech, kde se  
v naplaveném bahně skrývá smr-
telná bakterie tetanu.  Pokud si 
tam psi hrají a o něco se poraní, 
dostane se jim bacil do těla, kde 
se množí a generuje jedovaté lát-

Jak vaše sdružení přišlo na ná-
pad pořádání tohoto koncertu  
a proč zrovna v Jirnech?
Jestli dovolíte, začala bych od 
konce. Jsem totiž jirenská rodač-
ka, která se tak trochu hrou osudu 
vrátila po třiceti letech do své-
ho rodného hnízda. Stejně jako 
vnímaví čtenáři si všímám, jak  
v současné době upadá mezilidská 
sounáležitost a lidství. Vím, že ja-
kákoliv změna není o politice ani 
financích, ale o „malých-velkých“ 
činech odvážných jedinců. Spo-
lečně tedy se svými přáteli, kteří 
jsou stejného ladění a nejenom  
z Jiren, jsme založili toto sdruže-
ní, které má být svými počiny in-
spirací pro ostatní, aby se naučili 
vnímat krásu lidských srdcí, příro-
dy a žít s radostí.

To jsou určitě krásné ideály, ale 
proč zrovna folklor a myslíte si 
vůbec, že má tento žánr šanci 
ještě oslovit dnešní společnost?
Víte, v dnešní době se lidé bojí 
projevit emoce a jsou tolik zraněni, 
že se bojí i projevu citu. V lidovém 
folkloru tkví obrovská příležitost 
pro lidi znovu se otevřít cítění  
a moudrosti, které byly dříve běž-
nou součástí života obyčejného člo-
věka. Píseň provázela člověka od 
kolébky do smrti všemi životními 
událostmi. A byl to právě folklor, 
který byl duši i srdci člověka nejblí-
že. Byla to píseň vyvěrající doslova 
z jeho nitra. Bylo by dobré, aby si 

Rozhovor s předsedkyní Sdružení  
Otevřených Srdcí paní Helenou Zelenkovou

lidé dovolili opět vyzpívat nebo tře-
ba i vytančit svůj smutek i radost. 
Folklor je tedy i prostředek k ob-
nově pospolitosti a sounáležitosti  
v lidské společnosti.

Jak bylo pro vaše sdružení ob-
tížné připravit kulturní akci ta-
kovýchto rozměrů?
Mám to štěstí, že v našem sdru-
žení jsou lidé stejně smýšlející 
jako já, stejní naivní idealisti, 
kteří jsou schopni jít třeba i pro-
ti proudu současného světa. Tato 
akce se zrodila v otevřených 
srdcích těchto lidí a je určitým 
vkladem právě do změny společ-
nosti a způsobu smýšlení jedinců. 
Obec tedy již od svého názvu 
je založena za účelem sdílení a 
mnozí lidé již dokážou docenit, 
že mezilidské vztahy, sousedství, 
vzájemnost, pospolitost, soucítě-
ní jsou pro ně významnější než 
třeba nová silnice nebo opravená 
zeď u kostela. Tyto nehmotné a 
zdánlivě bezvýznamné hodnoty 
pochopitelně nejsou zase tak věcí 
starosty jako právě každého jed-
notlivého občana. 
Na druhou stranu, od obce se 
nám dostalo velké podpory při 
úpravách kulturního domu a bez-
platného pronájmu sálu. Přidaly 
se i jirenské firmy a společnos-
ti působící v jirenském regionu, 
které jsme svou myšlenkou zau-
jali. Zároveň nutno říci, že nové 
partnery projektu čili sponzory z 

➜  ➜  ➜  ze strany 17 ky, jež postupně napadají jednot-
livé svaly, způsobují jejich strnutí 
a nakonec pes v křečích umírá.  
Šance na přežití: 20%, jinými slo-
vy v osmi případech z deseti pes 
tuto nemoc nepřežije.
My jsme se ovšem rozhodli bojo-
vat. Chtěl bych poděkovat za velmi 
obětavý postoj veterinářům z úval-
ské kliniky Kheiron, kteří okamži-

tě zajistili u distributorů patřičné 
sérum (pro vzácnost této choroby 
nebývá na skladě ani ve veterinár-
ních nemocnicích) a denně včet-
ně víkendů se věnovali naší fence  
s příkladnou péčí.  Prvních něko-
lik dní bylo kritických, šlo o holé 
přežití, ale potom léky začaly půso-
bit, její stav se nejdříve stabilizoval  
a posléze se pomalinku zlepšoval.

Dnes už je vyhráno. Naše fenka 
dobírá poslední antibiotika, je 
zase zdravá, má ten milý pohled 
jako dřív a nikdo by neřekl, že 
byla před několika týdny na prahu 
smrti. A také by asi nikdo neřekl, 
jak záludná dokáže být povodeň 
měsíce a snad prý i roky potom, 
co už všechno skončilo. 

Jaromír Stemberg
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řad jednotlivců nebo firem, velmi 
uvítáme. Bližší informace www.
otevrenasrdce.cz.

Všichni Vám přejeme mnoho 
úspěchů s realizací plánů vaše-
ho sdružení. Můžete nám tro-
chu dále poodkrýt další záměry 
sdružení? Na co se mohou naši 
čtenáři těšit?
Protože jsem nezdolná optimist-
ka, věřím, že nás tato akce natolik 
nevyčerpá, že bychom museli po-
změnit své plány. Pokud půjde vše 
dobře, opět ve spolupráci s obcí 
připravíme nejenom pro všechny 
lidi otevřených srdcí vánoční kon-
cert a mnoho dalších akcí, které by 
však v tuto chvíli měly zůstat ještě 
překvapením.

(Redakce Života Úval  
ve spolupráci se Sdružením  
Otevřených Srdcí v Jirnech)

veterinární glosy

Tetanus je nenakažlivé onemoc-
nění zvířat a lidí, které vyvolává 
toxin produkovaný baktérií Closti-
dium tetani. Tato baktérie je běžně 
přítomna v zažívacím traktu pře-
žvýkavců a koní, kteří ji vylučují 
výkaly. Clostridium tetani žije  
v prostředí, ve kterém není příto-
men kyslík (anaerobním prostře-
dí). Nachází se a přežívá i mimo 
organismy - v místech jako jsou 
bahnité usazeniny v rybnících  
a vodních tocích, v septicích  
a odpadních jímkách. Clostridium 
tetani je velmi zákeřná bakterie.  
Dostává se do organismu přes ne-
nápadná drobná poranění, oděrky 
a další - například bodné ranky tr-
nem nebo hřebíkem. Množí se bez 
tvorby výrazného zánětu, v ráně, 
která se rychle uzavře a vytvoří se 
zde pro ni příznivé anaerobní pro-
středí. Klostridie uvolňují do krev-
ního oběhu toxin, který se váže na 
místa spojení nervů a svalů a po-
malu postupuje nervovými vlákny 
až do mozku. 
Důsledkem je tuhnutí svalů, str-
nulost, zatnuté čelisti, svalové 

křeče, které začínají na obličejo-
vých svalech (sardonický úsměv) 
a postupují dále jako strnutí šíje  
a všeho kosterního svalstva.
Postižený člověk nebo zvíře umí-
rá v důsledku ochrnutí bránice na 
udušení.
Původce onemocnění dostal pří-
ležitost právě díky nedávným 
povodním rozšířit se z míst, kde 
se rozmnožil, do míst, kde se nor-
málně nevyskytuje.  Zaplavené 
louky a zahrady jsou nyní plné 
zárodků klostridií, které číhají 
ve formě velmi odolných spor na 
svou příležitost dostat se do orga-
nismu a vyvolat toto zákeřné one-
mocnění. 
V takových případech se dopo-
ručuje všem majitelům zvířat, 
aby rozšířili vakcinaci svých psů  
i o vakcínu proti tetanu. 
Po aplikaci dvou dávek vakcíny 
(primovakcinace a boostervakci-
nace) je zvíře chráněno po dobu 
dvou let. Po uplynutí dvou let sta-
čí aplikace jedné dávky každé dva 
roky.

MVDr. Lubica Mádrová

inzerce

říjen 2013
Vítáme nové spoluobčánky
Jiří Pšeja
Nicolas Linka
Nikola Framberková
Anna Varvařovská
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Říjnová životní jubilea
70 let  - Ludmila Benešová
 Jiří Jelínek
 Jiřina Šmejkalová
 Jiří Brada
 Alena Fejtová
 Václav Votava
 Jitka Šimonová
 Václav Urban
75 let – Věra Boková
80 let – Věra Semrádová
81 let – Miroslava Bořilová
 Marta Králová
 Jaroslav Štulík
 Miloslav Procházka
 Marie Machytková
 Miloslava Skrbková
82 let – Miroslava Horáková
 Miloslava Mrkvičková
 Hedvika Sokolová
83 let – Alexander Ostrodický
  Štefan Mazur
 Paulina Šťovíčková
 Vlasta Koželuhová
 Miroslava Kuncová
84 let – Jitka Březinová
 Jarmila Pernicová
 František Horn
86 let – Antonín Paul
88 let – Miloslava Rytinová
89 let – Bedřich Matějíček
92 let – Růžena Červená
95 let – Marie Matějková
Všem  jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jaroslav Racek
Dagmar Šindelářová
Stanislava Sommerová
Gizela Žabová
Věra Vacková
Jiří Pop
Václav Kučera
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 ozná-
men nesouhlas, budou tato výročí 
v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

Tetanus – hrozba přicházející po povodni

inzerce

z okolí Úval

osobní

Gari Kasparov vyhrál partii  
z minulého čísla Života Úval pěk-
nou obětí dámy: 1.Dxd5+ exd5 
2.Sxd5+ Ka7 3.Vxa6+ Kxa6 
4.Va3+ Sa5 5.Vxa5 mat.

Petr Slavík

zahrajme si šachy
V následující pozici je na tahu 
černý a vaším úkolem je najít ces-
tu k výhře. Povede se vám to?

Angličtina v Úvalech
Zkušená lektorka

Psychologický přístup
Příprava na FCE

Důraz na komunikaci
Tel.: 602 974 684

Dne 23. 10. by se dožila 100 let 
pí Anna Šemberová. 

Stále vzpomínají Formanovi.

KOMINICTVÍ NĚMEC
 čištění, revize, opravy,  

telefon 775 132 921
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Dobrá zpráva pro Úvaly
Mezi pravicovými kandidáty do Poslanecké sněmovny za Středočeský kraj 
figuruje na sedmém místě kandidátky ODS starosta Líbeznic Martin Kup-
ka. Obyvatelé Úval i celé Prahy - východ by v něm mohli mít pracovitého 
zástupce. Jeho kolega starosta Úval Jan Šťastný mu položil otázky, které 
se dílem týkají i samotného Úvalska. 

Martine, proč vlastně kandidujete do sněmovny?
Záleží mi na tom, aby hodnoty jako svoboda, zdravá konkurence, minimál-
ní stát a odpovědnost měly co největší zastání. V naší obci se nám tyto 
hodnoty daří naplňovat. Rád bych je co nejvíce přenesl i do parlamentu. 

Myslíte, že v politice něco změníte?
Ano změním. Podařilo se mi celou řadu plánů realizovat v prostředí obce 
a její tvář se za tři roky viditelně proměnila. Konečně, stejně tak se to daří  
i Vám v Úvalech. Rád bych se o podobné změny pokusil i o úroveň výš. Člo-
věk musí kandidovat s tím, že něco změní, a ne s tím, že „si to tam odsedí“.

Může po posledním nevydařeném období ODS ještě někdo 
věřit?
Ano, ta důvěra se může v tuto chvíli odvíjet především od lidí, kteří budou 
ODS reprezentovat. Věřím, že moje práce starosty i historie mých názorů 
přirozenou důvěru budí. Navíc za vládou ODS zůstává vedle nevyřeše-
ných problémů celá řada pozitivních změn. Dnes není populární na ně 
upozorňovat, ale například Czechpointy změnily významně celou veřejnou 
správu, podařilo se stabilizovat ekonomiku a dnes už cítíme i mírné oživení 
hospodářství. Musíme nadále hájit konkurenční prostředí a tržní ekonomi-
ku před politikou direktivních zásahů a regulace ze strany státu. Právě v tom vidím zásadní a velmi aktuální úkol ODS jako 
tradiční pravicové strany.

Co byste jako poslanec rád prosadil pro naše město a okolí?
Celý náš region potřebuje co nejrychlejší dokončení Pražského okruhu. Bude záležet i na tlaku poslanců, aby se podařilo co 
nejrychleji najít finální řešení a urychlit stavbu nesporně potřebné komunikace.

Bojujeme s nedostatkem míst ve školách a školkách. Připravujeme stavbu nové mateřské školky…
To opravdu nejste sami. Podobné problémy řeší snad všechna sídla v blízkosti Prahy. Bojujeme s tím i v Líbeznicích. Tady by 
měl stát i kraj určitě více pomoci a přispět na výstavbu škol v místech, kde je to potřeba. A měl by také rozvázat ruce obcím a 
městům, aby mohly snadněji investovat právě do takových zařízení. To si v případě zvolení určitě vezmu za své. Je také po-

třeba pohlídat, aby se někam neztratily peníze – celkem 1,2 miliardy korun, které předchozí 
vláda připravila na rozšíření nedostatečné kapacity škol v okolí Prahy.
 
Naší velkou bolestí je stav místních komunikací. Pomůže stát městům a 
obcím, aby mohly postupně opravovat své cesty?
Jeden z našich úspěšných kroků byla změna rozpočtového určení daní. Zní to hrozně odta-
žitě, ale znamená to stručně řečeno, kolik dostane město z vybraných daní. Právě letos stát 
malým obcím a městům velikosti Úval přidal. Zvýšení ze 7 na 9 tisíc korun na občana je velký 
úspěch. Přál bych si, aby se pro obce a města podíl v budoucnu ještě zvýšil. Jsem přesvěd-
čen, že přímé rozdělení prostředků na nejnižší úrovni je totiž nejefektivnější. Lidé v obcích  
a městech nejlépe vědí, co je potřeba udělat. Více peněz do obcí a měst může v příštích 
letech zaručit i lepší místní komunikace.

Mgr. Martin Kupka

MUDr. Jan Šťastný
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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

P r o d e j   s l e p i č e k 

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 15-19 týdnů cena 149 – 175 Kč / ks, v začátku 
snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční : v sobotu 19.října 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 
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Veškeré topenářské  
a vodoinstalatérské práce 

včetně projektů a revizí, drobné 
řemeslné práce, tzv. hodinový 

manžel.
Tel.: 602 172 562 Úvaly

Vedení účetnictví a daňové evidence
Pokud potřebujete dobře, kvalitně a profesionálně zpracovat účetnic-
tví (vč.mezd a personalistiky), dále daňovou evidenci, veškerá daňo-

vá 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

Prodám družstevní garáž  
v Úvalech na Homolce. Poslední etapa, horní řada. Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927

Hledám podnájem v Úvalech 
nebo v okolí. Učitelka ZŠ hledá 

malý byt v klidné oblasti, do 
6000,- Kč.  

Telefon 730 143 775.

Projekty staveb 
rodinných domů, rekonstruk-
cí, půdních vestaveb, garáží, 

přístřešků a oplocení.
Projekt.tof@gmail.com

606 451 641

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

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

Plošná inzerce
Formát
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

Rozměry inzerce šířka x výška v mm
1/1	celá	stránka	 194	x	273
1/2	polovina	strany	 194	x	133
	 93	x	273
1/3	třetina	strany	 194	x	86
	 60	x	273
1/4	čtvrtina	strany	 93	x	133
1/8	osmina	strany	 93	x	63

Řádková inzerce
soukromá	-	do	120	písmen	 140,-
soukromá	-	120	až	360	písmen	 285,-
komerční -	do	120	písmen	 280,-
komerční -	120	až	360	písmen	 570,-
zvýraznění	rámečkem	+	50%

tučný	nadpis	 +	30%

10%	sleva	na	opakovanou	inzerci	pro	formáty	
½	A4	a	A4	při	objednání	minimálně	na	půl	roku	
s	platností	od	1.1.2011
Uvedené	ceny	jsou	bez	21%	DPH.

Ceny inzerce:
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