
zprávy z městaŽivot Úval 8/2011

www.mestouvaly.cz

Město Úvaly 6/2014  
Ročník 55

Městský úřad 2Městský úřad 2
Zprávy z města 7Zprávy z města 7
Kultura 11Kultura 11

Zprávy z MDDM 13Zprávy z MDDM 13
Okénko knihovny 14Okénko knihovny 14
Školství 15Školství 15

Organizace a spolky 17Organizace a spolky 17
Sport 20Sport 20
Církev 21Církev 21

Bublina splaskla, ale ...
  str. 2

Akademie MDDM, str. 13 Čarodějnický běh, str. 18Modernizace trati, str. 9 Důsledky záplavových dešťů, str. 11

Pohled na Úvaly od Radlické čtvrti, foto Vladislav Procházka

cerven 2014.indd   1cerven 2014.indd   1 5/25/14   1:05 PM5/25/14   1:05 PM



2

městský úřad Život Úval 6/2014

Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 

281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 55, č. 6. Měsíčník vychází vždy 

nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 
MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Dr. Vítězslav Pokorný (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr 

Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánovský. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňo-

vané příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Jedna normostrana 

obsahuje 30 řádků po 60 znacích. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. 

Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní - podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz. 

Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestovaly.cz v sekci 

Život Úval. Redakční uzávěrka letního dvojčísla (7–8) je 13. června. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v letním dvojčísle otištěny.

Představte si, že by v prvním 
a druhém tahu sportky byla vy-
tažena odlišná čísla a přítomný 
notář to popletl a do protokolu za-
psal dvakrát stejná čísla, a to čísla 
druhého tahu. To  přesně se stalo 
při „losovačce“, nic míň, nic více.
Jak se tedy nakonec ukázalo, celá 
aféra kolem navrácení evropské 
dotace ve výši 68 milionů na akci 
„Dostavba a rekonstrukce vodo-
vodní sítě Úvaly“ byla jen bub-
linou vypouštěnou do prostředí 
předvolebních půtek. A bublina 
praskla, ukázalo se, že pochybení 
skutečně bylo na straně notářky, 
která zápis dělala až několik dní 
po „losovačce“ a jaksi se „spletla“. 
Protokol z průběhu losování opravi-
la „notářskou doložkou“ 7. května 
2014.
Ano, bylo to velmi nepříjemné, 
byli jsme v zorném poli sdělo-
vacích prostředků, které dychtí 
po senzacích a aférách, aby lidé 
kupovali noviny a koukali na te-
levizi.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
nepodlehli panice a hodnotili tuto 
„aféru“ v kontextu dnešní politic-
ky znesvárněné doby, kdy se stalo 
módou kydat hnůj a pohazovat 
bahnem.
Těm, kteří panice podlehli, a ze-
jména těm, kteří si přihodili svou 

hrstku hnoje či hroudu bahna, 
chci vzkázat následující:
•      Je prokazatelné, že město Úva-

ly při přípravě žádostí o dotace 
z fondů Evropské unie v žád-
ném případě nepochybilo, vždy 
postupovalo v souladu s platnou 
legislativou a pravidly EU.

•      Za dobu mého působení 
ve funkci starosty se snížil 
vnitřní dluh města na infra-
struktuře, který ještě před osmi 
lety činil cca 1,5 miliardy Kč, 
přibližně o 630 milionů Kč; 
ke každé koruně úvěru byly 
Úvaly schopny přidat dalších 
5 Kč ze svého rozpočtu a z ji-
ných zdrojů. Evropské fondy 
jsme čerpali velmi úspěšně.

•      Jsem přesvědčen o tom, že právě 
v době mého „starostování“ byly 
nastartovány pozitivní změny 
vedoucí k tomu, aby se Úvaly 
staly přívětivým „obslužným 
centrem mikroregionu“ – a jsem 
na to hrdý.

Bude trvat ještě několik volebních 
období, než se vnitřní dluh, který 
vznikl především v období soci-
alismu, vyrovná; pokud kdokoli 
slibuje příznivější perspektivu, 
lže.

MUDr. Jan Šťastný, 
starosta města

BUBLINA SPLASKLA, ALE …

Pozvánka na řádné zasedání 
zastupitelstva

Zveme občany na řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva města Úvaly, 
které se koná ve čtvrtek  19. 6. 2014

od 18 hodin v sále domu s pečovatel-
skou službou.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Ministerstvo životního prostře-
dí ČR bez jakéhokoliv právního 
podkladu oznámilo městu Úvaly, 
že mu bude udělena korekce do-
tace za údajnou netransparentnost 
zadávacího řízení na výběr zho-
tovitele stavebních prací v rámci 
veřejné zakázky s názvem „Do-
stavba a rekonstrukce vodovodní 
sítě Úvaly“, které proběhlo v pro-
sinci 2011. Společnost Allowan-
ce, jakožto organizátor tohoto za-
dávacího řízení, se cítí postupem 
Ministerstva životního prostředí 
ČR velmi poškozena. S ohledem 
na uváděná tvrzení ze strany Mi-

nisterstva životního prostředí ČR 
společnost Allowance  provedla 
v této věci vlastní šetření, jejímž 
výsledkem je prokázaná písařská 
chyba v notářském zápisu o prů-
běhu losování. Notářka JUDr. Li-
buše Žatecká v opravné doložce 
ze dne 7. 5. 2014 k notářskému 
zápisu oznámila písařskou chybu 
a uvedla správnou číselnou řadu 
„zkušebního“ losování, která je 
odlišná od ostrého kola losová-
ní. Tím dle názoru společnosti 
Allowance zaniká napadená sku-
tečnost Ministerstvem životního 
prostředí ČR a k jakékoliv korek-

Tématu „losovačky“ se věnovala i Česká televize v úterý 13. 5. v pod-
večerním pořadu Události v  regionech. V  úvodní reportáži zazněla 
mimo jiné i slova úvalského starosty města MUDr. Šťastného. Záznam 
je k dispozici na webu České televize v sekci i-vysílání:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regi-
onech-praha/214411000140513-udalosti-v-regionech

Vyjádření společnosti Allowance, s.r.o., 
ke kauze korekcí v projektu 
„Vodohospodářské investice města 
Úvaly“ 

ci již není oprávněný důvod. Spo-
lečnost Allowance, s.r.o., poskyt-
ne v této záležitosti městu Úvaly 

veškerou možnou součinnost až 
do defi nitivního ukončení celé zá-
ležitosti.
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Svaz měst a obcí (SMO), které-
ho jsou Úvaly aktivním členem, 
koordinuje projekt „meziobecní 
spolupráce“. Podstatou tohoto 
projektu je snaha vytipovat čin-
nosti, které lze vykonávat pro více 
sousedních obcí současně a ušet-
řit tak personální i fi nanční zdroje.
Obecně připadají v úvahu oblast 
sociální péče, školství, odpadové 
hospodářství – ale i městská po-
licie či ochrana před povodněmi.
Již v únoru jsem proto do Úval 
pozval starosty okolních obcí 
a diskutovala se možnost vzni-
ku „svazkové základní školy“, 
„svazkové policie“ a spolupráce 
při prevenci povodní.
V tomto informativním článku 
se chci zmínit o možnosti vzni-
ku „svazkové školy“. V součas-
né době má naše základní škola 
29 kmenových tříd, 7 odborných 
učeben a  kapacitu 750 žáků. Ško-
la je naplněna z 91%. Existuje 
sice demografi cká studie, díky 
migraci však není možné stanovit 
budoucí potřebu naprosto přesně. 
Pro Úvaly jako takové by sou-
časná kapacita stačila přibližně 
do roku 2016. Ze studie také vy-
plývá, že potřeba míst v základní 
škole bude „kulminovat“ v letech 
2012 – 2023, teprve pak začne po-
malu klesat.
V současné době jsou připrave-
ny dva projekty, které mohou 
kapacitu základní školy navýšit, 

a podle mého kvalifi kovaného 
odhadu by jejich realizace mohla 
vést i k celkovému vyřešení pro-
blému pro celý úvalský region, 
zvláště, když součástí druhé 
fáze výstavby na Hostíně bude, 
na základě platné smlouvy mezi 
městem a developerem této vý-
stavby, vznik „integrované zá-
kladní a mateřské školy“.
Prvým projektem je „rekonstruk-
ce budovy „C“, která povede 
ke vzniku 5 nových kmenových 
tříd, současně budou rekonstru-
ovány i šatny. Stavební povolení 
na tuto akci existuje. Náklady 
na tuto „I. fázi řešení nedostat-
ku míst v ZŠ“ jsou mezi 15 – 18 
miliony Kč, přesná cena bude, 
samozřejmě, vysoutěžena ve vý-
běrovém řízení.
Pokud vše dobře dopadne, 
mohla by se rekonstrukce bu-
dovy „C“ realizovat již tyto 
prázdniny!
Druhým projektem je „velká do-
stavba“, jejíž příprava začala při-
bližně v roce 2004 architektonic-
kou soutěží. Během doby vložilo 
město do přípravy této dostavby 
téměř 10 milionů Kč a v současné 
době existuje i stavební povole-
ní. V rámci této „II. fáze řešení 
nedostatku míst v ZŠ“ by měly 
vzniknout nové šatny, tělocvična, 
stravovací komplex, 6 kmeno-
vých tříd a 6 odborných učeben.
Pokud by se ale obě fáze realizo-

MOŽNOSTI MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

„SOUVZTAŽNOSTI“ TÉMA DRUHÉ – MĚSTSKÁ POLICIE
V tomto vydání bych se rád za-
myslel nad problematikou měst-
ské policie, samozřejmě v kon-
textu dotazů a připomínek, které 
dostávám. Připomínám, že zastu-
pitelstvo města schválilo vznik 
městské policie na svém posled-
ním, dubnovém zasedání.
Na podzim 2012 zastupitelstvo 
města vznik městské policie 
odmítlo. Proč nyní změnilo ná-
zor? Protože, jak se v průběhu 
času ukázalo, nelze bez městské 
policie zavést opatření pro regu-
laci dopravní situace v Úvalech, 
například parkování. Bez složky, 
která bude kontrolovat dodržování 
změn, nemůžeme dostat nezbytné 
povolení pro jejich zavedení.
Proč si město nenajme bezpeč-
nostní agenturu, popřípadě 
nezaměstná osobu, která by 
dodržování dopravních změn 
hlídala? Žádná agentura ani jiná 
osoba nemá na takovouto činnost 
zákonné právo. To patří jen Poli-
cii ČR a městské policii.
Proč tyto činnosti nezabezpečí 
Policie ČR, proč je nutné zři-
zovat městskou policii? Existuje 

více důvodů, proč je MP optimál-
nějším řešením. V prvé řadě je 
to skutečnost, že se Policie ČR 
soustřeďuje v prvé řadě na trestné 
činy, nikoli na přestupky. Kroky 
Policie ČR nelze „plánovat“, prá-
ci MP ano. MP podléhá ze zákona 
starostovi města. 
Městská policie bude z lidí ta-
hat prachy, aby si na sebe vy-
dělala. Nikoli. Stupeň represiv-
ních opatření nebude určovat MP, 
nýbrž starosta – samozřejmě pod 
vlivem rady města. Prvořadým 
aktem rozhodně nebude poku-
ta, nýbrž domluva. Represivní 
opatření budou aplikována pouze 
u opakovaných přestupků, což 
MP může dobře evidovat. Mimo-
chodem: MP může městu ušetřit 
nemalé prostředky i nepřímo; 
samotná její existence může mít 
totiž vliv na pokles míry vanda-
lismu, na vznik černých skládek, 
na znečišťování míst pro sběrný 
odpad, na „huntování“ komunika-
cí a podobně.
Městská policie by se měla za-
měřovat na krádeže a podobné 
skutky, ne na parkování. Trest-

né činy, jak již bylo zmíněno, pat-
ří především do ranku Policie ČR. 
Terénem pro MP bude, kromě do-
pravní situace, například vandali-
smus, znečišťování životního pro-
středí, ochrana některých oblastí 
(třeba dětských hřišť) a podobně.
Bude městská policie vykonávat 
činnost 24 hodin denně? V bu-
doucnosti určitě. Pro rozjezd jsme 
ale připravili „minimalistickou 
verzi“. MP prostě musí vzniknout 
a její činnost se bude rozvíjet 
postupně. V těchto dnech jsem 
například rozeslal informativní 
dopisy do okolních obcí a je teo-
reticky možné, aby se na fi nanco-
vání podílely, na základě veřejno-
právních smluv, i ony.
Jedná se o další buzeraci obča-
nů. Většina měst o velikosti Úval 
již městskou policii má. V dnešní 
době se prakticky jedná o stan-
dardní záležitost. Asi by nebyla 
potřeba, kdyby se Úvaly denně 
nestávaly jedním velikým parko-
vištěm pro široké okolí. Parkovi-
štěm, které blokuje vnitřní život 
města, rozvoj služeb, tržby míst-
ních podnikatelů a tak dále. Asi 

by jí nebylo potřeba, kdyby ne-
vznikaly černé skládky, kdyby se 
na sběrná místa pro tříděný odpad 
nenavážel komunální odpad a suť. 
Jistě by jí nebylo potřeba, kdyby 
neexistoval vandalismus.
Nebylo by dobré informovat 
občany o činnosti městské poli-
cie podrobněji? Existují webové 
stránky www.bezpecneuvaly.cz, 
na kterých jsou podrobné infor-
mace o činnostech města v rámci 
prevence kriminality.

MUDr. Jan Šťastný, 
starosta města

valy, měla by základní škola 44 
kmenových tříd a 15 odborných 
učeben, byla by vyřešena situace 
s tělocvičnou, jídelnou a šatnami.
Celková cena „velké dostavby“ 
je téměř 200 milionů Kč, což je, 
bohužel, pro Úvaly příliš velké 
sousto. A právě proto by se mohla 
realizovat formou „svazkové ško-

ly“, zvláště pokud by se takovým-
to přístupem zlepšila možnost pro 
získání dotace.
Samozřejmě, existují i další mož-
nosti, jak kapacitu základní školy 
navýšit.

MUDr. Jan Šťastný, 
starosta města

O jednom usnesení zastupitelstva aneb
Nenechávejte se tak snadno opíjet 
rohlíkem
Petice občanů ze Ztraceného kor-
ce za výstavbu splaškové kanali-
zace, zdá se, získala na zastupitel-
stvu města podporu. Vše vypadalo 
idylicky. Jednak přítomní Misár-
kovi znovu městu nabídli k od-
kupu své pozemky za odhadní 
cenu, dále byla všeobecně akcep-
tována interpretace, že vyhláška 
o odkupu za 25 % odhadní ceny 
se na tyto pozemku nevztahuje, 
a tak kolegové zastupitelé neviděli 
důvod pro neodsouhlasení koupě 
pozemků nutných pro výstavbu 
kanalizace.

Rozumím tomu, je před volbami, 
zastupitelé si nechtěli rozhněvat 
voliče, takže všichni – až na mne 
– hlasovali pro uzavření budou-
cí smlouvy kupní za cenu cca 
400 000,– Kč. Mně však vadí, že 
na tomtéž zastupitelstvu v rámci 
tzv. předběžné opatrnosti kvůli 
podezřelé „losovačce“ zastupite-
lé stornovali ostatní výdaje, na-
příklad na opravu MŠ Kollárova 
ve výši cca 500 000,- Kč, a to 
i přesto, že inspekce prokáza-
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➜ ➜ ➜ ze strany 3 Občané ze Ztraceného korce 
však netuší, že odsouhlasení 
smlouvy o smlouvě budoucí 
zastupitelstvem je konec idy-
ly, za kterou odměnili hlasující 
zastupitele potleskem. Znovu 
a znovu se potvrzuje hlavní 
pravidlo populizmu: „Slibme 
vše, i to, co nemůžeme spl-
nit, aneb kampaň je kampaň!“ 
Abych uvedl přijaté usnesení 
na pravou míru – předně k od-
stranění překážky spočívající 
v nevyřešených majetkopráv-
ních vztazích nedošlo, protože 
se neschválila smlouva kupní, 
ale smlouva o budoucí smlouvě 
kupní. Zamyslete se společně se 

mnou. Na co jiného může měs-
to podmínku koupě vázat, než 
na text budoucího Operačního 
programu životní prostředí, ze 
kterého je potenciálně možno 
dotaci na splaškovou kanalizaci 
čerpat? Jestliže ale ani stáva-
jící OPŽP neumožňoval kvůli 
poměru investice versus počet 
odkanalizovaných domácností 
dotaci pro tuto čtvrť čerpat, kde 
máme jistotu, že nový program 
bude mít podmínky pro uvolně-
ní evropských peněz příznivěj-
ší? Obávám se, že z dotací tyto 
peníze nezískáme a město si 
takovou investici příštích deset 
let nebude moci ze svého dovo-

lit. To není o tom, že bych re-
zidentům ze Ztraceného korce 
kanalizaci nepřál. Naopak vím, 
co to je za nepohodlí starat se 
o vyvážení septiku. Jen nevi-
dím světlo na konci tunelu.
Jsem proto přesvědčen, že přija-
tým usnesením zastupitelstva se 
fakticky nic nezmění – tedy ne-
dojde ke koupi pozemků, nebude 
následovat přepracování projek-
tové dokumentace (dle podmínek 
nového občanského zákoníku), 
neproběhne stavební řízení a ne-
získáme dotaci na výstavbu kana-
lizace na Ztraceném korci. Toť vše.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., 
místostarosta 

la vážné vady na objektu školky 
v oblasti bezpečnosti, nebo na pří-
pravu vybudování cyklistické 
a in-line stezky „Bendlova stez-
ka“ (cca 300 000,- Kč), ačkoliv je 
zřejmé, že je tím ohrožena takřka 
odsouhlasená cca dvacetimilio-
nová dotace z ROP. Logika tomu 
tak chce, že z toho by bylo mož-
né odvodit, že kolegové považují 
nákup pozemků od Misárkových 
za větší prioritu než bezpečnost 
dětí ve školce. Je však před volba-
mi, nervozita sílí a rozum temní. 
Kdyby přišly s peticí maminky, 
také jim určitě vyhovíme.

Soubor usnesení z 3. zasedání
Zastupitelstva města Úvaly konaného dne 24. 4. 2014

Z-24/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Zpráva o činnosti rady města
I.       bere na vědomí 

zprávu o činnosti rady měs-
ta v období od 13. 3. 2014 
do 24. 4. 2014

přijato,  pro: 11 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, 
SK, VA, KO proti: 0, 
zdržel se: 0

Z-25/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Vodohospodářská investice měs-
ta Úvaly – ,,Dotace na dostavbu 
a rekonstrukci vodovodního řadu 
v Úvalech“
I.      ukládá starostovi zajistit 

zveřejnění veškerých do-
stupných dokumentů spoje-

ných se zakázkami (Dostav-
ba a rekonstrukce vodovodní 
sítě Úvaly, Vodohospodářské 
investice města Úvaly, roz-
šíření kapacity ZŠ Úvaly), 
které administrovala fi rma 
Allowance, s.r.o., pokud to 
neodporuje platným právním 
předpisům

přijato,   pro: 12 MH, PO,
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 
SK, VA, KO proti: 0, zdržel 
se: 0

Z-26/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Usnesení – zpráva fi nančního vý-
boru ze dne 23. 4. 2014
I. bere na vědomí
   zprávu fi nančního výboru ze 

dne 23.4.2014

přijato,   pro: 12 MH, PO,
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 
SK, VA, KO proti: 0, zdržel 
se: 0

Z-27/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Kontrola plnění usnesení zastupi-
telstva města 2009–2014
I.  bere na vědomí
   splnění usnesení Zastupitel-

stva města Úvaly
      rok 2013: 83,101,104,109,11

7,132,139,140,142,145,146,1
47,148,150,151,156,160,163,
168,171,174,176

 rok 2014: 7,10,11,12,17
přijato,   pro: 12 MH, PO,
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 
SK, VA, KO proti: 0, zdržel 
se: 0

Usnesení č. Z-28/2014
Zastupitelstvo města Úvaly
I.  bere na vědomí
     petici občanů města Úvaly: 

ul.Horova a Na Ztraceném 
korci – stavba splaškové kana-
lizace

II.  ukládá
 Radě města Úvaly
    předložit na další zasedání 

zastupitelstva kompletní pod-
klady pro koupi nebo výmě-
nu pozemků rodiny Misárko-
vých

nepřijato,    pro: 4 PP, KR, ST, 
SP proti: 6 MH, PO, MI, BO, 
SK, KO zdržel se: 2 BR, VA
Z-29/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Protinávrh Mgr. Boreckého  – 
uzavření smlouvy o budoucí kup-

Po osm let jsem se v různých 
funkcích snažil udělat něco 
pro naše město, zlepšit jeho 
vzhled, vybavenost, fungování 
městského úřadu a vůbec změ-
nit prostředí, ve kterém žijeme. 
Vysloužil jsem si hlavně kriti-
ku, pomluvy a nadávky. Nemám 
čas na  rodinu a díky stresu při-
šly i zdravotní problémy. Když 
navíc vidím tu špínu, kterou 
v rámci předvolební kampaně 
na nás někteří začali kydat, tak 
jsem dospěl k názoru, že to už 
nedám. Rozhodl jsem se ukon-
čit svoji činnost v lokální poli-
tice, rezignovat  k 31. 5. 2014 
na funkci radního a místostaros-
ty a dále již nekandidovat.
Obecně je jasné, že práce ve ve-
řejných funkcích je věc nevděč-
ná, ale v Úvalech je koncentrace 
těchto negativních jevů abnor-

málně vysoká. Čím více se tu 
člověk snaží něco změnit, tím 
více je některým občanům trnem 
v oku, vůle něco dokázat je od-
měněna především pomluvami. 
Když chce člověk něco v Úvalech 
vybudovat, tak je obviněn, že to 
dělá jen pro vlastní prospěch, 
když něco postaví, tak okamžitě 
začne kolovat pomluva, jak si při 
tom nakradl. Řekl bych, že právě 
tento jev je přímou příčinou toho, 
proč jsou Úvaly v tak bezútěšném 
stavu. Ono totiž opravdu bylo 
a je jednodušší  sedět na radnici, 
na všechny se populisticky usmí-
vat, vymlouvat se, jak nic nejde, 
jak nejsou na nic peníze, případně 
si hájit svoje zájmy. Hlavně nic 
neřešit a s nikým nejít do kon-
fl iktu. Kvůli tomu jsem ale do lo-
kální politiky nešel. Vždy jsem 
chtěl stav Úval změnit a zlepšit. 

Když jsem viděl, že daná věc 
bude prospěšná pro obec jako ce-
lek, tak jsem ji tvrdě prosazoval, 
někdy i přes momentální odpor 
místních obyvatel či nátlakových 
skupin. Tím jsem si vysloužil ná-
lepku arogantního člověka, kte-
rý nedbá názoru občanů města. 
Asi se to tak může jevit, ale já si 
nicméně myslím, že pro rozvoj 
a blaho obce jako celku je lepší 
osvícený despota než spolek po-
pulistů a pletichářů. Pro příklady 
z okolních obcí nemusíme chodit 
daleko…
Z osobní praxe vím, že člověk do-
káže dělat  neuspokojivou práci 
pro nepříjemného zaměstnavatele, 
ale musí za ni být alespoň dob-
ře zaplacen. Nebo dokáže dělat 
za málo peněz práci, která ho baví 
a která je oceňována jinak. Veřejná 
funkce v Úvalech je zaměstnání, 

které bohužel kombinuje negativa 
obou pohledů na věc. Za malý plat 
si člověk vyslouží pouze nevděk 
a problémy. A to se mi už opravdu 
nechce. Nicméně přeji všem kole-
gům, kteří mají ještě chuť o něco 
usilovat a vůli něco měnit, aby si 
tyto vlastnosti udrželi, ve zdraví 
přežili volební kampaň a uspěli 
v komunálních volbách na pod-
zim. A občanům Úval přeji, aby si 
zodpovědně vybrali nové zastupi-
tele, ne podle stranických slibů, ale 
právě podle vůle a prokazatelných 
schopností něco pro obec udělat. 
A mám k občanům jednu prosbu: 
Když už si své zástupce ve vol-
bách zvolíte, tak jim občas vedle 
kritiky projevte i podporu a pozi-
tivní odezvu.

Ing. Michal Breda, 
odstupující místostarosta

Proč končím s úvalskou politikou
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ní smlouvě s p. Dušanem a Mila-
dou Misárkovými
I.  schvaluje
     uzavření smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě s Ing. Duša-
nem a Miladou Misárkovými 
na pozemky KN p.č. 3100, 
3116 a 3117 v k.ú. Úvaly 
u Prahy za odhadní cenu pro 
účely vybudování splaškové 
kanalizace v této lokalitě Ho-
rova čtvrť

II.  pověřuje
 starostu podpisem smlouvy
přijato,   pro: 10 MH, PO, MI, 
BO, BR, ST, SP, SK, VA, KO 
proti: 0, zdržel se: 2 PP, KR

Z-30/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Usnesení – Petice občanů města 
Úvaly: ul. Horova a Na Ztrace-
ném korci – stavba splaškové ka-
nalizace
I.  bere na vědomí
     Petici občanů města Úvaly: ul. 

Horova a Na Ztraceném korci 
– stavba splaškové kanalizace

přijato,   pro: 12 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, SP, SK, 
VA, KO proti: 0, zdržel se: 0

Z-31/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Zápisy ze zasedání fi nančního vý-
boru ze dne 18. 3. 2014 a ze dne 
15. 4. 2014
I.  bere na vědomí
    zápis ze zasedání fi nanční-

ho výboru III/2014 ze dne 
18.3.2014 a ze dne 15.4.2014

II.  schvaluje
     kontrolní zprávu Čerpání 

mzdové položky 5021 za rok 
2013

III.     ukládá předsedovi fi nanční-
ho výboru ZM  
provedení kontrolní akce 
smluvní vztahy s VRV, a.s., 
(projektový manažer)

přijato,   pro: 12 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, SP, SK, 
VA, KO proti: 0, zdržel se: 0

Z-32/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Rozpočtové opatření č.3/2014
I.  schvaluje
      rozpočtové opatření č.3/2014 

– příjmy 161 975 177,- Kč, 
výdaje 161 975 177,- Kč 
v úsporné variantě

přijato,   pro: 11 MH, PO, MI, 
BO, BR, KR, ST, SP, SK, VA, 
KO proti: 0, zdržel se: 1 PP

Z-33/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Rozdělení hospodářských vý-
sledků příspěvkových organizací 
za rok 2013
I.  schvaluje
    rozdělení hospodářských vý-

sledků za rok 2013 zřízených 

příspěvkových organizací tak-
to:

 a)     Základní škola Úvaly IČO 
008 747 17, okres Praha-
-východ, rezervní fond 
373 139,16 Kč, fond odměn 
10 000,- Kč

 b)      Městský dům dětí a mládeže 
Úvaly IČO 437 547 91, re-
zervní fond 274 694,73 Kč, 
fond odměn 100 000,- Kč

 c)      Mateřská škola Kolláro-
va 1260, IČO 709 944 12, 
okr. Praha-východ, rezervní 
fond 108 080, 24 Kč

přijato,   pro: 11 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, SP, SK, VA 
proti: 0, zdržel se: 0
p. Kolařík nebyl přítomen 
u hlasování
Z-34/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Zápis ze společného jednání in-
vestiční komise a výboru pro vý-
stavbu ze dne 10.3.2014
I.  bere na vědomí
   zápis ze společného jednání 

investiční komise a výboru 
pro výstavbu ze dne 10. 3. 
2014

II.  schvaluje
     zpracování projektové do-

kumentace na rekonstrukci 
koupaliště v úplné variantě 
včetně zpracování geologic-
kého, hydrogeologického 
a statického průzkumu. Re-
konstrukce bazénu je navr-
žena provedením konstrukce 
vany do stávající konstrukce 
bazénu. Tím se sice zmen-
ší vodní plocha, ale dojde 
i k úspoře provozních ná-
kladů. Investice do obnovy 
koupaliště budou vloženy 
z větší části městem (dle 
rozpočtu města) a dále no-
vým provozovatelem (bude 
zakomponováno do podmí-
nek zadavatele koncesního 
řízení)

přijato,   pro: 12 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, SP, SK, 
VA, KO proti: 0, zdržel se: 0

Z-35/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Zápis ze společného jednání in-
vestiční komise a výboru pro vý-
stavbu ze dne 14.4.2014
I.  bere na vědomí
  zápis ze společného jednání 

investiční komise a výboru pro 
výstavbu ze dne 14. 4. 2014

II.  schvaluje
    kritéria pro výstavbu a rekon-

strukci chodníků:
 1.    Rekonstrukce stávajících 

chodníků – fi nančně se 
bude podílet město i obča-
né (50% na 50%)

 2.   Nové chodníky – ob-
čané by se měli podílet 
na projektu, inženýrské 

činnosti, výkupu pozem-
ků a na realizaci (50% 
na 50%)

 3.     Náklady na projekty, inže-
nýrskou činnost a výkup 
pozemků, které jsou v zá-
jmu města, by mělo hra-
dit město. Realizace bude 
hrazena – město i občané 
(50% na 50%)

 4.    V případech, kde je zpraco-
vána projektová dokumen-
tace k ÚR nebo SP, mo-
hou občané ve spolupráci 
s městem (50% na 50%) 
realizovat stavbu chodníků, 
ale pouze za předpokladu 
realizace dle projektové 
dokumentace

přijato,   pro: 10 MH, PO,
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SK, 
KO proti: 1 VA, zdržel se:
1 SP
Usnesení č.Z-36/2014
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí
     Územní studii Úvaly – Vini-

ce, doporučuje pořizovateli 
schválit možnost jejího využi-
tí

nepřijato, pro: 4 KR, ST, SPVA, 
proti: 6 MH, PO, MI, BO, SK, 
KO, zdržel se: 2 BR, PP

Z-37/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Územní studie Úvaly – Vinice 
(usnesení ve variantě s etapizací)
I.  bere na vědomí
   Územní studii Úvaly - Vinice 

ve variantě s etapizací a do-
poručuje pořizovateli schválit 
možnost jejího využití

II.  ukládá
 1.      vedoucímu odboru život-

ního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR

  1.       zpracovat Registrační
list Územní studie Úva-
ly – Vinice a podat ná-
vrh Krajskému úřadu 
Středočeského kraje 
na vložení dat do evi-
dence územně plánovací 
činnosti

  2.    poskytnout Územní studii 
Úvaly – Vinice stavební-
mu úřadu Úvaly, přísluš-
nému Úřadu územního 
plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kra-
je

přijato,   pro: 8 MH, PO,
MI, BO, BR, PP, SK, KO pro-
ti: 1 VA, zdržel se: 3 KR, ST, 
SP

Usnesení č. Z-38/2014
Zastupitelstvo města Úvaly
I.  souhlasí
     s předloženým návrhem za-

stavovací studie v lokalitě 
Pernerova u Klánovického 
lesa, investor Royal Classic, 

s.r.o., se sídlem Šámalova 
62, 250 82 Horoušany, na po-
zemku parc. č. 2632 v k.ú. 
Úvaly u Prahy

nepřijato    pro: 0, proti: 11 MH, 
PO, MI, BO, BR, PP, KR, ST, 
SP, VA, KO, zdržel se: 1 SK

Z-39/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Odkup pozemku parc. č. 277/1 
od pí Lesákové „III/01213 Úvaly 
u Prahy, průtah“
I.  schvaluje
     v návaznosti na realizaci akce 

„III/01214 Úvaly u Prahy, 
průtah“ odkup pozemku parc. 
č. 277/1 v k.ú. Úvaly u Pra-
hy ve vlastnictví pí Heleny 
Lesákové, za 1/4 ceny stano-
vené znaleckým posudkem, 
t.j. 33 650 Kč – bude hrazeno 
z rozpočtového opatření č. 3 
pro rok 2014, kapitola 2212 - 
6130

II.        pověřuje starostu prostřednic-
tvím vedoucího ŽPÚP infor-
movat pí Helenu Lesákovou 
o schválení odkupu pozemku 
parc. č. 277/1

III. pověřuje starostu
 podpisem smlouvy
přijato,   pro: 11 MH, PO,
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 
SK, KO, proti: 0, zdržel se:
1 VA

Z-40/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Odkup pozemků parc. č. 1062/1 
a 1550 v k. ú. Úvaly u Prahy 
v rámci akce „Úvaly, kanaliza-
ce, vodovod, veřejné osvětlení 
a komunikace, Kollárova ulice“ 
v úseku od ulice Boženy Němco-
vé k ulici Erbenova
I.  schvaluje
 1.      v návaznosti na realizaci 

akce „Úvaly, kanalizace, 
vodovod, veřejné osvětlení 
a komunikace, Kolláro-
va ulice“ v úseku od ulice 
Boženy Němcové k ulici 
Erbenova odkup pozemku 
parc. č. 1062/1 ve vlast-
nictví p. Stanislava Taibe-
ra za 1/4 ceny stanovené 
znaleckým posudkem, tj. 
14.161,40 Kč – bude hraze-
no z rozpočtového opatření 
č. 2 pro rok 2014, kapitola 
2212 - 6130

 2.      v návaznosti na realizaci 
akce „Úvaly, kanalizace, 
vodovod, veřejné osvětlení 
a komunikace, Kollárova 
ulice“ v úseku od ulice Bo-
ženy Němcové k ulici Erbe-
nova odkup pozemku parc. 
č. 1550 ve vlastnictví p. Sta-
nislava Taibera (vlastnický 
podíl 1/2), MUDr. Jany Pá-
leničkové  (vlastnický podíl 
1/2 z 1/2) a Ing. Ondřeje 
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Páleníčka (vlastnický podíl 
1/2 z 1/2) za 1/4 ceny stano-
vené znaleckým posudkem, 
tj. 338 246,40 Kč – bude 
hrazeno z rozpočtového 
opatření č. 2 pro rok 2014, 
kapitola 2212–6130

II.  pověřuje
 1.  starostu
      postřednictvím vedou-

cího ŽPÚP informovat 
p. Stanislava Taibera 
(pozemek parc. č. 1550 
a 1062/1), MUDr. Janu 
Páleničkovou  (pozemek 
parc. č. 1550) a Ing. Ond-
řeje Páleníčka o schválení 
odkupu pozemků parc. č. 
1550 a 1062/1

 2.  starostu
       města podpisem smluv 

s p. Stanislavem Taiberem 
(pozemek parc. č. 1550 
a 1062/1), MUDr. Janou 
Páleničkovou  (pozemek 
parc. č. 1550) a Ing. Ondře-
jem Páleníčkem (pozemek 
parc. č. 1550)

přijato,   pro: 11 MH, PO,
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 
SK, KO, proti: 0, zdržel se: 
1 VA

Z-41/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Ing. Ladislav Hraník – žádost 
o prodej pozemku p.č. 299/1
I.  schvaluje
    zveřejnění záměru prode-

je části pozemku p.č. 299/1 
v k.ú. Úvaly u Prahy o výměře 
1096 m2

II.       ukládá starostovi zajistit reali-
zaci tohoto usnesení prostřed-
nictvím vedoucího odboru ži-
votního prostředí a územního 
rozvoje

přijato,   pro: 9 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, SP, proti:1 
KO, zdržel se: 2 SK,VA

Z-42/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
„MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí“ 
reg. č. CZ.1.15/3.2.00/78.01801
I.  schvaluje
     v návaznosti na schválení 

poskytnutí dotace Výborem 
Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Čechy 
uzavření smlouvy s Regio-
nální radou o poskytnutí do-
tace ve výši 19 032 755,17 
Kč a schvaluje vyčlenění 
peněžní částky ve výši nej-
méně 3 392 470,83 Kč, 
odpovídající spolufi nanco-
vání projektu „MŠ Cukro-
var pro Úvaly a okolí“, reg. 
č.: CZ.1.15/3.2.00/78.01801 
ve znění dojednaných změn

II.  pověřuje
     starostu města podpisem 

smlouvy s Regionální radou 
regionu soudržnosti Střední 
Čechy

přijato,   pro: 12 MH, PO, 
M, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 
SK, VA, KO, proti: 0, zdržel 
se: 0
Z-43/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Vznik městské policie v Úvalech
I.  vydává
      v souladu s ust. § 10 písm. 

d) a ust. § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 
obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2014, o zřízení městské po-
licie

II.  ukládá
     starostovi zahájit kroky k rea-

lizaci vzniku městské policie 
v Úvalech k 1. 6. 2014

přijato,   pro: 9 MH, PO, 
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 
proti: 2 SK, VA, zdržel se:
1 KO

Z-44/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Souhlas s uzavíráním dohod 
o splátkách – místní poplatek 
za zhodnocení stavebního po-
zemku možností jeho připojení 
na stavbu vodovodu a kanaliza-
ce
I.  souhlasí s
    uzavíráním dohod o splátkách 

delších než 18 měsíců na míst-
ní poplatek za zhodnocení sta-
vebního pozemku možností 
jeho připojení na stavbu vo-
dovodu a kanalizace za těchto 
podmínek:

 –     doba splatnosti nesmí být 
delší než 36  měsíců

 –    splátky nesmí být nižší než 
1000,- Kč

 –      dlužná částka bude (nebude) 
úročena běžnou výpůjční 
úrokovou sazbou 

 –    splátky budou sjednány pod 
ztrátou výhody splátek

II.  pověřuje
      radu města schvalováním 

uzavíraných dohod o splát-
kách ve smyslu tohoto usne-
sení

přijato,   pro: 10 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, SP, SK, 
proti: 0, zdržel se: 2 VA, KO

Usnesení č. Z-45/2014
Protinávrh p. Skřivana – stano-
vení počtu členů zastupitelstva 
na volební období 2014–2018 
na 17
Zastupitelstvo města Úvaly
I.  stanovuje
     v souladu s § 67 a 68 zá-

k.č.128/2000 Sb., v platném 
znění počet členů zastupitel-
stva města na volební období 

2014–2018 na 17 členů
II.  ukládá
     starostovi zajistit zveřejně-

ní počtu členů zastupitelstva 
na úřední desce prostřednic-
tvím vedoucí z úřadu

nepřijato, pro: 2 SK, VA, 
proti: 10 MH, PO, MI, BO, 
BR, PP, KR, ST, SP, KO, zdr-
žel se: 0

Z-46/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Stanovení počtu členů zastupi-
telstva na volební období 2014–
2018 na 15
I.  stanovuje
     v souladu s § 67 a 68 zá-

k.č.128/2000 Sb., v platném 
znění počet členů zastupi-
telstva města na volební 
období 2014–2018 na 15 
členů

II.  ukládá
      starostovi zajistit zveřejně-

ní počtu členů zastupitelstva 
na úřední desce prostřednic-
tvím vedoucí úřadu

přijato,   pro: 10 MH, PO, MI, 
BO, BR, PP, KR, ST, SP, SK, 
proti: 0, zdržel se: 2

Z-47/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Obecně závazná vyhláška 
č.2/2014, kterou se stanovují pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Úvaly a vy-
mezují prostory pro volné pobíhá-
ní psů
I.        vydává v souladu s ust. § 10 

písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) 
písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších 
předpisů obecně závaznou 
vyhlášku č.2/2014, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství 
ve městě Úvaly a vymezují 
prostory pro volné pobíhání 
psů

přijato,   pro: 12 MH, PO, 
MI, BO, BR, PP, KR, ST, SP, 

SK, VA, KO, proti: 0, zdržel 
se: 0
Z-48/2014 – 3. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Volba přísedících Okresního sou-
du Praha-východ
I.  volí
 –    pí Hanu Drahotovou, Úva-

ly do funkce přísedícího 
Okresního soudu Praha-
-východ pro volební období 
2014–2018

 –   pí Zdeňku Myslivečkovou, 
Úvaly do funkce přísedící-
ho Okresního soudu Praha-
-východ pro volební období 
2014–2018

 –    Mgr. Petra Boreckého, Úva-
ly do funkce přísedícího 
Okresního soudu Praha-
-východ pro volební období 
201–2018

přijato,   pro: 11 MH, PO, MI, 
BR, PP, KR, ST, SP, SK, VA, 
KO, proti: 0, zdržel se: 1 BO

Vysvětlivky zkratek: MO–Morá-
vek, KR–Krutský, ST–Šťastný, 
KO–Kolařík, VA–Váňová, SP–
Štěpánovský, CE–Černý, SK-
-Skřivan, BR–Breda, BO–Borec-
ký, PO–Poláková, MI–Milerová, 
MH–Mahdal, PP–Petržílek, PK–
Pokorný

Zapsala: pí Monika Šimáňová

MUDr. Jan Šťastný, starosta

Pozn.:      Zveřejněna je upravená 
verze dokumentu z důvodu 
dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona 
č.101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném 
znění. Usnesení v plném 
znění spolu se zápisem ze 
schůze Rady města Úvaly 
je pro občany k dispozici 
k nahlédnutí na městském 
úřadě.

Možnost náhradního parkování 
v souvislosti s uzavřením parkoviště 
u nádraží – modernizace traťového 
úseku Praha Běchovice - Úvaly
Informujeme obyvatele Úval, že 
město uzavřelo dne 5. 5. 2014 
s majitelem pozemků parc. č. 
3462/1, 3462/2 a 3462/3 smlouvu 
o nájmu nemovitostí uzavřenou 
podle ustanovení § 2201 a násl. 
občanského zákoníku v platném 
a účinném znění. Tyto pozemky 

vedle autobusové zastávky v Klá-
novické ulici mohou obyvatelé 
města Úvaly využívat za účelem 
odstavné plochy (parkoviště) 
v souvislosti se stavbou „Moder-
nizace traťového úseku Praha Bě-
chovice - Úvaly”. 

Odbor investic a dopravy MěÚ
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Večer 24. dubna 2014 byl vyhra-
zen jednání úvalského zastupitel-
stva. Přítomno bylo 11 zastupitelů 
a ve zcela zaplněném sále used-
lo 35 občanů. Neobvykle velký 
počet občanů v sále byl vyvolán 
zejména medializovanou skuteč-
ností, že ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) identifi kovalo 
14 problematických dotačních 
akcí proplácených z OPŽP – šlo 
o tzv. „losovačky“ a jejich ne-
standardní průběh. Z těchto 14 
projektů dle MŽP vyčnívá město 
Úvaly s projektem Dostavba vo-
dovodní sítě, kde MŽP má po-
dezření z nezákonného ovlivnění 
průběhu losování, a podalo proto 
trestní oznámení na neznámého 
pachatele. V případě, že by se 
podezření prokázalo, muselo by 
město Úvaly vrátit dotaci ve výši 
67,9 mil. Kč (tzv. 100% korek-
ce). Starosta hovořil o zastupi-
telstvem schváleném procesu 
užšího výběru – omezení počtu 
účastníků. Následně starosta pře-
dal slovo Mgr. Boreckému, který 
z pozice předsedy fi nančního vý-
boru popsal časovou souslednost 
jednotlivých kroků a seznámil 
přítomné se šetřením fi nančního 
výboru města ke kauze "úvalské 
losovačky". Z šetření jasně vy-
plývá, že nic nenaznačuje tomu, 
že by na straně města Úvaly k po-
chybení nebo manipulaci došlo. 
Jestli k tomu došlo jinde, mimo 
město Úvaly, je otázka pro šet-
ření k tomu kompetentních orgá-
nů, město Úvaly nemá možnosti 
toto prověřit. Bylo jednomyslně 
odsouhlaseno, že veškerá doku-
mentace k průběhu této zakázky 
(tj. usnesení rady, zastupitelstva, 

výběr fi rem, smlouvy, protokoly, 
zápisy z hodnotících komisí atd.) 
bude digitalizována a v nejkratší 
možné době zveřejněna na in-
ternetu. V rámci diskuse se pan 
Vosecký dotazoval na eventuální 
osobní vazby na zástupce spo-
lečnosti Allowance, s.r.o, která 
problematické výběrové řízení 
organizovala; toto starosta vy-
vrátil. Pan Skřivan položil dotaz, 
z jakého důvodu nebyl při vlast-
ním losování přítomen starosta 
města, i když ho tím zastupitel-
stvo pověřilo. Ing. Breda hovořil 
o reakci města na tuto situaci, kdy 
byla navržena úsporná opatření – 
pozastavení některých projektů.  
Dr. Petržílek oponoval, že není 
na místě nyní škrtat ve fi nanco-
vání a brzdit rozvoj, dokud není 
nic rozhodnuto. Ing. Jan Černý 
navrhl zveřejnit všechny smlou-
vy u všech projektů, ve kterých 
fi gurovala společnost Allowance, 
s.r.o.  Zastupitelstvo tento návrh 
jednomyslně odsouhlasilo. 
Další bod patřil již tradičně 
zprávě o činnosti rady města 
za období od 13. 3. 2014 do 24. 
4. 2014, kdy se rada sešla jed-
nou. Ing. Váňová se dotazovala 
na zprovoznění odstavné plochy 
vedle SK Úvaly. Ing. Jan Čer-
ný kritizoval redakční radu ŽÚ. 
Jeho příspěvek je zařazen do to-
hoto vydání ŽÚ (pro květnové 
číslo tento příspěvek přišel až 
po defi nitivní uzávěrce redakční 
rady). Dalším bodem byla kont-
rola plnění usnesení zastupitel-
stva města 2009 – 2014. 
Následujícím bodem byla peti-
ce občanů z lokality ulic Horova 
a Na Ztraceném korci týkající 

se stavby splaškové kanalizace. 
Vzhledem k předcházejícím pro-
blémům při jednání s majiteli po-
zemků v ulici Na Ztraceném kor-
ci požádal starosta o zpracování 
návrhu odpovědi fi rmy VRV, a.s. 
V dlouhé diskusi vystoupili obča-
né Misárkovi, vlastníci pozemků 
v dané lokalitě, kteří připomněli, 
že jejich nabídka na odkup trvá 
již 5 let a město je v této oblas-
ti nečinné.  Zastupitelé následně 
schválili zahájení přípravy akce 
– stavba splaškové kanalizace 
a vodovodu v oblasti Horova čtvrť 
v ulicích Horova a Na Ztraceném 
korci za předpokladu, že dojde 
nejdříve k vyřízení majetkopráv-
ních vztahů v dotčené lokalitě 
a tímto úkolem pověřili radu měs-
ta. Následně zastupitelé rozhodli 
o vykoupení předmětných po-
zemků, kdy odhadní cena je cca 
411 tis. Kč. Po skončení tohoto 
bodu většina přítomných občanů 
opustila sál.  
V dalším bodě vzali zastupitelé 
na vědomí zápisy ze zasedání fi -
nančního výboru III/2014 ze dne 
18. 3. 2014 a ze dne 15. 4. 2014, 
kde základními projednávanými 
body bylo aktuální čerpání roz-
počtu, zpětné seznámení s ná-
vrhem Rozpočtového opatření 
č. 2/2014 (po schválení), zadání 
plánu kontrolních akcí, schválení 
návrhu Rozpočtového opatření č. 
3/2014 a předložení kontrolních 
zpráv. Schválení rozpočtového 
opatření č. 3 následně fi nanční 
výbor na mimořádném zasedání 
dne 23. 4. 2014 revokoval v sou-
vislosti s  kauzou „úvalská loso-
vačka“. Zastupitelstvo pověřilo 
fi nanční výbor kontrolou smluv-

ních vztahů se společností VRV, 
a.s., která funguje jako projektový 
manažer v oblasti vodohospodář-
ských investic města.
Přímo navazující bod jednání 
se týkal Rozpočtového opatře-
ní č. 3/2014, které zastupitelé 
schválili v upravené úsporné 
podobě. Aktualizované příjmy 
ve výši 161 975 177,- Kč a vý-
daje 161 975 177,- Kč. Projekty 
(dosud nezahájené), které zastupi-
telé navrhli pozastavit, jsou nyní 
rozpočtově v položce „rezervy“. 
Úsporná opatření se nijak nedo-
týkají plánu rekonstrukce ulic 
ve městě a výstavby nové mateř-
ské školy v areálu cukrovaru. Po-
drobnější informace k této záleži-
tosti je k dispozici na webu města 
a další informace poskytne zájem-
cům paní Hájková.  
Zastupitelé dále schválili roz-
dělení hospodářských výsled-
ků za rok 2013 zřízených pří-
spěvkových organizací takto: 
Základní škola Úvaly – rezervní 
fond 373 139,16 Kč, fond od-
měn 10 000,- Kč, Městský dům 
dětí a mládeže Úvaly – rezervní 
fond 274 694,73 Kč, fond od-
měn 100 000,- Kč a Mateřská 
škola Kollárova – rezervní fond 
108 080, 24 Kč. Ředitelé pří-
spěvkových organizací požádali 
zřizovatele o rozdělení hospo-
dářského výsledku za rok 2013. 
Z důvodu fi nanční situace města 
Úvaly v roce 2013 obdržely zříze-
né příspěvkové organizace města 
schválené příspěvky na provoz až 
v závěru roku 2013, a proto byly 
vytvořeny vyšší hospodářské vý-
sledky oproti minulým rokům.
Dále zastupitelé vzali na vědo-
mí zápis ze společného jednání 
investiční komise a výboru pro 
výstavbu ze dne 10. 3. 2014, kde 
byla hlavním bodem programu 
prezentace zhodnocení technic-
kého stavu koupaliště a stanovení 
podmínek do koncesního řízení 
pro výběr nového provozovatele 
koupaliště. Zastupitelé schválili 
zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci koupaliště 
v úplné variantě včetně zpraco-
vání geologického, hydrogeolo-
gického a statického průzkumu. 
Rekonstrukce bazénu je navrže-
na provedením konstrukce vany 
do stávající konstrukce bazénu. 
Tím se sice zmenší vodní plocha, 
ale dojde i k úspoře provozních 
nákladů. Investice do obnovy 
koupaliště budou vloženy z větší 
části městem (dle rozpočtu měs-
ta) a dále novým provozovatelem 
(bude zakomponováno do podmí-
nek zadavatele koncesního řízení). 
Odhad celkových investic nut-
ných k obnově koupaliště je velmi 

24. dubna jednali úvalští zastupitelé

Umístění parkoviště v Klánovické ulici
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vysoký – odhad je cca 30 mil. Kč.
Zastupitelé následně vzali na vě-
domí zápis ze společného jednání 
investiční komise a výboru pro vý-
stavbu ze dne 14. 4. 2014 a schválili 
kritéria pro výstavbu a rekonstrukci 
chodníků takto: 1. Rekonstrukce 
stávajících chodníků – fi nančně se 
bude podílet město i občané (50% 
na 50%), 2. Nové chodníky – obča-
né by se měli podílet na projektu, 
inženýrské činnosti, výkupu po-
zemků a na realizaci (50% na 50%), 
3. Náklady na projekty, inženýrskou 
činnost a výkup pozemků, které 
jsou v zájmu města, by mělo hra-
dit město. Realizace bude hrazena 
– město i občané (50% na 50%) 4. 
V případech, kde je zpracována pro-
jektová dokumentace k územnímu 
řízení nebo stavebnímu povolení, 
mohou občané ve spolupráci s měs-
tem (50% na 50%) realizovat stavbu 
chodníků, ale pouze za předpokla-
du realizace dle projektové doku-
mentace. Dr. Petržílek informoval 
o přípravě informace na červnové 
jednání zastupitelstva města, kde 
budou předloženy návrhy na změ-
nu provedení protihlukových stěn 
u rekonstruovaného železničního 
koridoru v katastru města. 
Následující bod vyvolal širší 
polemiku napříč sálem. Odbor 
životního prostředí a územního 
rozvoje předložil zastupitelstvu 
města Územní studii Úvaly – Vi-
nice s etapizací.  Zpracováním 
územní studie bylo podmíně-
no odstranění stavební uzávěry 
v dané lokalitě. Územní studie 
s etapizací byla projednána dne 
14. 4. 2014 na výboru pro výstav-
bu, který jednohlasně doporučil 
zastupitelstvu města studii v před-
ložené verzi odsouhlasit a dopo-
ručit pořizovateli ke schválení. 
Zastupitelé tuto územní studii 
ve variantě s etapizací vzali na vě-
domí a doporučili pořizovateli 
schválit možnost jejího využití. 
Zastupitelé rovněž uložili odbo-
ru životního prostředí a územní-
ho rozvoje zpracovat Registrační 
list Územní studie Úvaly - Vinice 
a podat návrh Krajskému úřadu 
Středočeského kraje na vložení 
dat do evidence územně plánova-
cí činnosti a poskytnout Územní 
studii Úvaly - Vinice Stavebnímu 
úřadu Úvaly, příslušnému Úřadu 
územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje. V dis-
kusi vystoupil s kritikou etapizace 
pan Krutský. K územní studii se 
vyjádřila paní Bergnerová. Pan 
Štěpánovský podotkl nevyváže-
nost zástavby v jednotlivých eta-
pách. Mgr. Borecký shrnul, proč je 
etapizace navrhována – eliminace 
výstavby od města „odtržených 
enkláv‘“, které by generovaly pro-

blémy související s živelným roz-
šiřováním. Ing. Váňová se kritic-
ky vyjádřila k poloze navrženého 
hřiště v rámci projektu na Vinici. 
Pan Vosecký podpořil záměr eta-
pizovat výstavbu v Úvalech, pro-
tože toto je koncepční krok, který 
Úvalům v minulosti chyběl.
Další bod se týkal studie zástavby 
v ulici Pernerova. Na žádost inves-
tora Royal Classic, s.r.o., byl před-
ložen zastupitelstvu k posouzení 
návrh zastavovací studie v oblasti 
ulice Pernerova u Klánovického 
lesa. Investor předpokládá výstav-
bu přízemních řadových rodinných 
domů menší velikostní kategorie 
o půdorysných rozměrech 5 x 8 m. 
Celkový počet řadových rodin-
ných domů je 38. Nově budovaná 
komunikace by byla řešena jako 
jednosměrná o šířce 4,5 m s podél-
nými parkovacími stáními a s jed-
nostranným chodníkem. Přítomná 
zástupkyně developera stručně 
přiblížila plánovanou výstavbu. 
Zastupitelstvo jednomyslně s touto 
výstavbou nesouhlasilo. Kriticky se 
vyjádřili i přítomní obyvatelé z do-
tčené lokality, kterou tvoří rodinné 
domy s většími pozemky. 
Zastupitelé schválili v návaznos-
ti na realizaci akce „III/01214 
Úvaly u Prahy, průtah“ odkup 
pozemku parc. č. 277/1 v k.ú. 
Úvaly u Prahy ve vlastnictví pí 
Heleny Lesákové za 1/4 ceny sta-
novené znaleckým posudkem, tj. 
33 650 Kč.
Následně zastupitelstvo schváli-
lo v návaznosti na realizaci akce 
"Úvaly, kanalizace, vodovod, 
veřejné osvětlení a komunikace, 
Kollárova ulice" v úseku od uli-
ce Boženy Němcové k ulici Er-
benova odkup pozemku parc. č. 
1062/1 ve vlastnictví p. Stani-
slava Taibera za 1/4 ceny stano-
vené znaleckým posudkem, tj. 
14 161,40 Kč –  a odkup pozem-
ku parc. č. 1550 ve vlastnictví 
p. Stanislava Taibera (vlastnický 
podíl 1/2), MUDr. Jany Pálenič-
kové (vlastnický podíl 1/2 z 1/2) 
a Ing. Ondřeje Páleníčka (vlast-
nický podíl 1/2 z 1/2) za 1/4 ceny 
stanovené znaleckým posudkem, 
tj. 338 246,40 Kč. 
Zastupitelé dále schválili zve-
řejnění záměru prodeje části 
pozemku p.č. 299/1 o výměře 
1096 m2.  Ing. Ladislav Hraník 
je vlastníkem pozemků a fi rmy 
Almeco, s.r.o., v areálu bývalé-
ho cukrovaru. Koncem loňského 
roku proběhlo jednání, na kte-
rém pan Hraník přišel se žádos-
tí a návrhem na odkoupení části 
městského pozemku za účelem 
rozšíření fi rmy (výstavba haly se 
školícími prostory a skladem). 
Zastupitelé dále schválili v ná-
vaznosti na schválení poskytnu-
tí dotace Výborem Regionální 

rady regionu soudržnosti Střední 
Čechy uzavření smlouvy s re-
gionální radou o poskytnutí do-
tace ve výši 19 032 755,17 Kč 
a současně schválili vyčlenění 
peněžní částky ve výši nejmé-
ně 3 392 470,83 Kč, odpovídající 
spolufi nancování projektu „MŠ 
Cukrovar pro Úvaly a okolí“, 
reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/78.01801 
a pověřili starostu města podpi-
sem smlouvy s Regionální ra-
dou regionu soudržnosti Střední 
Čechy. Město vyčlení fi nanční 
prostředky na spolufi nancování 
do 30. dubna 2015, kdy je stano-
ven termín ukončení stavby.
Následně starosta města předložil 
návrh na zřízení městské policie 
v Úvalech. V současné době je 
vznik městské policie aktuální 
otázkou z důvodu chystaných 
změn v dopravní infrastruktuře 
města, zejména parkování v okolí 
nádraží a v Husově ulici. Podmín-
kou realizace těchto změn (včetně 
reorganizace parkování) je zavede-
ní kontrolního systému jejich do-
držování, jinak nebudou příslušný-
mi orgány povoleny. Policie ČR, 
která byla oslovena v souvislosti 
se zajištěním této činnosti, nemá 
kapacity na pravidelnou kontrol-
ní činnost. Byly učiněny pokusy 
uzavřít smlouvu o poskytování 
služeb Městskou policií Český 
Brod, tyto snahy nebyly úspěšné. 
Návrh, který je předkládán, obsa-
huje „minimalistickou variantu“ 
vzniku městské policie v Úvalech, 
konkrétně se v této inicializační 
fázi jedná o dva strážníky, tato 
„minimalistická varianta“ vzniku 
městské policie je i obsahem „pro-
gramového prohlášení“ současné 
koalice. V roce 2014 by městská 
policie sídlila v objektu Pražská 
276, který se částečně uvolnil 
díky přesunu odboru správy ma-
jetku a investic do bývalého areálu 
„Multitec“. Nebudou tedy potřeba 
fi nanční prostředky na rekonstruk-
ci prostor pro městskou policii 
a odpadají též náklady na rozvody 
internetových sítí a podobně. Mě-
síční mzdové náklady na 1 strážní-
ka a měsíc činí 37 000 Kč (včetně 
odvodů, na velitele pak 48 000 Kč, 
dále je nutno počítat s vybavením 
za cca 200 000,- Kč. Pro rok 2014 
je částka související se vznikem 
a provozem městské policie včet-
ně mzdových nákladů zahrnuta 
v rozpočtu - 5311/5169, jedná se 
o částku do 500 000,- Kč. Zaháje-
ní a další rozvoj regulace systému 
parkování je vázán podmínkou 
existence městské policie. Zastu-
pitelé nakonec po širší diskusi tuto 
minimalistickou variantu schválili.  
Zastupitelstvo města Úvaly dále 
odsouhlasilo možnost uzavírání 
dohod o splátkách delších než 18 
měsíců na místní poplatek za zhod-

nocení stavebního pozemku mož-
ností jeho připojení na stavbu vo-
dovodu a kanalizace za podmínek, 
že doba splatnosti nesmí být delší 
než 36 měsíců, splátky nesmí být 
nižší než 1 000 Kč a dlužná částka 
bude (nebude) úročena běžnou vý-
půjční úrokovou sazbou. Splátky 
budou sjednány pod ztrátou výho-
dy splátek v případě nesplácení. 
Zastupitelé pověřili radu města 
schvalováním těchto uzavíraných 
dohod o splátkách. 
Zastupitelstvo města Úvaly sta-
novilo, že ve volebním období 
2014–2018 bude počet členů Za-
stupitelstva města Úvaly stejný 
jako v současném období, tj. 15 
členů. Zaslaný návrh zastupitele 
Ing. Černého zvýšit počet zastu-
pitelů na 17 nebyl schválen. 
Zastupitelé dále schválili vy-
dání obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2014, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství ve městě Úvaly 
a vymezují prostory pro volné 
pobíhání psů. Předchozí vyhláš-
ka (č. 2/2007) byla dle metodiky 
ministerstva vnitra již legislativně 
neaktuální.  
Zastupitelé v posledním bodě jed-
nání zvolili paní Hanu Drahoto-
vou, paní Zdeňku Myslivečkovou 
a Mgr. Petra Boreckého do funk-
ce přísedících Okresního soudu 
Praha-východ pro volební období 
2014 – 2018. 
V rámci připomínek občanů kri-
ticky hovořil pan Jelínek o roz-
šiřování Úval. Přítomný občan 
z oblasti ulice Bratří Čapků (loka-
lity Výpustek) hovořil o zvýšené 
prašnosti této ulice v souvislos-
ti s osidlování řadových domů. 
Ing. Breda odpověděl, že problém 
bude řešen výjezdem do ulice Ji-
renská.  Pan Vlas vznesl své při-
pomínky k nově připravovanému 
územnímu plánu města Úvaly 
a zmínil nelogičnost vytyčení re-
žimu jím vlastněných pozemků 
a současně také poukázal na ná-
voz hlíny do oblasti Výmoly pod 
Homolkou a varoval před důsled-
ky přívalových dešťů v této oblasti 
(možné zanesení koryta Výmoly). 
Ing. Váňová apelovala na odbor 
životního prostředí likvidovat čer-
nou skládku na Vinici. Ing. Tráv-
níčková a Ing. Jan Černý se kri-
ticky vyjádřili k práci redakční 
rady Života Úval. Na to reagovali 
zastupitelé Josef Štěpánovský 
a Mgr. Marek Mahdal, členové 
redakční rady. Pan Jelínek se do-
tazoval na možnou délku příspěv-
ků do městského měsíčníku (30 
řádků pro 60 znacích). 

Ve 22:45 hodin bylo jednání za-
stupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS., 
zastupitel města Úvaly
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Nové informace o stavbě Modernizace 
trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané 
jednoduše „železniční koridor“ 
v Úvalech
Stavba koridoru i nadále pokraču-
je podle řádkového harmonogra-
mu výstavby jednotlivých PS/SO, 
aktualizace ke dni 13. 2. 2014. 
V současnosti každý občan ces-
tující ze železniční stanice Úva-
ly může přímo na místě osobně 
sledovat průběh stavebních prací. 

Jednou z důležitých částí stavby 
je např. způsob provádění rozší-
ření traťového tělesa na mostním 
objektu – přemostění Škvorecké 
ulice, který si zaslouží pozornost.
Následuje jako každý měsíc pra-
videlná tisková zpráva vedení 
stavby:

Vážení občané,
chtěl bych vás opět jménem 

vedení stavby „Modernizace trati 
Praha Běchovice – Úvaly“ krátce 
informovat o dalším postupu vý-
stavby v měsíci červnu 2014. 

Veškerá činnost ohledně výstav-
by nových kolejí je nyní soustře-
děna do tzv. „vysunutých spojek“, 
kde dochází za obloukem směrem 
na Č. Brod k výstavbě nového 
kolejového rozvětvení. Ve vlastní 
železniční stanici budou další prá-
ce na rekonstrukci kolejí zahájeny 
v srpnu, plně v souladu s ročním 
plánem výluk a harmonogramem.   

Pokračují práce na opravě mos-
tu v ulici Škvorecká, kde omezení 
provozu potrvá do 10. 7. 2014.

V měsíci červnu bude probí-
hat úprava a přeložka plynovodu 
v ulici Na Spojce pod železničním 
mostem. V tomto místě je pláno-
váno omezení dopravy na obou-
směrný průjezd vozidel pouze 
jedním obloukem a od 29. 7. bude 
podjezd zcela uzavřen z důvodu 
demolice a výstavby nového mos-
tu. Objízdná trasa bude vedena 
ulicemi Jiráskova, Pražská, Huso-
va, Smetanova a Mánesova.

Považuji též za nutné v před-

stihu zmínit úplnou uzavírku 
železničního přejezdu z důvodu 
zkoušení a aktivace zabezpe-
čovacího zařízení v souvislosti 
s dokončením a zprovozněním 
kolejového rozvětvení na vysunu-
tých spojkách. Termín uzavírky je 
plánován od 18. 7. do 27. 7. 2014 
a objízdná trasa bude vedena 
po silnicích II/101, I/12 a ulicemi 
Škvorecká, Riegerova, náměs-
tím Arnošta z Pardubic, Husova 
a Pražská. 

Řada omezení, která v poslední 
době zažíváte a která vás ve vaší 
obci čekají, nejsou jistě příjemná, 
ale bohužel z důvodu zdárného 
provedení této významné stavby 
jsou nezbytně nutná. Věřím, že 
společnou ochotou respektovat 
jeden druhého toto nepříjemné 
období zvládneme.

Tomáš John, 
ředitel stavby, 

ViamontDSP, a.s.

Příští informace bude zveřejněna 
opět za měsíc.

Pro Život Úval sestavil 
ing. Karel Böhm, 

MěÚ Stavební úřad Úvaly

Práce na mostním objektu ve Škvorecké ulici, foto Vladislav Procházka

Vrácení dotace pro město Úvaly
 – mýty, fakta a skutečnost
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že se objevují 
nejrůznější spekulace od lidí, kteří 
se 4 roky o nic, co se děje ve měs-
tě, vůbec nezajímali, rozhodl jsem 
se popsat tento případ na základě 
podrobného studia několika sto-
vek stránek dokumentů. Jsem si 
vědom toho, že se to nebude líbit 
skoro nikomu, ale pravda už tako-
vé je.
Celá kauza byla nastartována ná-
sledující informací:

Výpis:
Trestní oznámení podalo minister-
stvo životního prostředí v jednom 
případě, a to konkrétně u dostav-
by a rekonstrukce vodovodní sítě 
za téměř 80 milionů korun v Úva-
lech u Prahy.
V Úvalech hrozí, že budou muset 
vrátit celou dotaci, pokud bude 
orgány činnými v trestním řízení 
prokázáno, že byl spáchán trestný 
čin. V souvislosti s tím podalo MŽP 
v úterý trestní oznámení na nezná-
mého pachatele k Vrchnímu státní-
mu zastupitelství v Praze.
Co se před dvěma lety odehrálo 
v Úvalech u Prahy, by určitě zau-
jalo všechny matematiky. Radnice 
tam z jednadvaceti fi rem losovala 
ty, které se zúčastní soutěže na do-
stavbu vodovodu. V prvním kole 
počítač vybral deset fi rem, které 

směly podat nabídku, za kolik vo-
dovod vybudují. Losování se ale 
muselo opakovat – a štěstí měly 
znovu ty samé. „To už mi při-
jde skoro jako výhra hlavní ceny 
ve sportce,“ řekl včera ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec 
(ANO).

Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/po-
litika/c1-62038390-kontrola-mi-
nisterstva-ukazala-na-14-podezre-
lych-losovacek-za-miliardu-korun

Tato zpráva byla zveřejněna 2 dny 
před ofi ciálním převzetím měs-
tem, a to i v České televizi a dal-
ších médiích. Uvedená skutečnost 
je porušením zákona (Ústavy ČR 
a Listiny základních práv a svo-
bod), jak správně konstatuje 
ve svém rozboru právník města 
JUDr. Hochman (člověk, na které-
ho mám ty nejlepší reference, a to 
jak odborné, tak i lidské). 
Fascinuje mne výrok ministra 
Brabce, je vidět, že v hodinách 
matematiky často chyběl. Pravdě-
podobnost je totiž mnohem nižší.
Doporučoval bych podat trestní 
oznámení na MŽP pro únik infor-
mací a podobně i na inkrimino-
vaná média. Dopis na město byl 
zpracován až 15. 4. 2014.

➜ ➜ ➜ strana 10
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Něco málo o demografi cké studii Úval (3. část)
V pondělí 24. února 2014 byla 
zastupitelům města představena 
demografi cká studie, kterou pro 
město Úvaly v prosinci 2013 zpra-
covala fi rma VÝZKUMY SOU-
KUP Tomáše Soukupa z Prahy – 
Bubenče. Studie prognózuje vývoj 
města a jeho obyvatel na dalších 

cca 25 – 30 let. Je určitě dobré, 
aby vedle zastupitelů města Úvaly 
byli informováni i ti, o nichž stu-
die pojednává, tzn. jeho obyvate-
lé. Proto Život Úval v tomto vy-
dání přináší přehled o současném 
stavu kultury, sportu a zájmové 
činnosti ve městě.

Chronologie průběhu zadávání 
zakázky:

      19. 11. 2009 – rozhodnutí RM 
o provedení výběrového říze-
ní na  fi rmu, která  zajistí VŘ 
na výběr administrátora VŘ 
na vodohospodářské investice 
      24. 11. 2009 – výzva k podání 
nabídky – podpis starosty 
      9. 12. 2009 – komise pro hod-
nocení nabídek, vybrána   fi r-
ma s nejnižší cenou – AK  Vy-
roubal, Krajhanzl, Školout 
      17. 12. 2009 – RM vybrala AK 
Vyroubal, Krajhanzl, Školout  
jako administrátora zakázky 
„Výběr soutěžitele, který za-
jistí VŘ na dodavatele stavby 
a technického  dozoru investo-
ra na realizaci akce VH inves-
tice města Úvaly“ 
      RM – usnesení R-032/2010 –
vybrala fi rmu Allowance – nej-
nižší cena 
      15. 3. 2010 – uzavřena Man-
dátní  smlouva s Allowance, 
s.r.o., – uvedeno, VŘ bude ote-
vřené 

      10. 6. 2010 – usnesení VZZM 
– Z-064/2010 poměrem 10:1 
schváleno VŘ na stavbu „Do-
stavba a rekonstr......“,  s tím, že 
administrátorem je Allowance 
a zároveň,  že VŘ bude omezené 
losováním,  kdy na samotném  
losování   bude město zastupo-
vat starosta. Usnesení VZZM – 
Z-065/2010 – 11 hlasů pro  vy-
hlášení  samotného VŘ 

      22. 7. 2010 – RM schvaluje 
zadávací dokumentaci pro užší 
VŘ na „Dostavbu........“ PRO:  
3 radní ze 3 
      17. 8. 2010 – uzavřen  dodatek 
k  Mandátní  smlouvě – uvede-
no, že VŘ bude formou užšího 
řízení
      2. 3. 2011 – RM usnesení 
R-039/2011 – VŘ na „Dostav-
ba a rekonstr.......“ bude for-
mou OTEVŘENÉHO ŘÍZENÍ 
a  schvaluje změnu zadávací 
dokumentace  podle  novely 
zákona č.137/2006 Sb. – plat-
ný ze dne 15.09.2010,   PRO:  
5 radních 
      13. 4. 2011 – návrh  na  revokaci  
usnesení  ze  dne  02.03.2011,  
PRO: 2,  PROTI: 3  
      28. 4. 2011 – VZZM  ruší  
usnesení  RM  R-039/2011 
a vyhlašuje VŘ jako užší   
Z-071/2011, PRO: 8, PROTI: 
5, ZDRŽEL: 1    (podrobnosti 
o hlasování v příloze – Zpráva 
FV) 
      9. 12. 2011 – samotné losování 
ve Veletržním paláci v Praze. 
Přítomen advokát, zástupci 
fi rem, zástupce f. VE-ZAK – 
majitel  losovacího   zařízení,  
starosta  nebyl přítomen ani 
neurčil náhradníka
      14. 12. 2011 – RM usnesení 
R-0364/2011 bere na vědo-
mí notářský  zápis  ze  dne  
12.12.2011  zaznamenávající 
losování ze dne 9. 12. 2011, 
z 21 fi rem vylosováno 10,  

PRO: 3, ZDRŽEL: 1 radní ze 
4 radních přítomných 
      12. 3. 2012 – hodnotící  komi-
se:  Šťastný,  Váňová, Netušil,  
Borecký,   Krásný,  Kolařík – 
vybírala  z vylosovaných fi rem  
(z 10). Kritéria: 90 % cena, 
10 % délka záruky, RM – usne-
sení R-0104/2012   – výběr fi r-
my IMOS,  PRO: 4, ZDRŽEL: 
1 radní    

23042014
Předběžný závěr:  
Pokud bude prokázán trestný čin 
nebo manipulace zakázkou, pak 
teprve dojde k navrácení  dotace   
–  68   mil.  Kč,   město  v  roli 
poškozeného, možnost požadovat 
náhradu na fy. ALLOWANCE.  

Závěry:
•      Z losování byl pořízen notář-

ský zápis, který nikdo nezpo-
chybnil, a to ani kontroly MŽP 
po podpisu smlouvy a mini-
sterstvo po prověřování pro-
plácelo všechny faktury. Také 
projektový manažer z fi rmy 
VRV neshledal žádná pochy-
bení.

•      To, že je pravděpodobnost vý-
sledku losování velmi malá, 
neznamená, že je teoreticky ne-
možná. Myslím si však, že došlo 
k neodbornému losování (např. 
nebyly vymazány výsledky ze 
zkušebního losování). Je totiž 
téměř nemožné, že by se dohod-
lo 10 fi rem a zmanipulovalo vý-
sledek. Na to ukazuje i to, že se 

nikdo z vyřazených fi rem po lo-
sování neodvolal.

•      Odvolávání se na rozsudek ze 
dne 15. 2 2012 Krajského sou-
du v Brně (který ještě nenabyl 
právní moci) je totální právní 
neznalost. V době losování ani 
náhodou neplatil a retroaktivita 
práva je jedním ze základních 
právních zásad a důvodné po-
chybení není důkaz.

•      Dne 30. 4. 2014 se sešlo na MŽP 
20 starostů z postižených obcí 
a dohodli se na dalším jedná-
ní. Doufám, že se všichni spojí 
a vyřeší tuto pseudokauzu, která 
poškozuje nejen tyto obce, ale 
obecně i celou Českou republi-
ku.

•      Nezpochybňuji právo kontro-
ly dotací MŽP, a to až 3 roky 
po ukončení akce a nejdéle 10 
let na základě principu udržitel-
nosti akce.

•      Není pravda, že by Úvaly měly 
vracet 80 miliónů Kč, protože 
zatím bylo proplaceno 70,8 mi-
liónů Kč.

Kdo čte mé články, jistě chápe, že  
nehájím žádná pochybení vedení 
města, ale město samé. Důkazem 
budiž můj boj za cenu obvyklou 
při prodeji pozemků Radlická.
Je jasné, že fi nanční výbor mu-
sel nastartovat důsledná úsporná 
opatření, protože dluh města za-
číná být neúnosný a zastupitelé to 
začínají chápat.

Ing. Petr Jankovský

Analýza současného stavu kultury, sportu 
a zájmové činnosti

Přehled kulturních, společenských a sportovních aktivit

•    Městská knihovna Úvaly – otevírací doba 3x týdně, možnost vyu-
žít internet (http://www.knihovnauvaly.estranky.cz/)

•    Kulturní sál města Úvaly v „Domě s pečovatelskou službou” – 
sál se využívá pro besedy, autogramiády, komorní divadelní před-
stavení, dětská představení, komorní koncerty, klubové kino, setká-
ní seniorů, koncerty, jednání rady města atd.

•    Římskokatolický kostel Zvěstování Páně – pravidelné bohosluž-
by Římskokatolické církve (http://www.farnost-uvaly.cz/)

•    Církev Československá husitská – bohoslužby v  Husově kapli 
(http://www.ccshuvaly.wz.cz/index.php?show=4)

•    Církev bratrská

•    Komorní sbor Christi Úvaly – pěvecký soubor
•    Cyklostezka – Trasa 8211 spojuje cyklotrasy 8207, 8206 a  8209, 

vede z Klánovického lesa přes Úvaly, Tuklaty a Rostoklaty do Tismic

•    Městské koupaliště Úvaly – venkovní areál, bazén, dětské brou-
zdaliště, hřiště pro nohejbal, volejbal, kroket, minigolf a další spole-
čenské hry (http://www.koupaliste-uvaly.cz/index.htm)

•    Sportoviště a sportovní klub SK Úvaly – k dispozici je fotbalové 
hřiště, tenisový kurt, víceúčelový kurt (nohejbal, volejbal, badmin-
ton, street basketball). SK Úvaly provozuje oddíly kopané a nohej-
balu. (http://www.skuvaly.cz/informace-o-klubu/)

•    Amatérský tenisový klub Úvaly (http://www.tenisuvaly.cz/o-klu-
bu.p7.html)

•    TC Úvaly

•    Cyklistický klub Úvaly – (http://www.ck-uvaly.banda.cz/)
•    TJ Sokol Úvaly – oddíly házené (minižáci, mladší žáci A, B, mladší 

dorost, starší žáci, starší dorostenci, muži), cvičení (http://www.ha-
zena-uvaly.cz/)

•    Český rybářský svaz Úvaly (http://rybariuvaly.webnode.cz/)
•    Český svaz chovatelů Úvaly

•    Český kynologický svaz ZKO Úvaly u Prahy (http://zkouvaly.web-
node.cz/)

•    Český svaz včelařů Základní organizace Úvaly (http://www.
mudroch.cz/vcely/)

•    Junák – svaz skautů a  skautek ČR – oddíly dívčí, vlčata (mladší 
kluci), skauti (starší kluci) a dospělácký (http://uvaly.skauting.cz/) 

•    Klub důchodců Úvaly, o.s. – odbor správní MěÚ Úvaly
•    Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s. 

•    Leteckomodelářský klub Úvaly

•    Otevřené Úvaly, o.s. (http://www.otevreneuvaly.cz/)
•    Sdružená obec Baráčníků  „Jana Amose Komenského”

➜ ➜ ➜ ze strany 9
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Kultura a volný čas

Květiny k památníku obětí války položili 
také zástupci úvalských skautů.

V pátek 2. května 2014 v podve-
černích hodinách se nad Úvaly 
přehnala silná bouřka doprová-
zená krupobitím a záplavovým 
deštěm. Na Nových Slovanech 
v ulici U Hostína a okolí došlo 
k zanesení dešťové kanalizace 
a voda stékající z polí vytvořila 
obrovské jezero, ve kterém se 
„utopilo“ i něko-
lik automobilů. 
Vzniklou záplavu 
pomohlo odstra-
nit až čerpadlo 
SDH Úvaly.
Pracovníci úval-
ských VPS v so-
botu 3. 5. 2014 
ráno mezi 7. a 11. 

hodinou provedli hrubý úklid ná-
nosů z průtrže mračen a následné 
záplavy předcházejícího dne v lo-
kalitě ulice U Hostína. Práce, včet-
ně důkladného pročištění kanálů, 
pokračovaly i v dalších dnech 
za účasti hasičů. 

Text a foto 
Mgr. Marek Mahdal, DiS.

•    Spolek Jonatán, o.s.

•    Sport Úvaly, o.s.  – klub karate, oddíly (přípravka, začátečníci, oddí-
ly A, B, C, D a E, dospělí) (http://www.sportuvaly.cz/index.php?pro-
mena=main.php)  

•    Trial Úvaly, o.s. – oddíl MotoTrialu a  BikeTrialu (http://www.trial-
-uvaly.cz/)

•    RC MODEL KLUB Úvaly – rádiem řízená auta
•    Sbor dobrovolných hasičů Úvaly (http://hasici-uvaly.czweb.org/)
•    Úvalský spolek akvaristů

•    Fitcentrum Mamut Úvaly – cvičení pro veřejnost (bodystyling, 
zumba, spinning, power joga, hudební tanečky, jumping, pilates, 
hip-hop, step aerobic) (www.fi tcentrummamut.cz)

Přehled kulturních a společenských aktivit pro rodiče a děti

•    Městský dům dětí a mládeže Úvaly – pravidelné kroužky pro děti 
a mládež, organizace letních táborů, volnočasové aktivity pro děti 
a mládež, organizace soutěží a akcí. V prostorech se nachází taneční 
sál, společenská místnost, koncertní sál, klubovny a hrnčířská dílna. 
Pro rodiče s  dětmi mateřský klub Ouvaláček (http://mddmuvaly.
wz.cz/).

•    Kroužky a aktivity pro děti při Základní škole Úvaly

•    Plavecký klub Natrix – plavání kojenců a dětí, cvičení pro těhotné, 
pobytové akce pro děti a rodiče (http://www.klubnatrix.cz)

•    Klub Záškolák – soukromá školička pro děti, kroužky – hudebně-
-pohybový kroužek, angličtina pro děti, jóga pro děti (www.klubza-
skolak.cz)

Přehled akcí v Úvalech

•    Měsíčník Život Úval – vydává Městský úřad Úvaly
•    Koncerty, besedy a vystoupení v kulturním sále 

•    Vítání občánků

•    Advent na náměstí

•    Rozsvícení vánočního stromu

•    Bezpečná sobota

•    Závody horských kol

•    Junior města Úvaly – ocenění při podání výjimečného výkonu, 
reprezentace města na výjimečné úrovni nebo jiná skutečnost ze-
jména z oblasti kultury, sportu, vědy a techniky, morálky, etiky, me-
zilidských vztahů a ochrany přírody. Kandidáty na ocenění navrhují 
zejména školská zařízení, místní organizace, spolky, městský úřad, 
Policie ČR, občané Úval. Oceňují se osoby mladší 18 let.

•    Městský ples

•    Soutěže, turnaje při MDDM Úvaly

•    Fotosoutěž pořádaná MěÚ Úvaly

Na základě demografi cké studie připravil Dr. Vítězslav Pokorný, 
zastupitel města

Důsledky záplavových dešťů Vzpomínka 
na oběti 
2. světové války
5. května 2014 v 16 hodin 
se setkali na pietním shro-
máždění na úvalském hřbi-
tově zástupci města, žáci 
základní školy a občané, 
aby uctili památku obětí 
2. světové války. Starosta 
města MUDr. Jan Šťastný 
po projevu položil k památ-
níku květiny. O událostech 
na sklonku 2. světové vál-
ky hovořil kronikář města 
dr. Vítězslav Pokorný.
Shromáždění bylo zakonče-
no českou státní hymnou.

Text a foto 
Vladislav Procházka

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že 
již od 1. 1. 2013 spravuje daňo-
vé záležitosti fyzických osob 
s bydlištěm a právnických osob 
se sídlem v Úvalech Finanč-
ní úřad pro Středočeský kraj, 
Územní pracoviště Praha-
-východ, Thámova 27, 186 21 
Praha 8, nikoliv Územní pra-
coviště v Brandýse nad Labem 
– Staré Boleslavi.

Doporučujeme proto, aby se 
fyzické a právnické osoby, je-
jichž adresa bydliště či sídla 
je v Úvalech, obracely v zá-
jmu urychlení vyřízení daňo-
vých záležitostí přímo na pra-
covníky Územního pracoviště 
Praha-východ a veškerou ko-
respondenci zasílaly na výše 
uvedenou adresu Územního 
pracoviště Praha-východ.

Úřední hodiny Územního pracoviště Praha-východ:

Telefon: 225 332 111
Podatelna: Pokladna:
Pondělí 8:00–17:00 hod.  8:00–11:30 12:30–15:30 hod.
Úterý 8:00–15:30 hod. –
Středa 8:00–17:00 hod. 8:00–11:30 12:30–15:30 hod.
Čtvrtek 8:00–15:30 hod. –
Pátek 8:00–14:00 hod. –

Bc. Zdeňka Hudcová, ředitelka územního pracoviště

Taneční pomlázková, 
osmdesátiny a plný 
sál
Všechny tyto atributy se týkají 
jednoho odpoledne v sálku DPS. 
Před blížícími se Velikonoce-
mi zaplnila již tradičně hudba 
pana Mirka Kočárníka seniorům 
známé prostory. Jen tentokrát 
s trochu slavnostnější náladou. 
Pan starosta spolu se všemi 
přítomnými blahopřál našemu 
neobyčejně vitálnímu hudeb-
níkovi k osmdesátinám. Za pár 
měsíců na shledanou opět s pa-
nem Kočárníkem a vámi spoko-
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Cestování po Obu nebo Obě?
Když přišla nabídka besedy 
od hydrologa Jiřího Moučky, zdá-
lo se nemožné najít vhodné slovní 
spojení pojmenování ruské řeky 
na pozvánce, aniž by se dalo zne-
užít jako žertík a znevážit vyprá-
vění. Zvolila se varianta neutrální, 
Plavba po řece Ob.
Pan Moučka však zachovává 
místní, rozumějte ruské pojme-
nování pro altajskou, sibiřskou 
a jednu z nejdelších řek Ruska 
a světa vůbec. Takže Oba, měs-
tečko Kameň na Obi a podobně 
- no a vyberte si. Řeka protéká 
z jihu na sever přes západní Sibiř, 
klikatí se, rozšiřuje, úží, upravuje 
břehy, zanáší se, tvaruje kraji-
nu neuvěřitelnou silou a způso-
bem a nakonec ústí do Obského 
zálivu v Karském moři. Život 
na řece je prostý a podle vyprá-
vění se zdá, až na extrémní tep-
loty, jednoduchý. Řeka a krajina 

dávají potřebné bez snahy co-
koliv obnovovat, ovšem kromě 
prohlubování zanášeného toku, 
ale materiál je okamžitě využit 
jako stavební. Připočtěme rus-
kou mentalitu a nepodivíme se 
nad tak ani v dnešní době poně-
kud méně pozitivně vnímanou 
hrdostí na ruskou národnost, na-
víc i umocněnou poměrně sluš-
ným existenčním zabezpečením 
obyvatel oblasti. Jiří Moučka 
pracoval půl roku 2012 na stav-
bě plynové elektrárny poblíž Sa-
lechardu a dva měsíce, v období 
dobré splavnosti řeky, po ní pu-
toval. Zprostředkoval nám lehce 
bizarní životní prostředí jak řeky, 
tak člověčí, a posluchače napada-
ly velmi konkrétní otázky, takže 
diskuse byla „plodná“ a odpo-
vědi humorně lidské. Leckoho 
vyslechnuté povídání přimělo 
k zamyšlení nad vlastní malou in-

formovaností o ob-
lastech, které dříve 
byly tak nějak tabu. 
Ovšem trochu tabu 
zůstávají už vzhle-
dem k bývalým po-
litickým poměrům 
formujícím zdejší 
obyvatele po gene-
race a k obří roz-
měrnosti oblasti, 
kterou si naše malé 
české středoevrop-
ské chápání stěží 
dokáže zprostřed-
kovaně představit.

Alena Janurová

➜ ➜ ➜ ze strany 11

jenými, tleskajícími, 
zpívajícími, tančícími 
a usměvavými, v sále 
i na parketu.

Za KuK 
Alena Janurová, 

Zdenka Havránková, 
Iva Branyšová

Trocha chytré zábavy v hudebním hávu
Komise pro kulturu připravila na 
6. června zábavný pořad, v němž 
vystoupí známý glosátor PhDr. Ivo 
Šmoldas a písničkářka Jana Rych-
terová. Ivo Šmoldas chytře a vtipně 
pohovoří o současném světě a spole-
čenské situaci, Jana Rychterová do-
plní jeho slova svými šansony o vě-
cech hluboce lidských a na housle ji 
doprovodí Vladimír Iljič Pecháček.
Janu Rychterovou s Vladimírem 

Pecháčkem si mnozí ještě pamatují 
z prosincového vystoupení souboru 
Two Voices. Není nutné představo-
vat ani Ivo Šmoldase, kterého mno-
zí slyšeli v zábavných a diskusních 
pořadech v rozhlase nebo spatřili 
na televizní obrazovce. Kromě toho 
je také literárním publicistou, bás-
níkem a překladatelem.  

Za komisi pro kulturu vás zve 
Vladislav Procházka.
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Mini Mabely – Cool Rasputin

Plavecký klub Natrix vás zve
na II. ročník akce

LETNÍ SLUNOVRATLETNÍ SLUNOVRAT
aneb Oslava příchodu léta

Akce se koná v sobotu 21. 6. 2014
u plaveckého centra, ul. Jirenská 1883.

Těšit se můžete na vystoupení úvalských
mažoretek, dětský triatlon, výtvarné dílny,

divadlo, skákací hrad...

zprávy z MDDM

Akademie – svátek všech 
tanečníků z MDDM
Akademie tanečního oddělení 
MDDM je tradičně přehlídkou 
práce všech dětí a jejich vedou-
cích, na kterou se připravují ta-
nečníci ze soutěžních skupin, ale 
i běžných zájmových kroužků. 
Často před vyprodaným jevištěm 
diváků cítí velkou zodpovědnost 
a stane se, že i ti ostřílení mívají 
větší trému než na soutěžích. At-
mosféra divadla s možností vyu-
žití hry světel dodává vystoupení 
zcela jiný rozměr, a proto se na ně 
každý rok všichni těší. Kouzlo 
tance se předává z jeviště do hle-
diště a zanechává po skončení 

představení v divácích i taneční-
cích krásné zážitky, které pak jsou 
ještě dlouho předmětem rozho-
vorů dětí i rodičů. Nejinak tomu 
bylo i letos 8. 5. v Salesiánském 
divadle v Praze. Jako každý rok 
odcházející diváci tvrdili ….tak 
letos to byla ta nejhezčí akade-
mie, co jsme viděli… 

Alena Navrátilová
Foto Radek Navrátil 

Fotografi e z celé akce budou uveřej-
něny na stránkách www.mddmuva-
ly.cz ve fotogalerii – v externích 
fotografi ích Radka Navrátila.

Sezona vrcholí – po dvou letech jsme opět mistry republiky
Blíží se konec školního roku 
a s ním vrcholí soutěže taneční 
sezony 2014. Víkend 10. – 11. 5. 
byl pro naše taneční oddělení ná-
ročný, ale zároveň i úspěšný. 
10. 5. taneční skupina MDDM 
Úvaly Rhythm Elitte Crew 
na mistrovství republiky mlá-
deže pořádaném SUT v Lito-
měřicích získala s choreografi í 
Peace of Mind zlato a titul mi-
stra republiky ve Street Dance. 
Podařilo se nám tedy zopakovat 
úspěch z roku 2012 a o stupínek 
zlepšit loňské stříbro. Potvrdili 
jsme tedy kvality naší streeto-
vé formace pod vedením Davi-
da Procházky, který je trenérem 

i choreografem skupiny, která již 
tři roky patří ke špičce mezi stre-
etovými tanečníky.
Na stejném šampionátu se daři-
lo ve velké konkurenci i našemu 
týmu Rytmus Úvaly v Modern 
Dance. Jejich choreografi e Heart 
Cry se probojovala až do fi nále 
a obsadila krásné 5. místo. Skupi-
na se podílela na choreografi i spo-
lečně, a tak zásluhy patří celému 
kolektivu.
10. 5. se TS Rytmus účastnila 
soutěže Čelákovická Duběnka, 
kde soutěžilo 98 dětí se sedmi 
choreografi emi ve čtyřech disci-
plínách. Získali jsme celkem 5 
medailových ocenění. 

Naše umístění v soutěži Čelákovická Duběnka: 
1. místo: Modern dance 2. kategorie  RII Veni Domine  Navrátilová
 Modern dance 4. kategorie RIII A Na dosah  Kubaričová
2. místo: Modern dance  1. kategorie R I B Žabí baletky  Navrátilová
 Street dance  3. kategorie RIII Džuniorz Groove Your Body Procházka
3. místo: Modern dance  3. kategorie RIII B Tanec v srdci  Navrátilová
5. místo + ocenění poroty za choreografi i a taneční výkon:
 Show Dance 1. kategorie RI A Zvuky džungle Navrátilová
6. místo: Disco Dance 3. kategorie RIII Hear me Roar  Opálková

11. 5. nás Rhythm 
Elitte Crew repre-
zentovala na MČR 
Emco Taneční 
skupina roku tour 
2014 v Praze, kde 
její členové za-
tančili bezchybně 
a v plném nasa-
zení. Přesto ve vel-
ké konkurenci nej-
lepších českých 
skupin skončila 
v semifi nále sou-
těže.

Mistři republiky – 
Rhythm Elitte Crew  
– MR Litoměřice
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okénko knihovny

Čeká nás ještě MR CDO v Art 
disciplínách v Kladně, Regio-
nální přehlídka scénického tance 
mládeže, MR SUT dětí a junio-
rů v parketových kompozicích 
v České Lípě, MR SUT mini dětí 

Na dosah – 1. místo v kategorii dospělých na Duběnce

do 8 let v Jablonci nad Nisou 
a MR ČAT ve všech věkových ka-
tegoriích a disciplínách v Jablonci 
nad Nisou. Začátkem prázdnin 
pak tanečníci EB a Street battle 
odjedou do Itálie na ME.

Alena Navrátilová
Foto rodiče a vedoucí TS

Hodně úvalských dětí odchá-
zí na konci páté třídy na ví-
celetá gymnázia. Nejvíce pak 
na Gymnázium v Českém 
Brodě. S těmito dětmi se už 
v knihovně na besedách a lek-
cích informačního vzdělávání 
nevidíme. Bylo nám to líto, 
a tak jsme náš program besed 
nabídly profesorům Gymnázia 
právě v Českém Brodě. 
Jedno z témat – komiks se 
zalíbilo paní profesorce češ-
tiny a se svými studenty nás 
hned po velikonočním pon-
dělí navštívila. 

Napřed trochu teorie – co to 
vůbec komiks je a jaké jsou 
jeho charakteristické rysy, 
které je nutné při tvorbě ko-
miksu dodržovat. 
Pak něco z historie komik-
su – jeho vývoj ve světě 
a u nás, ukázky zpracování 
různých textů v komiksové 
podobě. 
Celou besedu doprovázíme 
ukázkami z tvorby předních 
světových i českých komik-
sových výtvarníků.
A to nejlepší přijde nakonec. 
Skupinky žáků dostanou 

Studenti českobrodského 
gymnázia v úvalské knihovně
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text a jejich úkolem je zpracovat 
ho jako komiks.  
V současné době se komiks stal 
velice oblíbeným žánrem pře-
devším pro dětské čtenáře. Dů-
kazem toho je například i sna-
ha o zpracování klasických děl 
do komiksové podoby – např. di-
vadelní hry Williama Shakespea-

ra, Saint-Exupéryho Malý princ 
nebo Erbenova Kytice a mnohá 
další.
Jsme rády, že si k nám českobrod-
ští gympláci našli cestu a doufá-
me, že to nebude jejich poslední 
návštěva.

Gabriela Modřanská, 
MěK Úvaly

V rámci meziknihovní výpůjční služby
upozorňujeme na možnost bezplatného

půjčování audio knih pro nevidomé
– více informací v knihovně

školství

Jak 7. A prožila Den ZeměJak 7. A prožila Den Země
Naše škola se již několikátým 
rokem na Den Země zapoji-
la do akce „Ukliďme svět!“. Je 
to mezinárodní kampaň, kterou 
v ČR koordinuje Český svaz 
ochránců přírody (ve světě je 
známá pod názvem Clean up the 
World).
Naše třída letos uklízela ve Škvo-
recké oboře. Našli jsme rozbitou 

dětskou Tatru, zbytek starého te-
levizoru, pletivo v různém stádiu 
rozpadu, železo, sklenice, kozač-
ku, obaly od svačin a další ma-
teriál. Pro někoho je možná jed-
nodušší zbavit se odpadků hned 
na místě a nebo je sem vyvézt, 
i když máme k dispozici koše, 
kontejnery na tříděný odpad či 
sběrný dvůr. Přitom některé odpa- dy jsou z pohledu lidského života 

téměř nerozložitelné a z jiných se 
vymývají jedovaté látky do okolí. 
Od nepaměti nám Země dávala 
jídlo, pití a úkryt. Tak se ptáme: 
„Je to dostatečný důvod pro to, 
abychom se k ní chovali ohledu-
plně a pomohli jí?“
Uklízení nás bavilo, zažili jsme 
společně pěkný den a měli ze své 
práce v závěru dobrý pocit. Ne-
stálo by ovšem za to mít dobrý 
pocit z toho, že okolí Úval je tr-
vale uklizené!? My bychom pak 
mohli více času věnovat např. 
pozorování živočichů a určování 
přírodnin. A věřte, že je co vidět 

a čím se nadchnout! Při naší pro-
cházce jsme kromě jarních kve-
toucích bylin a zelenajících se 
dřevin viděli také veverku, zajíce 
a skokany.
Přejeme vám všem krásné pro-
cházky přírodou a budeme rádi, 
pokud bude po vaší návštěvě 
stejně půvabná jako před ní. 
Les totiž není skládka!

Za 7.A do článku přispěli: Petra 
Hartigová, Lucie Vlasová, Barbo-
ra Horáková, Kristýna Kotková, 
Jakub Vápeník, Tereza Kopecká, 
Václav Šolc, Šimon Coufal, Jan 
Řehák, Jan Holub a Jana Šetková.

Den Země ZŠ Úvaly
22. 4. 2014 žáci úvalské školy se 
svými učiteli uklízeli Úvaly a je-
jich blízké okolí. 
Naším záměrem nebylo pouze 
uklízet, ale pokusit se prohloubit 
vztah každého z nás k životnímu 
prostředí. Využili jsme materiál, 
který v přírodovědném praktiku 
vytvořili žáci s paní Mgr. Janou 
Šetkovou. Děti si procvičily tří-
dění odpadu, šetření energií, péči 
o živé organismy… Důkladně 
se zamýšlely nad svým vztahem 
k životnímu prostředí. 
Několik postřehů dětí z úklidu:
•    Dobrý pocit z pomoci přírodě, 

bez odpadků vypadá krajina 
lépe. (4.A)

•      Smysluplná akce. Děti nadšeně 
sbíraly a třídily odpad v praxi. 
(1. D)

•      Dobrý pocit, že děláme něco pro 
přírodu, a tím zároveň pro nás 
všechny. (6. C)

V  naší činnosti nás podpořil 
ČSOP – dostali jsme pytle, rukavi-
ce a malé obrázky pro žáky I. stup-
ně. Dále bych chtěla poděkovat 
pracovníkům VPS za spolupráci 
– svoz nasbíraných odpadků.

Za ZŠ Úvaly 
Mgr. Růžena Kondelíková

Den Země – Ukliďme svět, Zelený život
Tento celodenní projekt se usku-
tečnil velmi zajímavě. Ráno jsme 
si zopakovali, co je cílem, jak 
můžeme pomoci zlepšit životní 
prostředí. Na cestu nám svíti-
lo sluníčko a cesta vedla lesem 
na Vinici v Úvalech. Společně 
jsme přemýšleli o chování někte-
rých lidí a často padaly otázky 
„Proč to dělají?", když jsme našli 
věci, které do přírody nepatří. 
Neobešlo se to ovšem bez dů-
razného poučení o bezpečnosti, 
především chránit svoje vlastní 
zdraví. Podařilo se nám očistit 
přírodu od odpadků, které zde 
zanechal  a pohodil člověk - Ka-
zisvět. Všichni jsme si pomáhali 

a snažili se. Nasbírali jsme cca 
čtyři a půl pytle odpadu, dokonce 
i pneumatiku.
Popřemýšleli jsme o svém chová-
ní nejenom v přírodě, ale i ve ško-
le, doma apod.
Poděkování patří rodičům,kteří se 
zapojili do projektu Zelený život. 
Byli jsme na vás moc pyšní. Po-
dělím se s vámi o názory a pohle-
dy, které se sešly:
*       mám radost, že každý třídí od-

pad,
*    mám radost, když je Země čistá,
*      mám radost, že si pomáháme 

vzájemně,
*       mám radost, že jsem pomohl 

svým dílem životnímu prostředí,
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Co chystáme na červen?
•  Výuka na mobilním dopravním hřišti (spolupráce s BESIP) – po-

kračování výuky dalších tříd
•      2. 6. COMDI 4  (8. roč.) –  individuální interpretace – žáci indi-

viduálně a podle svého zájmu v dohodnutém čase absolvují sami 
nebo s rodiči konzultaci k výsledkům počítačové diagnostiky pro-
fesní orientace

•  Výjezdní vzdělávací kurzy 1. stupně (školy v přírodě)
  4. B, 5.A (pí uč. O. Kupcová, R. Chotětická) – Štědronín
  4. A (pí uč. J. Hloušková) – Prčice 
  5. C (p. uč. M. Stibor) – Mokrosuky, Šumava
  3. D, 4. C (pí uč. Z. Marečková, K. Syslová) – SC Nymburk
  1. B, 1. D (pí uč. A. Jaklová, D. Barnetová) – Strnadovský Mlýn
•  10. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (17 hodin)
•  11. 6.  Úvalské veršování – oblastní kolo soutěže v recitaci
•  12. 6.  Divadlo Minor „Zahrada“ – 2. A, B, D
•  12. – 15. 6.  Cyklisticko-turistický výlet – 8.A
•  12. 6. Loučení s deváťáky
•  „Dílny“ budoucích prvňáčků (17 hodin)
•  18. 6.  Exkurze do Národního divadla – 5. B
•  24. 6.  Pasování čtenářů (program v MěK Úvaly) – 1. A, B
•  25. 6.  Pasování čtenářů (program v MěK Úvaly) – 1. C, D
•  25. 6.  Cvičení CO
•  27. 6.  Předání vysvědčení žákům

Nabídka volného pracovního místa

ZŠ Úvaly přijme 
 školního psychologa a speciálního pedagoga na částečný úvazek

Životopis zasílejte na zsuvaly@zsuvaly.cz , 
informace na tel. 281 981 946.

*    mám radost, že jsme pomohli 
Zemi – byla to pro ni úleva,

*     šokovalo mě, že v zemi jsou 
kabely a odpad, který tam ne-
patří,

*      nelíbí se mi, že sousedi hází 

nedopalky od cigaret k nám 
na dvorek,

*      vadí mi, že na chodníku, na uli-
ci se vyvenčí psi a páníček to 
po nich neuklidí,

*       naše Země bude v pořádku, 

když se budou všichni o ni sta-
rat. 

A taky zazněly dobré rady a prosby:
*         aby lidi neznečisťovali dál okolí,
*   aby lidi více chránili svět.
Prosím všechny, co to budou číst, 

ať se chovají slušně k přírodě 
a neznečisťují ji. Prosím vás o to.
Když každý udělá skutečně něco 
přínosného, dohromady se nám 
bude žít líp. Děkuji za spolupráci. 

Děti 2. D, pí uč. Křížová

15. duben ve třídě 5. A
Ve třídě 5.A se uskutečnil den 
s názvem Historie známých i ne-
známých osobností. 
Všichni žáci z této třídy se pře-
vlékli za jakoukoliv historickou 
osobnost a zajímavě prezentovali 
její životopis. Ostatní hádali, kdo 
je, a leckdy jsme se u toho i po-
bavili! 
Ve třídě bylo 26 převléknutých 
osobností. Kostýmy se všem po-
vedly. 
Paní učitelka byla převlečena 
za Magdalenu Dobromilu Re-
ttigovou, o které jsme se sice 
neučili, ale všichni jsme se s ní 
v tento den seznámili. Byl tu 
i praotec Čech, kněžna Libuše, 
Teta, Přemysl Otakar II., Jan Lu-
cemburský s Eliškou Přemyslov-

nou, Karel IV. se svými čtyřmi 
manželkami, Jan Hus, Jan Žižka, 
Johanka z Arku, Ludvík Jage-
llonský, Rudolf II., Marie Tere-
zie se synem Josefem II., Bože-
na Němcová v podobě Barunky,
Sissi – Alžběta Bavorská, Tomáš 
Garrigue Masaryk, Adolf Hitler, 
architekt Albert Speer, J. V. Sta-
lin a Jozef Gabčík. 
Den s historickými osobnostmi 
jsme zakončili tím, že jsme si dali 
čokoládu od „Barunky“ a bábov-
ku od „paní Rettigové“. Odnesli 
jsme si domů nejen báječný zá-
žitek, ale i několik nových po-
znatků. Dodnes na to milé setkání 
s historií s úsměvem vzpomíná-
me!

Za třídu 5. A Veronika Vodáková

Soutěž v anglickém jazyce
Po nedávné soutěži v anglickém 
jazyce proběhlo další kolo, tento-
krát jen pro ty mladší, tedy žáky 
4. a 5. ročníku. Někteří páťáci si 
troufl i už na lednové soutěžení se 
staršími (a nebyli bez úspěchu!), 
další se přidali teď v květnu. Od-
vážně se do soutěžení vrhli i čtvr-
ťáci a mile překvapili. Do dalšího 
anglického zápolení na ZŠ Zele-
neč 29. května posíláme Klárku 

Trávníčkovou (4. A), Jiřího An-
toňů (4. C), Aničku Štafenovou 
(5. A) a Bohdana Kroupu (5. A). 
Všem držíme palce.

P.S.: Po krásném druhém místě 
Terezky Horníčkové (9. B) v úno-
rovém okresním kole v Čeláko-
vicích je pomyslná laťka docela 
vysoko ☺.

Petr Daněk, Olga Fernando

Společně dokážeme cokoliv… aneb 
Pojďme stvořit barevnější svět
Na začátku byla výzva Komuni-
ty pro lidský rozvoj namalovat 
obrázky zobrazující barevný svět 
plný radosti, přátelství a pohody, 
které se stanou součástí dětského 
leporela. Do této výzvy se za-
pojilo sto padesát škol a školek, 
mateřských center, 
dětských domovů 
a dalších institucí, 
které vytvořily lepo-
relo se 3 224 obráz-
ky. Mezi nimi jsou 
i obrázky dětí naší 
školy, které nakresli-
ly děti pod vedením 
pí učitelek Březkové 
a Zahrádkové. Toto 
leporelo bylo roz-
děleno na dvě části 
a putuje po celé Čes-
ké republice. V po-
sledním dubnovém 
týdnu si ho mohli 
prohlédnout i žáci 
a návštěvníci naší 
školy. Zaplnilo celou 
chodbu a jednu třídu. 
Slavnostní zakonče-

ní putovní výstavy a projektu le-
porela bude 18. 6. 2014 ve Starém 
purkrabství na Vyšehradě. Foto-
grafi e z výstavy si můžete pro-
hlédnout na http://brezkova.rajce.
idnes.cz/Leporelo/. 

Mgr. Arnoštka Březková
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Pan Jan Poledník – tiskárna TYPOL Úvaly
Tak, jak jsem slíbil, pokračuji 
v seriálu o úspěšných podnika-
telích v Úvalech. Navštívil jsem 
pana Jana Poledníka v sídle jeho 
fi rmy a tento článek je výsledkem 
našeho rozhovoru, kterého se zú-
častnila i jeho žena. 
TYPOL Úvaly je typická rodinná 
fi rma, která byla založena 1. 5. 1991 
a jejím vlastníkem jako fyzická 
osoba je pan Poledník. Ve fi rmě 
pracuje společně s manželkou.
Pro zahájení úspěšného podni-
kání mělo velký význam i místo 
podnikání poblíž hlavní úvalské 
silnice na Prahu a dobrá mož-
nost parkování pro zákazníky. 
Podstatné pro zahájení podnikání 
byly i kontakty a těch měl a má 
pan Poledník dostatek, a proto 
úspěšně přežil a přežívá všechny 
ekonomické turbulence. Dalším 
důležitým faktorem úspěšnosti je 
serióznost a operativnost jednání, 
závazné dodržování sjednaných 
termínů, kvalita a přijatelná cena.

Jak mi řekl pan Poledník, jeho 
tiskárna „tiskne vše kromě pe-
něz“. Zaměřuje se na maloná-
kladový tisk, jako jsou vizitky, 
letáky, tiskopisy všeho druhu, 
drobné materiály pro obyvatele 
jako např. pozvánky, svatební 
i promoční oznámení, reklam-
ní tisky, ale i nejrůznější místní 
časopisy pro obce v okolí, např. 
Zpravodaj obcí Horoušany a Ho-
roušánky, Přišimasy, Rostoklaty, 
Jirenský zpravodaj, periodika 
pro zájmové kluby a organizace, 
např. Zpravodaj klubu francouz-
ských buldočků, Zpravodaj Klu-
bu sběratelů autogramů. Podíleli 
se na grafi cké přípravě a zpraco-
vání různých knih a publikací, 
např. Obojživelníci v teráriích, 
Gastronomický slovník, Alma-
nach ke 100. výročí založení Zá-
kladní školy v Úvalech a mnoho 
dalších. 
Co je však velmi důležité, to je 
zaručená budoucnost této rodin-

né fi rmy. Oba jejich synové, také 
vyučení v polygrafi i, se věnují 
oboru samostatně v oblasti vel-
koplošného tisku, řezané reklamy 
a výroby razítek.  
Z povídání ve fi rmě TYPOL Úva-
ly jsem měl velmi dobrý pocit. 
Ekonomická teorie totiž říká, že 
velké fi rmy nejsou schopny rea-
govat pružně na zakázky malého 
a středního rozsahu, a to je šance 
pro podnikatele 
typu pana Po-
ledníka. Obec-
ně to platí pro 
všechny obory 
podnikání. Je 
dobře, že v Úva-
lech jsou i pod-
nikatelé, kteří 
věčně „nenaří-
kají“, ale úspěš-
ně si hájí své do-
sažené pozice.
Nezbývá než 
popřát této fi rmě 

a jejím vlastníkům mnoho dalších 
zakázek a úspěšné přežití všech 
potíží a překážek.
Doufám, že se mi i v příštím čísle 
podaří prezentovat další úspěš-
né úvalské podnikatele a já budu 
moci být stejně spokojený jako 
ve fi rmě TYPOL Úvaly. Uvítal 
bych, kdyby mi i sami občané do-
poručili místního podnikatele.

Ing. Petr Jankovský

organizace a spolky

Soutěž v Klučovské ulici
V sobotu 3. května jsme se popr-
vé zúčastnili soutěže jednotlivců 
"Klučovská ulice 2014 – Memori-
ál Radka Slámy a Filipa Havlína". 
Jak už název napovídá, nejeli jsme 
daleko, ale jen kousek za Český 
Brod, do Klučova. Organizátoři zde 
připravili trať na 60 m s překážka-
mi pro děti a 100 m s překážkami 
pro dorost a dospělé. Ve zkratce: 
jsou to závody na danou vzdále-

nost, na trati musí závodník překo-
nat bariéru a přeběhnout kladinu, 
spojit hadice a doběhnout do cíle. 
V kategorii starších žáků jsme měli 
jednoho zástupce – Matyáše Ťoka, 
který obsadil konečnou 13. pozi-
ci. V žákovských kategoriích byla 
konkurence největší. My jsme však 
účast v této soutěži směřovali k zís-
kání prvních zkušeností v kategorii 
dorostu a pak také k ověření formy 

První soutěže mladých hasičů přinesly stříbrné úspěchy
Po zimní pečlivé přípravě če-
kala na mladé hasiče tradičně 
úvodní soutěž roku, a to Muka-
řovské uzlování. Přebor v rych-
losti vázání uzlu se konal už 
15. března a úvalský sbor sesta-
vil družstva v kategorii mlad-
ších a starších žáků. I přes in-
tenzivní trénink si mladí hasiči 
v kontextu výsledků z minulých 
let nemohli dělat přehnané na-
děje na výrazný úspěch. Přesto, 
že byla především u mladších 
žáků znát při samotné soutěži 
značná nervozita, dokázali, že 
mohou směle konkurovat svým 
kolegům z ostatních sborů. Vý-
sledek mladších žáků byl jed-
noznačně nejlepší v historii naší 
účasti. Ze 14 družstev se naši 
mladší žáci umístili na druhém 
místě a výkon družstva koru-

novala Veronika Mašatová se 
svým třetím nejlepším časem ze 
sta soutěžících. Starším žákům 
se však vedlo ještě lépe. Bez-
konkurenčním výkonem soutěž 
vyhráli, a to za účasti dalších 
15 družstev. I v této kategorii 
jsme zaznamenali individuální 
úspěch, a to ve třetí pozici Ve-
roniky Šveňhové z celkového 
počtu 101 soutěžících.
Po medailové žni z Mukařova se 
mladí hasiči začali připravovat 
na podstatně rozdílnou soutěž, 
a to v požárním útoku. Tradičně 
jsme se totiž přihlásili na Memo-
riál L. Báči v Čelákovicích, který 
se za krásného počasí konal v so-
botu 26. dubna. Očekávání z na-
dějné intenzivní přípravy ihned 
po příjezdu na místo trochu snížilo 
zjištění, že stroj vypověděl službu. 

Naštěstí není 
u hasičů vzá-
jemná pomoc 
ničím cizím 
a motorovou 
stříkačku nám 
vypůjčil čelá-
kovický sbor. 
Do soutěže 
jsme opět po-
stavili družstva 
v kategori-
ích mladších 
a starších žáků, 
podobně jako 
dalších sedm 
sborů. Přesto-
že se mladším žákům oba pokusy 
v požárním útoku příliš nepodaři-
ly, dosáhli konečné druhé příčky. 
I přes tento nesporný úspěch se 
naši nejmladší příliš neradova-

li, jelikož museli vracet putovní 
trofej z loňského vítězství. Star-
ší žáci vítězství neobhajovali, 
a proto jim konečné druhé místo 
udělalo více radosti. 

Za SDH Úvaly Milan Bednář

v kategorii dospělých. Ve svém prv-
ním závodě na 100 m s překážkami 
obsadila Verča Šveňhová 4. místo 
mezi dorostenkami, Samuel Ťok 
4. místo a Petr Zetek 2. místo mezi 
dorostenci. V kategorii dospělých 
se mezi ženami umístila na 4. mís-
tě Adéla Votočková a na 3. místě 
Alena Tesařová, v kategorii mužů 
na 4. místě Radek Šindelář a na 3. 
místě Milan Blažek. Na soutěži se 
setkala konkurence hned z několi-
ka okresů, a i když startovní listina 
nebyla dlouhá, jednalo se o velmi 

kvalitní závody a kvalitní přípravu 
na okresní kolo v požárním spor-
tu, kde bude sice více soutěžících, 
ale výkonově slabší konkurence. 
Celkově se nám celá soutěž moc 
líbila a těšíme se na příští ročník. 
Na závěr bych chtěla občany Úval 
a příznivce SDH Úvaly upozornit 
na facebookovou stránku s názvem 
Mladí hasiči SDH Úvaly, kde pra-
videlně zvěřejňujeme informace 
ke kroužku mladých hasičů, vý-
sledky soutěží a také fotografi e.

Za SDH Úvaly Alena Tesařová

Starší žáci při požárním útoku, foto R. Brajer
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Kdo otevřel cestu developerům 
do Úval?
Vážení čtenáři, po přečtení člán-
ku v květnovém čísle ŽÚ mi bylo 
jasné, že nestačí  hovořit o udá-
lostech ve městě jen s lidmi, kte-
ré potkávám, ale že je potřeba 
opravdu každý krok vysvětlit, 
přinést fakta.
Jednou  jsem už na stránkách 
úvalského městského časopisu 
psala, jak mě velmi mrzí, že ně-
kteří autoři článků se neobtěžují 
vyhledáváním faktů, ani ověřením 
informací, které  zveřejní. 
Autor  článku v květnovém čísle 
ŽÚ „Otevřené Úvaly pro deve-

lopery aneb Návrh Územního 
plánu Úval“ pan Ing. Jan Černý 
se na veřejném zasedání přiznal, 
že pro tento článek vlastně žádné 
podklady neměl.
Negativní kritika se dobře píše 
a ještě lépe čte. Nechci psát dlou-
hý článek, proto uvádím jen holá 
fakta v číslech.
Úvaly si neudělaly v tomto vo-
lebním období neviditelný dluh 
v podobě  územního plánu, jak 
píše pan Jan Černý, ale…
Podívejte se, kdy změny územní-
ho plánu proběhly:

ÚP, číslo 
změny 
ÚP

Lokalita: Určení na: Rozloha: Datum 
změny 
ÚP:

V té době 
starosta:

ÚP Výpustek

Úvalák

Radlická

Horoušánky

Hodov

čistě ob. 
území
čistě ob. 
území
čistě ob. 
území
čistě ob. 
území
čistě ob. 
území 

6,6 ha

3,4 ha

8 ha

10,4 ha

1,4 ha

12/1995 Ing. Ivan 
Černý

Změna 
č. I 

U Hájovny, 
Zálesí

čistě obytné 2,8 ha 3/1998 Ing. Ivan 
Černý

Změna 
č. IIA

Horoušánky

Hostín

Nové 
Slovany

Dobročo-
vická

z rezervy  
do návrhu
nerušící 
výroba
všeobecně 
smíšené 
území
čistě obytné

18,8 ha

3 ha

2,1 ha

4,3 ha

8/2003 Ing. Ivan 
Černý

Změna č. 
IIB

Vinice čistě obytné 12 ha 6/2004 Ing. Ivan 
Černý

Změna č. 
IIC

Výpustek
Zrušení 
rezervy na 
školu!!!

na bytovou 
výstavbu

3/2006 Ing. Ivan 
Černý

Změna č. 
IV

Slovany čistě obytné 4,6 ha 2/2004 Ing. Ivan 
Černý

Změna 
č.VA

Radlická
Slovany 
V Rohožni

čistě obytné
čistě obytné 
čistě obytné  

5,1 ha
3,5 ha 
1 ha

12/2006 MUDr. Jan 
Šťastný

Změna č.  
VB

Slovany před 
přeložkou 

32 ha 4/2008 MUDr. Jan 
Šťastný

Změna č. 
XI

Slovany za 
přeložkou

smíšené 
obytné
nerušící 
výroba

14,1 ha 

10 ha 

5/2010 MUDr. Jan 
Šťastný

Pokud zastupitelé za Otevřené 
Úvaly podporovali zástavbu, tak 
pouze v intravilánu města – tedy 
zastavění takových ploch, které 
by přispěly k vytvoření  celku 
a zamezilo by se tím vzniku odtr-
žených lokalit.

V Radlické čtvrti se podařilo pro-
sadit a schválit studii, podle které  
zde budou pozemky o velikosti 
700 – 1 100 m2, tedy pouze pro 
individuální výstavbu, která ko-
responduje s charakterem okolní 
zástavby.

Co se týká rozšiřování  bytové 
výstavby v oblasti Vinice, schvá-
lilo zastupitelstvo její etapizaci. 
V současné době  je na celém úze-
mí stavební uzávěra, tento stav je 
ale do budoucna neudržitelný.
A ještě k územnímu plánu a infor-
movanosti o tvorbě tohoto doku-
mentu.
Celý proces projednávání územní-
ho plánu je veden v souladu s plat-
ným stavebním zákonem, je zve-
řejňován způsobem, který zákon 
vyžaduje. Jako osoby příslušné pro 
spolupráci při tvorbě a pořizování 
územního plánu rozhodlo zastu-
pitelstvo svým usnesením a jme-
novalo dva zastupitele – ing. Mi-
chala Bredu a Ing. Ivana Černého. 

Vzhledem k tomu, že stavební zá-
kon připouští jmenovat pouze jed-
noho „určeného zastupitele“, byl 
pan Ing. Michal Breda této funkce 
„zproštěn“ v okamžiku, kdy na-
stoupil do funkce místostarosty. 
Pan Ing. Ivan Černý mohl celé toto 
období přípravy, tvorby a projed-
návání územního plánu věnovat 
seznamování občanů s navrhova-
nými připomínkami, změnami, 
třeba i na stránkách ŽÚ, a ne-
museli jsme dnes číst slova jeho 
syna, že: „zásadní dokument pro 
budoucnost  obyvatel Úval se tak 
schvaluje v naprosté tichosti“.

Dana Poláková, 
radní, 

zastupitel za Otevřené Úvaly

Již osmý ročník Čarodějnického běhu 
je za námi

Z letošního běhu jsme si odnesli 
několik ponaučení, která je nutno 
brát s úsměvem. 
1) Diplomů není nikdy dost. – 
Přestože jsme v minulosti vždy 
měli v záloze dostatek diplomů, 
aby zbylo na všechny závodníky, 
letos tomu tak nebylo. Diplomů 
jsme sice vytiskli opět hodně, ale 
na startovní čáru se tento rok po-
stavilo neuvěřitelných 142 závod-
níků! Slibujeme, že na příští ročník 
už budeme stoprocentně připrave-
ni.
2) Je nemálo rodičů, kteří si ne-

jsou jisti věkem 
svých dětí. – Tato 
informace je pro nás 
ale podstatná s ohle-
dem na zařazení 
do kategorie. Takže 
my nedáme pokoj, 
dokud se to od pří-
chozích nedozvíme.
3) Šunkovou pizzu 
má rád každý. – Náš 
stálý a letitý sponzor 
Pizzeria Trincea té-
měř nestačil dodávat 
pizzy pro hladové 
závodníky.

4) „Pánbůh“ je vždycky v po-
slední sobotu před Čarodějnicemi 
doma a sesílá nám krásné počasí. 
– I když ještě brzy ráno to vypa-
dalo na jasný déšť, zase bylo hez-
ky.
Těšíme se na vás opět příští rok 
anebo třeba v říjnu na Úvalském 
jabkobraní.

Za spolek Jonatán 
Jana a Jirka Horovi, 

Martina Bedrnová, Petr a Pavla 
Frýdmanovi, Míla Kolařík. 

Foto: Petr Frýdman
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Přírodní památka Králičina a Povýmolí a nová studánka Antonína Chlapce
Je sobota 10. května 2014, teplo 
a krásně slunečno s občasným 
povětřím. Na parkovišti pod re-
staurací Homolka se schází na 42 
úvalských občanů s 6 čtyřnohými 
přáteli. Je připraveno slavnostní 
otevření přírodní památky Králi-
čina a Povýmolí a nové studánky 
Antonína Chlapce, která je sou-
částí více jak 13hektarové pří-
rodní památky. Podobu studánky 
upravily Lesy ČR, s. p., po dohodě 
s Klubem přátel historie a přírody 
Úval a okolí. Účastníci se nejpr-
ve setkávají u lávky přes Výmolu 
pod terénními zbytky hradu Skara 
u cedule se státním znakem ozna-
čující začátek přírodní památky. 
Zde předseda Klubu Dr. Vítězslav 
Pokorný všechny přivítal, také 
mimo jiné doc. RNDr. Svobodo-

vou z Klánovic a starostu Škvor-
ce p. Trojana. Následně všechny 
seznámil se sedmiletou anabází 
přípravy návrhu na vyhlášení pří-
rodní památky v roce 2013, které 
předcházelo vyhlášení přírodního 
parku Škvorecká obora – Králiči-
na v roce 2009. Při této příležitos-
ti ocenil obrovskou práci a spo-
lupráci především pana Petra 
Urbana, kterému předal pamětní 
list za účast na přípravě vyhlášení 
přírodní památky Králičina a Po-
výmolí. Stejný pamětní list bude 
udělen Mgr. Jaromíře Borecké 
a Ing. Vladimíru Valentovi, CSc.
Počasí účastníkům přálo a turistic-
kým výšlapem všichni strávili pří-
jemné sobotní odpoledne. Událost 
přibližuje následující fotografi e.

Petr Urban

Kurs Manželské večery
Na jaře 2014 se v Úvalech odehrál 
už druhý běh kurzu „Manželské 
večery“ – a dokonce si na něj ten-
tokrát přijela posvítit televize!
Leckdo se obává, že na takovém 
kurzu bude muset ostatním něco 
říkat o svém vztahu, nebo ještě 
hůř – že ten druhý bude o vztahu 
říkat všem ostatním! Manželské 
večery to řeší jednoduše – všechna 
diskuse probíhá v soukromí u ma-
lého stolku pro dva a k povídání 
párům hraje tlumená hudba, aby 
se navzájem nerušily. Celý večer 
začíná večeří při svíčkách a atmo-
sféra je spíš jako na „rande“ než 
na kurzu. Však taky je leckdo ve-
čer po práci unavený, a když už si 
zařídí hlídání dětí, zaslouží si dob-
ré jídlo, kávičku a dezert, květiny 
a pohodu. A to nejen pro páry, kte-
ré zápasí, ale i pro ty, které chtějí 
svůj dobrý vztah ještě zlepšit.
Kromě úvodní večeře a disku-
se v párech každý večer otevře 
jedno aktuální téma manželství. 
Kurzy jsou opepřené zkušenostmi 
přednášejících, citáty odborníků 
a statistikami a čerpají z více než 
dvacetiletých zkušeností auto-
rů kurzů, kteří je z Londýna po-
stupně rozšířili do více než stov-
ky zemí a čtyřiceti jazyků. Právě 
na těchto zkušenostech postavili 
klíčová témata pro každý vztah – 
například vzájemné naslouchání, 
reakce na konfl ikt, vlivy z dětství 
nebo síla odpuštění. 
Uprostřed kurzu se nám nečeka-
ně ozvala TV Nova, že by ráda 
o Manželských večerech natočila 
krátký dokument. Byli jsme v tu 
chvíli rádi, že nám město Úva-
ly vyšlo vstříc a otevřelo dveře 
do volnočasové „Pětašedesátky“, 

která působí opravdu reprezen-
tativně. K tomu se také na kurzu 
našli odvážlivci, kteří byli ochotní 
nechat se natočit. 
Sedmiminutový dokument do-
padl pěkně, i když si ho televize 
sestříhala po svém a zapomně-
la zmínit, že se kurz odehrává 
v Úvalech... tak snad příště. Pro 
tentokrát aspoň odkaz na video 
a pár zkušeností těch, kteří se kur-
zu zúčastnili:
https://www.youtube.com/watch-
?v=fZEfyWq_pOA

„Líbila se nám otevřenost předná-
šejících i nazdobené stoly.“
„Velice přínosná jsou propracova-
ná cvičení.“
„Největší smysl a přínos Man-
želských večerů vidím v tom, že 
dává párům do ruky vodítka nebo 
nástroje, aby věděly, jak ten svůj 
vztah budovat. Aby věděly jak 
a aby se nevytrácela důvěrnost 
a láska.“
„Já jsem si spíš než jako manžel-
ka připadala jako matka jeho dětí, 
ale po absolvování kurzu jsem se 

povznesla a jsem zpátky manžel-

kou.“

Další kurz Manželské večery 

chystáme od září v Praze na Pal-

movce; pokud by vás to zajíma-

lo, můžete zabrousit na www.

manzelskevecery.cz nebo se 

ozvat PhDr. Dagmar Güttnerové, 

Ph.D., na telefonu 733 627 409 

nebo e-mailu dagmar.guttnero-

va@gmail.com.

Ing. Jakub Guttner, Ph.D., 
jeden z lektorů kurzu
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sport
Stolní tenis nabírá obrátky!
Náš oddíl letos na jaře zakončil 
svoji už 44. sezonu v řadě. A byla 
vskutku velice úspěšná. „A“ druž-
stvo (2. třída) ve složení Karel Šo-
chman, Oldřich Kukla st., Oldřich 
Kukla ml., Radek Pilát a Petr Jan-
dovský celou první polovinu sou-
těže drželo v tabulce 1. místo, kte-
ré zaručuje přímý postup do vyšší 
třídy. V odvetných střetnutích 
druhé části však náš tým už tak 
úspěšný nebyl a nakonec skončil 
na celkovém 3. místě. Toto umís-
tění nás poslalo do baráže, ve kte-
ré jsme se utkali o druhé postu-
pové místo s mužstvem Brandýsa 
nad Labem. Obě utkání jsme však 
prohráli a již podruhé za sebou 
nám postup z baráže unikl. Škoda. 
Tak snad už konečně příště… 
Stejné postupové ambice mělo 
i naše „béčko“ ve 3. třídě okresní-
ho přeboru, za které startovali Mi-
roslav Květoň, Karel Ittner, Petr 
Bambas, Vladimír Minařík, Mar-
tin Kocurek a Jaroslav Moucha. 
Rovněž jako naše áčko prochá-
zelo i toto družstvo celou soutěží 
na špici, ale přímého postupového 
místa z čela tabulky nedosáhlo. 
Nakonec skončilo druhé za tý-
mem Káraného. A stejně, jako náš 
první tým, čekala i toto mužstvo 

baráž. V ní číhaly na svoji příleži-
tost Říčany, které obsadily 3. mís-
to. Na rozdíl od áčka se však naši 
hráči proti tomuto soupeři prosa-
dili (remíza a výhra) a postoupili 
do 2. třídy! Je to zatím největší 
úspěch tohoto našeho výkonnost-
ně velice vyrovnaného a stále se 
lepšícího týmu. 
Třetí soutěž hrálo rovněž i naše další 
„C“ družstvo. Jeho složení je různo-
rodé, od zkušených hráčů až po za-
čínající „borce“, kteří teprve sbírají 
zkušenosti na závodních kolbištích 
(Jiří Žitek, Martina Michalcová, Petr 
Coufal, Milan Procházka, František 
Procházka, Miroslav Staněk, Tadeáš 
Vytiska, Kamil Munia). Cíl, který si 
tento nový tým na začátku soutěže 
vytkl – „nebýt poslední“ –, se těsně 
nesplnil a družstvo nakonec olemo-
valo závěr tabulky. Nováčci ovšem 
získali řadu zkušeností, což je jistě 
příslib do jejich další sportovní bu-
doucnosti. 
Pro stále zvyšující se zájem o ten-
to sport v našem městě plánuje 
oddíl založit v následující sezoně 
(říjen 2014 až duben 2015) další 
družstvo, tentokrát pod hlavičkou 
Úvaly „D“.

Karel Šochman, 
oddíl stolního tenisu
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LETNÍ TENISOVÝ KEMP V ÚVALECH
Pro začátečníky i pokročilé

Tenisová škola Úvaly pořádá během letních prázdnin příměstský teni-
sový kemp pro začátečníky i pokročilé hráče ve věku 5–12 let.

Termín:
14.–18. července 2014

Program:
Tenisový kemp probíhá od pondělí do pátku, 9 až 16 hodin.
  9:00    sraz na tenisových kurtech 
  9:00 – 10:30   tenis
10:30 – 10:45  přestávka
10:45 – 11:45   tenis, herní situace 
12:00 – 14:00   oběd, odpočinek (nepohybové hry)

14:00 – 16:00        tenis/ jiná sportovní aktivita  
(míčové sporty, bojovky)

16:00    vyzvednutí dětí

S sebou: 
– raketu
– sportovní oblečení (tepláky nebo kraťasy – také na převlečení)
– tenisky
– pití
– kšiltovku 

Cena: 3000,- Kč / 1 turnus (5 dní)
V ceně: trenéři, pronájem kurtů, veškeré vybavení, oběd, svačina.

----------------------------- ZDE ODSTŘIHNOUT ------------------------------------------------------------------ ZDE ODSTŘIHNOUT -----------------------------

Přihláška na tenisový kemp  14.–18. července 2014

Jméno a příjmení _________________________________________ Alergie _____________________________________________________

Datum narození __________________________________________ Telefon na rodiče _____________________________________________

Závaznou přihlášku se zálohou 2000 Kč zašlete prosím na adresu TŠ Úvaly, Jitka Martinovská, V. Nováka 373, 250 82 Úvaly, nebo e-mailem 
na tsuvaly@centrum.cz do 30. 6. 2014. Zálohu posílejte na č. účtu: 1194958018/3030. Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím: Kemp 
(termín) + jméno dítěte, za které platíte.

církev
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Úvalští radní o pochybné losovačce museli vědět

„Úctu před zákonem by měl mít především zákonodárce sám.”
Karel IV. (Noc na Karlštejně)

V minulém čísle Života Úval 
se objevilo stanovisko vedení 
města k situaci kolem možného 
vracení dotace na rekonstrukci 
a dostavbu vodovodního řadu.  
Vedení města ve stanovisku 
píše, že za nic nemůže, že žád-
ná kontrola doposud žádný pro-
blém nenašla. 
Pokud si však úvalský občan 
přečte zveřejněné materiály 
na webu města, zjistí, že právě 

rada města dne 14. 12. 2011 
svým usnesení R – 0364/011 
v bodě I. bere na vědomí no-
tářský zápis o omezení počtu 
uchazečů (příloha č. 3), který 
popisuje vyřazení 11 z 21 fi -
rem ucházejících se o zakázku, 
na kterou byla dotace přidělena. 
Právě v tomto notářském zá-
pise je napsáno, že zkušební 
i „ostré“ kolo losování uchaze-
čů dopadlo úplně stejně. Což 

je velice podezřelé a právě 
kvůli tomu ministerstvo život-
ního prostředí podalo trestní 
oznámení a hrozí Úvalům ode-
bráním dotace ve výši 68 mili-
onů korun.
Přestože výběrově řízení zajiš-
ťovala spol. Allowance, bylo po-
vinností radních se s notářským 
zápisem, který ofi ciálně vzali 
na vědomí, seznámit. Je tedy 
zřejmé, že buď o věci vědě-

li, nebo materiál nečetli, čímž 
město poškodili minimálně 
na jeho dobré pověsti.
Každému, kdo má zdravý ro-

zum, by byla shoda výsledků 

losování minimálně podezřelá. 

Vzetí na vědomí problematické-

ho notářského zápisu je chybou 

vedení města a mělo by ji při-

znat.

Ing. Jan Černý

V Úvalech máme dnes de facto 
zákonodárců 15 a jsou jimi naši 
zastupitelé. A jak tito ctí „záko-
ny“, které sami schválili?
Jedním z místních „zákonů“ je 
Statut měsíčníku ŽÚ, konkrétně 
čl. 2.10., jehož přílohou je Kodex 
dobrého radničního periodika, 
bod 7, Nestrannost při úpravě tis-
ku, který zní: 

„Redakční rada nepoškozuje uve-
řejněné alternativní sdělení
–    tím, že spolu s ním zveřejní 

v rozsahu nepřiměřeně větším 
„nápravné“ komentáře, 

–   ironizováním nepřiměřené for-
mě kritiky,

–      zneužitím možnosti vyjádřit se 
jako poslední.“

Obyčejný smrtelník by předpoklá-

dal, že daný článek je jednoznačný. 
Nicméně dlouhodobě jsme svědky 
toho, jak naši zákonodárci reagují 
v rozporu se schváleným statutem. 
Našim zákonodárcům již nestačí 
rubriky Městský úřad či Zprávy 
z města, ale mají potřebu se vyja-
dřovat i v rubrice Dopisy redakci. 
Nejen, že jejich vyjádření je otiš-
těno ve stejném čísle jako dopis 

redakci samotný, ale ve vybraných 
případech se zákonodárci vyjad-
řují mnohem delším příspěvkem, 
což Statutu ŽÚ hrubě odporuje. 
Vzhledem k tomu, že rubrika Do-
pisy redakci jasně deklaruje, že 
nevyjadřuje stanoviska redakce 
ani rady města, tak sdělení našich 
zákonodárců v této rubrice odpo-
ruje nejen Statutu ŽÚ, ale i logice. 

ODPOVĚĎ PANU JANKOVSKÉMU
„Bylo jednou jedno pískoviště. 
Jednoho dne se děti rozhodly, že 
postaví hrad. Snažily se, ale ne-
dařilo se jim to. Ptaly se rodičů 
i kamarádů, dokonce si přivedly 
i děti z jiných pískovišť, kde již 
hrad měly. Dva dny jim práce 
nešla, hrad ne a ne růst, písek se 
sypal, nic nedrželo na svém mís-
tě. Po dvou dnech se jim ale hrad 
nakonec postavit podařilo. Jenže 
najednou některé děti, které hrad 
společně stavěly, začaly křičet: 
„Proč není hrad vyšší? Proč není 
větší? Proč nemá hladomornu?“ 
a chtěly hrad přestavit nebo roz-
šlapat.“
Bydlím v městě Úvaly řadu let 
a vidím, že se město snaží kva-
litu veřejných prostor zvyšovat. 
Přesto ale vidím ulice, na kterých 
je místo asfaltu udusaná hlína 
a díry zaplněné kalužemi, čtvrti, 
ve kterých není kanalizace, polo-
rozpadlé budovy. Kdyby bylo vy-
budování komunikací, kanalizace 
dešťové, kanalizace splaškové, 
vodovodu, veřejného osvětlení, 
chodníků a parčíků tak jednodu-
ché a levné, jak vyplývá z „ku-
peckých počtů“ pana Jankovské-
ho, proč je stále v celém městě 
nemáme? Protože jsou drahé. 
Čtenář si sám může na webových 
stránkách města přečíst, kolik to-

tiž takové stavby stojí. Například 
rekonstrukce sítí a komunikace 
pouze jedné ulice, Kollárovy, vy-
jde zhruba na 17 milionů. 
Aby město mohlo investovat 
a opravovat, musí peníze někde zís-
kat. Zastupitelé tedy před pár lety 
rozhodli, že město prodá pozemek, 
na kterém někdo jiný tyto drahé 
komunikace, parky, izolační zeleň 
a veškeré sítě postaví ze svých pe-
něz za pomoci svých zaměstnanců 
a dodavatelů v průběhu několika 
let. Navíc pak kupec tyto vybudo-
vané komunikace a sítě převede 
zpět na město za symbolickou de-
setikorunu (i když každý metr čtve-
reční pod těmito ulicemi od města 
koupil za mnoho set korun) a ještě 
navíc zaplatí městu za každý zby-
lý metr příspěvek za zhodnoce-
ní pozemku ve výši dalších cca
5 milionů. Prodejem zbylé plochy 
(cca 70%) pak musí vydělat nejen 
na kupní cenu té plochy, ale právě 
i na kupní cenu pozemků pod ko-
munikacemi a parky, na vybudová-
ní sítí, na mzdy svých zaměstnanců 
a zákonné odvody státu, na daň 
z přidané hodnoty, na daň z nabytí 
nemovitých věcí, na příspěvek obci 
za zhodnocení pozemků, na přelo-
žení kabelů vysokého napětí, na re-
klamu a provize realitních kanceláří 
atd. Do tohoto projektu také musí 

vložit své peníze, které by mu moh-
ly bez práce a bez rizika vydělávat 
třeba na obyčejných „Kalousko-
vých“ dluhopisech přes 3 % ročně 
či ve fondech ještě víc, nebo si je 
musí půjčit od banky za podstatně 
vyšší úrok. 
Pokud by „kupecké počty“ pana 
Jankovského byly správné a úpl-
né, jistě by po této příležitosti 
skočila spousta fi rem. Za celou 
dobu, po kterou se město snaží 
pozemek prodat, ale žádná fi rma 
ani žádný developer nenabídl tak 
vysokou cenu jako naše společ-
nost. Proč, když je to podle pana 
Jankovského tak výhodné?
Protože se pan Jankovský 
ve svých „kupeckých počtech“ 
dopustil řady omylů. Například 
zapomněl na DPH (v jeho rov-
nici chybí cca 32,5 milionů za-
placených státu).  Nebo dokázal 
postavit téměř dvojnásobek za-
síťovaných komunikací, než je 
výše uvedená ulice Kollárova, 
a k tomu 31 rodinných domů 
za pouhých 60 milionů. (Stavba 
jednoho „domku“ by tak musela 
být levnější, než 1 milion korun. 
Při stavbě „opravdových“ domů 
tak v „kupeckých počtech“ chybí 
panu Jankovskému dalších cca 
30 milionů v nákladech.) Nebo 
zapomněl na cenu peněz ve for-

mě úroků placených několik let 
– např. při pouhých 3% p. a. se 
tak jedná o dalších cca 10 milio-
nů v nákladech. Navíc zvládnout 
vytvořit projektovou dokumen-
taci, projednat ji se všemi správ-
ními orgány, projít územním ří-
zením, získat stavební povolení, 
postavit sítě, komunikace, domy 
a pak ještě vše prodat během cca 
1,5 roku? To mi připomíná rčení 
„nemožné na počkání a zázraky 
do tří dnů“. 
Naše společnost v soutěži trvající 
řadu měsíců, do které byly zapo-
jeny i renomované realitní kan-
celáře a které se mohl zúčastnit 
kdokoli včetně bohatých fi rem, 
nabídla zdaleka nejvyšší cenu. 
Pokud se nyní, po ukončení sou-
těže, pan Jankovský domnívá, že 
by měla být cena vyšší, ptám se, 
proč ji žádná fi rma ani jednotli-
vec v několika kolech soutěže 
nenabídli? Protože ono to s těmi 
kupeckými počty bohužel není 
tak růžové.
Spoluobčané, já osobně se vyna-
snažím, aby naše společnost, která 
v soutěži o nejvyšší nabídku kupní 
ceny zvítězila, vybudovala na tomto 
pozemku čtvrť, která bude už možná 
za 4 roky ozdobou města Úvaly.

Mgr. Jiří Vajner, 
jednatel JARO REAL, s.r.o.

Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani rady města.  Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.
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Život Úval 6/2014 napsali redakci

Děkuji touto cestou 
za odchycení pejska bígla 
a předání do bezpečí 
Městskému úřadu Úvaly.
Jméno nálezce neznám, 
ale radost ze shledání byla 
veliká. Děkuji Vám.

Hlavatý, Slovany

Dne 4. 6. uplyne 5 let od 
úmrtí našeho tatínka, 

dědečka a pradědečka 
pana Zbyňka Jandourka. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dcera s rodinou

Riziková smlouva předložená vedením 
radnice zastupitelům
(dotaz na pana místostarostu JUDr. Petržílka)
Před asi půl rokem pan místostarosta 
JUDr. Petržílek předložil zastupite-
lům návrh smlouvy na prodej po-
zemku v areálu cukrovaru asi za 6 
milionů Kč. Schylovalo se k odsou-
hlasení, když pan zastupitel Skřivan 
(a možná i Ing. Černý) vznesl námit-
ku, že „…smlouva přinášela značné 
riziko pro město v oblasti nového 
vlastníka do katastru nemovitostí“ 
(ŽÚ 8/2013, str. 4). Tam šlo o to, že 
kupující fi rma (která údajně neměla 
veřejně známé vlastníky a byla zalo-
žena krátce před podáním nabídky) 
měla podle této smlouvy zaplatit 
městu až po zapsání do katastru. Ri-
ziko, na které upozornil pan Skřivan, 
bylo, že kdyby fi rma nezaplatila, 
pozemek by byl přesto její a měs-
to by se muselo o peníze následně 
soudit. Rutinně se to totiž dělá tak, 
že kupující složí peníze na neutrál-

ní půdu k notáři a platba se uvolní 
po zápisu do katastru. Tak má prodá-
vající záruku, že své peníze dostane. 
To ví každý právník, běžný člověk to 
vědět nemusí. Smlouva byla vrácena 
k přepracování. 
Můj dotaz zní – pane místostaros-
to Petržílku, prosím vysvětlete ob-
čanům a vlastně i svým kolegům 
zastupitelům, jak je možné, že Vy, 
renomovaný právník, mj. před ča-
sem poradce na Středočeském kra-
ji, nedávno usilující o kandidaturu 
do Evropského parlamentu, jste 
jim předložil ke schválení smlouvu, 
s takovýmto rizikem a neupozornil 
je na to? Co Vás k tomu vedlo?
A jaké bylo stanovisko právního 
zástupce Úval JUDr. P. Hochma-
na po jeho analýze této smlouvy 
Vámi posléze předložené?

Jiří Jelínek

zahrajme si šachy
V pozici na diagramu má bílý 
méně materiálu, přesto partii vy-
hraje. Najdete jak? Na tahu je sa-
mozřejmě bílý. 

osobní

Červen 2014
Vítáme nové spoluobčánky
Václav Fiedler

Nela Guznarová

Laura Jenešová

Rozalia Hešterová

Eliáš Ptáček

Veronika Lilien Šindlerová

Daniel Krátký

Kristýna Vinopalová

Eliška Netušilová

David Šebela

Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Červnová životní jubilea
70 let – Milan Matějka

 Rudolf Skalický

 Lubomír Pilař

 Helena Najmanová

 Jaroslava Votavová

 Blanka Urbanová

75 let – Ludmila Ulmanová

 Iva Hrušovská

 František Ouzký

 Jana Braunsteinová

80 let – Marie Ivanšíková

81 let – Božena Líznerová

82 let – Anna Manhartová

 Zdenka Janatová

 Jiří Krulich

 Anna Boháčková

 Anna Zabloudilová

83 let – Irena Vostrovská

 Květa Havlinová

 Ludmila Kyselová

84 let – Danuše Kučerová

85 let – Josef Škvor  

 Růžena Cepková

 Eva Hlaváčková 

86 let – Zdeněk Kodr

89 let – Věra Švandová  

 Věra Beránková

 Vladislav Neugebauer

91 let – Marie Černá  

 Věra Rousová

92 let – Miroslava Žabová  

93 let – Vlasta Strnadová

Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Dana Gruberová

Markéta Neumanová

Oldřich Šolc

Ladislav Pokora

Marie Hrdličková

Bedřich Matějíček

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Nejlepší cestou k realizaci útoku 
bílého z pozice v minulém čísle 
byl tah 1.Sf3. Další postup mohl 
být například takovýto: 1…. Dxf3 
2.Dxb8+ Vxb8 3.Vdxd7 Kc8 
4.Vc7+ Kd8 5.Vgd7 mat.

Petr Slavík

Upozornění
  Občané,   kteří nechtějí být uváděni 

ve společenské kronice (narození, 

  jubilea,   úmrtí),   ať tuto skutečnost 

nahlásí na správním odboru MěÚ 

Úvaly,   tel.281 091 528,   281 982 485 

nebo mobil 723 929 928,   vždy 

do 15. dne předcházejícího měsíce. 

Pokud nám nebude oznámen ne-

souhlas,   budou tato výročí v Životě 

Úval uváděna.

Marie Černá, matrikářka

společenská kronika

Je s podivem, že toto následně 
schvalují i další zákonodárci v re-
dakční radě v čele s vedoucím re-
daktorem. Ale asi bychom neměli 
být překvapení. Zákonodárci v re-
dakční radě mají jedno společné – 
všichni jsou členy koaličních stran. 
Nad rámec uvedeného statutu si 
naši zákonodárci schválili „Etický 
kodex člena zastupitelstva města 
Úval“, ve kterém je také uvede-
no, že si člen zastupitelstva uvě-
domuje, že každé jeho jednání je 
podrobováno kritice veřejnosti 

a jen na něm záleží, aby si zaslou-
žil a udržel její důvěru. 
A je na každém občanovi, zda může 
důvěřovat zákonodárcům, pro které 
jsou „místní zákony“ nezávazné. 

Lucie Trávníčková

Zdroje: 
Statut měsíčníku ŽÚ na webu 
města v rubrice ŽÚ

Etický kodex člena zastupitelstva 
města Úval na webu města v rub-
rice Zastupitelstvo

Dne 3. 4. 2014 se dožila krásných 101 let paní Zdeňka 
Kašparová, nejstarší občanka Úval, která nás vždy přivítá 
s úsměvem na tváři.
Paní Kašparové přejeme hodně zdraví a pohody.

Správní odbor
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Pohřební ústav 
Pavel Kos

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

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných 

podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
   Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.

VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ  OD  8.00    DO 16.00  

po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne
Domex Prag,  s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz 

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 

nad Lesy, Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765

Tel.: 246 082 355

Prodám družstevní garáž 
v Úvalech na Homolce. 

Poslední etapa, horní řada. 

Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927.

PRODÁM družstevní garáž
v Úvalech.

 První řada pod ul. Nerudova, 
garáž č. 27

 Cena dohodou. 

Tel. 732 273 365

Vyřídím stavební povolení,  
územní rozhodnutí i souhlas, 
kolaudaci i legalizaci staveb.

tel: 728 149 893, 281 960 501

jirikova.alena@seznam.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602 429 913
605 977 191
606 784 088

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

Tel.: 281 931 419, 
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Hledáme paní na nárazové 
hlídání, když děti náhodou 

onemocní.  Např.  1 týden/6h 

denně, 85 Kč/h.

Úvaly, 737 903 262

Pronajmu prodejnu
v Úvalech u nádraží 24 m2

od 1. 6. 2014. 
Prodám kovové regály na obuv.

tel. 281 981 713

Kanalizační přípojky,
vodoinstalatérské

a topenářské práce, čištění 

kanalizací a odpadů.

Diviš Miloš

tel.: 721 354 413

Otokara Březiny 692

Úvaly

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921
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Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393, 
po ořezu 210 x 297 mm

 

 1/1 strany 1/2 strany 1/2 strany 1/4 strany
 (zrcadlo
 190 x 262 90 x 262 109 x 128 90 x 128
 1/1 na spad
 216 x 303

 1/3 strany 1/3 strany 1/8 strany
 59 x 262 190 x 87 90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi, 
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps, 
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) 
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

 Plošná inzerce Řádková inzerce

Formát
A4 3 900,- Kč soukromá
  – do 120 písmen 140,-

A4 
v textové 
části 7 800,- Kč soukromá
  – 120 až 360 písmen 285,-

1/2 A4 1 950,- Kč komerční 
  – do 120 písmen 280,-

1/3 A4 1 500,- Kč komerční 
  – 120 až 360 písmen 570,-

1/4 A4 1 100,- Kč

1/8 A4 830,- Kč zvýraznění + 50 %
  rámečkem

III. strana 
obálky 4 200,- Kč tučný nadpis  + 30 %

IV. strana 
obálky 5 500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

inzerceŽivot Úval 6/2014

Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém 
areálu během letních prázdnin oblíbené 
příměstské tábory.

Tábory mají dlouholetou tradici a po-
řadatelé mohou nabídnout velké zku-
šenosti. První tábory byly organizová-
ny v létě 2004 a od té doby se konají 
každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V pří-
padě deštivých dní se program koná 
v tenisové hale, tělocvičně a v horní 
restauraci, kde mají děti zázemí. Za-
jištěno je kvalitní celodenní stravová-
ní (2x svačina, ovoce a oběd) a pitný 
režim.

Jak vypadá celodenní program

Rodiče mohou své děti přivést ráno 
od 7:45 do 8:30 a odpoledne si je vy-
zvednout od 16:00 do18:00. Během 
této doby je pro děti připraven boha-
tý program, který je zaměřen zejmé-
na na pohybové aktivity a sportování. 
Program probíhá pod vedením kvali-
fi kovaných trenérů a jejich asistentů. 
Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne 
„rotují“ po stanovištích jako je výuka 
tenisu, venkovní bazén, jízda na kole 

(není povinná), 
stolní tenis, mí-
čové hry a další 
herní a sportovní 
činnosti.

Cena za týdenní 
turnus je 3 250 Kč 
(možná účast i je-
den nebo více dnů 
– 650 Kč/den). 
Zajímavá je určitě 
sleva 500 Kč, kte-
rá je určena všem 
dětem, které na-
vštěvují teniso-
vou školu Oáza. 
Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více 
turnusech. Slevy se nesčítají, maximál-
ní možná sleva je ve výši 500 Kč/celý 
turnus.

Bližší informace k příměstským tá-
borům mohou čtenáři najít na našich 
webových stránkách www.oazaricany.
cz nebo v recepci (tel. 323 601 170).

Tábor je určen pro děti od 5 let až do 

15 let. Pro letošní prázdniny je vypsáno 

9 „týdenních“ termínů (vždy pondělí až 

pátek). 30. 6.–4. 7., 7. 7.– 11. 7., 14. 7.–18. 

7., 21. 7.–25. 7., 28. 7.–1. 8., 4. 8.–8. 8., 

11. 8.–15. 8., 18. 8.–22. 8. 25. 8.–29. 8.
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