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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, držíte v ruce první jarní číslo Života
Úval. Toto jaro nám však nepřinese jen hezké počasí a více slunce,
ale také zkoušku naší tolerance
a trpělivosti. Od 3. března až téměř do poloviny července totiž
bude uzavřen nejen přejezd v Husově ulici, ale také podjezd v ulici
Na Spojce. V ulici Na Spojce se
bude nově dělat také dešťová ka-

nalizace a následně nový povrch.
V téže lokalitě zároveň začne
rekonstrukce mostu do Horovy
čtvrti.
To znamená, že pro motorová
vozidla včetně linkových autobusů nebude možný přímý průjezd
mezi částí Úval nad tratí a pod
tratí. Je nám jasné, že se bude jednat o velmi nepříjemné období,
které postihne život takřka každé-

ho obyvatele a návštěvníka Úval,
a že utrpí obchodníci v Husově
i Smetanově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic. Ze všech
dostupných jednání, která jsme
v uplynulých měsících vedli,
však vyplynulo, že se jedná o řešení, které je nejlepší ze všech
špatných. Variantu, že by byl železniční přejezd otevřen pouze 6
minut z hodiny, jsme zavrhli pro

její nebezpečnost a nefunkčnost.
Více o tom, jak bude organizace
dopravy v centru města na jaře
vypadat, se dočtete v tomto čísle
Života Úval a na webu města.
Chtěl bych Vás na tomto místě
požádat o pochopení a trpělivost
s omezeními, které stavba, včetně
pohybu těžké techniky, ve městě
přinese.
Petr Borecký, starosta města

Brandýs nad Labem možná ještě letos zruší své pracoviště v Praze
na náměstí Republiky
Všechny agendy by se následně
koncentrovaly v Brandýse nad
Labem (dále jen BnL).
Důvody, které k tomu Brandýs
vedou, jsou tyto:
1) tlak Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby
BnL opustil objekt na náměstí
Republiky (stát chce objekt
prodat), a to ještě letos,
2) nabízené náhradní budovy jsou
z hlediska logistiky (Chodov,
Legerova u Nuselského mostu)
nebo nákladů na rekonstrukci
(Hybernská) nevhodné,
3) enormní náklady Brandýsa
spojené s provozováním některých agend na třech místech
(BnL, náměstí Republiky, Biskupská).
Jako starosta postup brandýských
chápu a jednal bych na jejich
místě asi stejně. Na druhou stranu mnoho našich obyvatel jezdí do Prahy za prací a navíc se
tam dá veřejnou dopravou dostat

daleko lépe než na pracoviště
do Brandýsa. Zrušení detašovaných pracovišť Brandýsa v Praze
by pro Úvaly znamenalo velkou
komplikaci.
Byl jsem proto na jednání v BnL,
kde jsme hledali možné řešení
situace. Jsem rád, že kolegové
z BnL k záležitosti přistupují věcně a s pochopením pro potřeby
obcí v rámci ORP. Navrhl jsem
kolegům variantu řešení situace,
která by mohla negativní dopady
tohoto kroku omezit. V konečném
důsledku by mohla být lepší než
stávající stav a přitom provozně
levnější než varianta koncentrování agend v Brandýse a nutnost
posílení veřejné dopravy do BnL.
Náš návrh zní, že by město Úvaly
poskytlo BnL kancelářské prostory ve svých objektech /nejspíše
v Riegrově ulici/ a BnL by zde
zřídil odloučené pracoviště pro
náš mikroregion. Tento postup
má i podporu obcí, které se na-

chází v našem mikroregionu (Jirny, Horoušany atd.)
Jednali jsme o těchto agendách,
které by se vyřizovaly v Úvalech:
– správní (občanky, řidičáky, pasy
– včetně focení)
– za určitých okolností – tedy
možná (je nutno prověřit zejména logistické a technické
aspekty) – technické průkazy
a převody aut
– zvažovali jsme vodoprávní, dopravní a sociální agendu, ale
toto je věc dalších jednání
Slíbil jsem, že náš MěÚ dá dohromady požadavky na agendu odloučeného pracoviště, doplněné nějakou statistikou využívanosti (kterou
zpracuje tajemnice našeho MěÚ).
Jsem samozřejmě informován
o tom, že starosta Líbeznic pan
Martin Kupka (ale i starostové
Odolené Vody a Čelákovic) se
zrušením detašovaného pracoviště Brandýsa v Praze zásadně nesouhlasí a organizuje v této věci

petice a žádá jednotný postup starostů proti Brandýsu nad Labem.
Osobně jsem názoru, že
1) organizování petic nic nevyřeší, pokud je nenásleduje i nějaký návrh řešení situace. To se
zatím, alespoň podle mě dostupných informací, neděje.
2) Úvaly, na rozdíl od obcí a měst
severně a východně od Brandýsa, mají podstatně komplikovanější veřejnou dopravu
do Brandýsa nad Labem,
3) starostou Úval jsem proto,
abych hájil zájmy našich občanů a občanů našeho mikroregionu. Výše navržené řešení,
spojené se zřízením odloučených pracovišť v Úvalech, by
pro obyvatele a návštěvníky
Úval bylo nejlepším řešením.
O celé věci bude ještě jednat zastupitelstvo města (tento text je
psán před zasedáním zastupitelstva dne 19. 2. 2015).
Petr Borecký, starosta města

Jednání úvalských zastupitelů dne 22. 1. 2015
První zasedání úvalských zastupitelů svolal starosta města
Mgr. Petr Borecký na 22. ledna
2015. Dostavilo se 12 zastupitelů. Jednání přihlíželo 10 občanů.
Průběh jednání byl opět přenášen
prostřednictvím internetu (odkaz na konci článku). Zejména
ozvučení v sále dosáhlo výrazných kvalitativních změn díky
novým mikrofonům.
V prvním bodě jednání zastupite-

lé souhlasili s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene se společností
RWE GasNet, s.r.o., z důvodu realizace akce „Rekonstrukce komunikací v Úvalech – Guth-Jarkovského“. Na základě realizace této
stavby je potřeba přeložka plynárenského zařízení v ulici Guth-Jarkovského před objektem čp.
950. S obdobnou smlouvou vyslovili zastupitelé souhlas i v pří-

padě investiční akce „Rekonstrukce komunikací v Úvalech – ulice
Denisova“. V tomto případě bude
přeložka realizována před objektem čp. 760. Následně zastupitelé
schválili předloženou kalkulaci
vodného a stočného pro rok 2015
ve výši: – voda pitná (vodné) =
35,56 Kč vč. DPH a voda odpadní (stočné) = 45,61 vč. DPH.
Celkem tedy 81,17 Kč/kubík
vody. Oproti minulému roku do-

šlo v součtu vodného a stočného
k cenovému nárůstu o 2,71 Kč.
Následující bod jednání vyvolal
širší polemiku, do které se aktivně zapojili i občané. Zastupitelé po diskusi schválili rozšíření
Městské policie Úvaly. Prioritou
Městské policie Úvaly v roce
2015 bude zahájit nepřetržitý
provoz, aby bylo možno zajistit
obyvatelstvu dostupnost městské
policie po celý týden. Na toto na-
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vázal další bod jednání. Městys
Škvorec projevil zájem o spolupráci v oblasti zajištění veřejného
pořádku Městskou policií Úvaly,
která by na území městysu Škvorec plnila úkoly obecní policie.
Po odsouhlasení veřejnoprávní
smlouvy oběma smluvními stranami bude tato smlouva zaslána
Krajskému úřadu Středočeského
kraje k vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Za služby poskytované Městskou
policií Úvaly bude město Úvaly
účtovat městysu Škvorec náhra-

dy v celkové částce 500 000,- Kč
za běžný rok, smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2015 na dobu neurčitou. Obdobná smlouva byla
schválena i v případě obce Zlatá.
Za služby poskytované Městskou
policií Úvaly bude město Úvaly
účtovat obci Zlatá náhrady v celkové částce 50 000,- Kč za kalendářní rok, tato částka bude hrazena ve 2 splátkách po 25 000,- Kč,
smlouva bude uzavřena od 1. 3.
2015 na dobu neurčitou. Obdobná
smlouva byla schválená i s obcí
Květnice, která bude přispívat

částkou 100 000 Kč. V posledním
bodě starosta informoval o pokračující rekonstrukci železničního
koridoru a s tím spojených uzavírkách, kterým bude věnován
samostatný článek.
V diskusi vystoupila Ing. Baumanová s dotazem, zdali by město
mohlo dojednat se ZŠ Úvaly možnost kurzů práce s PC pro úvalské
seniory. Zastupitel Ing. Černý se
dotazoval na budoucí právní status nově budované mateřské školy Cukrovar. Vedení města se většinově přiklání k variantě, že MŠ

Cukrovar bude společně s MŠ
Kollárova jeden právní subjekt.
Zastupitelstvo o problematice
MŠ následně jednalo i 19. 2. 2015
(po uzávěrce březnového vydání
ŽÚ).
Ve 20:30 hod. bylo jednání zastupitelstva ukončeno.
Videozáznam z jednání je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=MdzyfOfHrAM
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Přehled činností Odboru životního prostředí a územního rozvoje
Personální obsazení odboru je následující: 3 pracovníci ve struktuře: vedoucí odboru a 2 referenti.
Odbor ŽPÚR vykonává státní
správu na úseku životního prostředí a územního plánu a má
na starosti 4 základní oblasti činností:
1) ochrana životního prostředí

a ochrana zemědělského půdního fondu
2) odpadové hospodářství
3) územní rozvoj, územní plánování
4) agenda správy pozemků

Ochrana životního prostředí,
ochrana ZPF
– přijímá žádosti, vydává stano-

viska a postupuje žádosti k odnětí půdy ze ZPF
– vydává rozhodnutí o odvodech
za odnětí půdy ze ZPF
– zabezpečuje poskytování informací o životním prostředí
– vyhlašuje a ruší vyhlášení památných stromů, vydává souhlas k jejich ošetření a k zásahům v jejich ochranném

pásmu a předává dokumentaci
do ústředního seznamu
– přijímá žádosti, zpracovává
podklady a vydává rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích
mimo les a ukládá náhradní výsadbu
– registruje významné krajinné

➜ ➜ ➜ strana 4
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Život Úval 3/2015
dočeského fondu životního prostředí a zemědělství

Odpadové hospodářství

prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do nich
– vyjadřuje se k uvažovaným zásahům do přírody
– ve spolupráci s odborným lesním hospodářem zajišťuje hospodaření v městských lesích
a v souladu se zákonem o lesích
dohlíží na obecné užívání lesů
– vydává souhlas ke zřizování
a rušení veřejně přístupových
účelových komunikací, stezek
a pěšin mimo zastavěné území
obce
– zajišťuje zpracování znaleckých
posudků – např. dendrologických, lesnických, krajinářských,
vodohospodářských
– podle zákona o vodách upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje
obecné nakládání s povrchovými vodami
– podle zákona o ochraně ovzduší poskytuje podklady a vydává
vyjádření nadřízeným orgánům
– podle zákona o rostlinolékařské péči přijímá oznámení,
projednává přestupky, ukládá
odstranění zjištěných nedostatků a plní speciﬁcké povinnosti
na úseku ochrany včel
– ukládá odstranění závad z kontrolní činnosti

Ukončené akce v r. 2014:
– investiční akce „Cesty v Úvalech“ – dotace z Programu rozvoje venkova, regionální odbor
SZIF
– investiční akce „Obnova sochy
Arnošta z Pardubic“ – dotace
z Programu rozvoje venkova,
regionální odbor SZIF

Právě probíhající akce:
– Zasakovací pás Horoušánky –
dotace z Operačního programu
životního prostředí
– Realizace
protipovodňových
opatření Úvaly – z Operačního
programu životního prostředí
– Revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly – zadržení
vody v krajině – dotace ze Stře-

– zpracovává koncepci nového
systému odpadového hospodářství
– vede agendu odpadového hospodářství dle zákona o odpadech včetně přípravy a vydání
vyhlášky města
– zajišťuje v rámci odpadového
hospodářství spolupráci se svozovými ﬁrmami
– zajišťuje chod sběrného místa zpětného odběru drobného
elektrozařízení
– dohlíží na provoz sběrného dvora
– spolupracuje se společnostmi,
které zastupují stát v oblasti odpadů ( EKO-KOM)
– kontroluje dodržování vyhlášky o odpadech, kontroluje, zda
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
– zprostředkovává pro občany
službu svozu BIO odpadů prostřednictvím společnosti A.S.A

Právě probíhající akce:
– poptávka na zpracování aktualizované analýzy systému odpadového hospodářství
– příprava koncepce odpadového
hospodářství města Úvaly pro
období 2015–2018

Územní rozvoj, územní
plánování
– pořizuje nový územní plán
– komunikuje s veřejností,
zodpovídá dotazy na funkční využití území zařazeného
do územního plánu Úvaly (vysvětlení graﬁcké části a výkladu vyhlášky o závazných částech ÚP Úvaly)
– projednává změny územně plánovací dokumentace dle zákona
183/2006 Sb. (stavební zákon)
a prováděcích vyhlášek ve spojení s ostatními zákony, tvorba
vyhlášek a oznámení k projednávání jednotlivých stupňů
změn ÚPD.
– provádí přípravné práce pořizovatele – komunikace se
zpracovatelem územního plánu, projednávání stanovisek
s dotčenými orgány, orgány
sousedních územních obvodů
a ostatními organizacemi a vyhodnocení jejich stanovisek
a připomínek
– zpracovává podklady a návrhy
usnesení a předkládá je k projednání v radě města a ke schválení zastupitelstvu města, evidování žádostí o změnu ÚP a další
agenda související s územním
plánováním

– tvorba rozpočtu a jeho změn
na úseku územního plánování
– jedná s investory a developery
rozvojových lokalit města, vč.
sdělení podmínek města ohledně další výstavby a podmínek
napojení na inženýrské sítě
– koordinuje tvorbu smluvních
vztahů s developery a jejich
projednání s orgány města,
výpočet investičních příspěvků do veřejné infrastruktury
města
– tvorba a projednání územních
opatření vyplývajících z legislativy stavebního zákona včetně
zajištění podkladových materiálů pro radu města a ZM
– vyjadřuje se za město (MěÚ)
ke všem stavebním záměrům
v rámci katastrálního území města z hlediska územního plánu

Právě probíhající akce:
– projednávání návrhu nového
územního plánu
– projednávání zrušení stavební
uzávěry v lokalitě Vinice
– jednání s vlastníky pozemků
o podobě Smlouvy o spolupráci
při rozvoji lokality Vinice
– jednání s investorem v rozvojové lokalitě Radlická ve věci
územního řízení a příprava plánovací smlouvy
– studie odvodnění lokality U Hájovny
– jednání s investory o podobě
zástavby v rozvojové lokalitě
Výpustek
– řešení cyklostezky a pěšího
propojení severní části města
s centrem

Agenda správy pozemků
– připravuje podklady a spolupracuje při zpracovávání předloh pro projednání v orgánech
města o prodejích pozemků,
odkoupení pozemků, směnách
pozemků, darování pozemků
a o bezúplatných převodech pozemků
– zabezpečuje zveřejnění záměru
města na prodej, směnu nebo
darování pozemků
– připravuje smlouvy pro prodeje, koupě, směny pozemků
ve spolupráci s právníkem města
– zadávání zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků
– aktivuje pozemky do majetku
města (oceňování, zařazování,
vyřazování pozemků z majetku
města)
– jedná ve věcech pozemků s Pozemkovým fondem ČR a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových
– zajišťuje spolupráci města s Katastrálním úřadem – návrhy

na vklady uzavřených smluv,
návrhy na dělení pozemků

Probíhající akce:
– smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 31 od Pozemkového fondu ČR
– podpis kupní smlouvy pozemku
parc.č. 2152/1 od Státního statku Čáslav v likvidaci
– jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věci bezúplatného převodu pozemků parc.č.
3147/5 a 3147/6 – polní cesta
v lokalitě Vinice
– jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věci bezúplatného
převodu pozemků pod komunikacemi v Radlické, kde nelze
dohledat vlastníka
– jednání s vlastníky pozemků
pod komunikacemi za účelem
dořešení vlastnických vztahů

Další činnosti
– spolupracuje při inventarizaci
nemovitého majetku města
– vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rozsahu působnosti odboru
– připravuje podklady pro jednání RM a ZM a zajišťuje plnění
úkolů z jednání plynoucích
– zajišťuje výběrová řízení na realizaci dotačních titulů
– vyhledává dotační tituly, připravuje žádosti k podání, komunikuje s poskytovateli dotačních
titulů, spolupracuje při monitorovacích zprávách a závěrečném vyučtování
– zajišťuje chod, zpracovává podklady a spolupracuje s Komisí
životního prostředí rady města
– zajišťuje chod, zpracovává podklady a spolupracuje s pracovní
skupinou pro vzdělávací centrum pro děti a mládež
– spolupracuje, připravuje podklady pro Komisi pro výstavbu,
územní plánování a investice
– spolupráce s MAS Pošembeří
Za Odbor životního prostředí
a územního rozvoje
Martina Bredová,
vedoucí odboru
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Informace k výměně průkazů osob se zdravotním postižením
Na základě změn vyplývajících
z účinnosti zákona č. 329/2014
Sb., kterým se mění zákon
č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dojde v průběhu roku 2015
k výměně průkazů osob se zdravotním postižením. Tato výměna
však bude zahájena až ode dne
1. 4. 2015. Do té doby bude nadále vydáván dočasný průkaz osoby
se zdravotním postižením.
Dle výše uvedené změny mají nárok na přechod průkazu OZP tito
držitelé:
– současní držitelé platných průkazů mimořádných výhod (papírové průkazy TP, ZTP, ZTP/P)
mají nárok na průkaz OZP podle

zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014.
Symbol na průkazu OZP, který
označuje závažnost postižení
(TP, ZTP, ZTP/P), odpovídá
stupni přiznaných mimořádných
výhod (I., II. III. stupeň).
– držitelé platného průkazu OZP
vydaného podle § 34 nebo §
35 zákona č. 329/2011 Sb.,
ve znění účinném do 31. 12.
2013 (průkazy vydané z titulu příspěvku na mobilitu nebo
příspěvku na péči nebo samostatného správního řízení o průkaz OZP), mají taktéž nárok
na průkaz OZP podle zákona č.
329/2011 Sb., ve znění účinném
ode dne 1. 1. 2014.
Výše uvedené osoby uplatní nárok na průkaz OZP podáním

Stavební úpravy základní školy budovy
„C“ – rekonstrukce šaten a tříd
Dne 19. 6. 2014 zastupitelstvo
města usnesením č. Z – 68/2014
schválilo stavební úpravy základní
školy budovy „C“. Jedná se o Základní školu v Úvalech pro 1. a 2.
stupeň. Škola se skládá ze tří objektů, A, B a C. Část budovy „C“
prošla přestavbou v průběhu roku
2011. Tento projektový záměr se
zabývá prostory, které budou adaptovány pro nové využití základní
školy. Předmětem této rekonstrukce bylo 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP.
Za hlavním vstupem v 1.PP byly
postaveny šatny pro 320 žáků.
Jsou to čtyři průchozí kóje (z tzv.
špinavé – vstupní zóny do tzv. čisté
zóny- výukové), každá pro 80 žáků
s uzamykatelnými šatními skříňkami. Prostor šaten je rozšířen
na úkor zázemí učebny dílen. Dále
byla součástí rekonstrukce učeb-

na dílen se skladem a kabinetem.
Stávající sklad v budově „B“ byl
využit jako šatna pro cca 94 žáků,
kde byla zrušena jedna místnost
WC. Na rekonstrukci šaten navazuje v 1.PP chodba s výukovou
částí s učebnami, rekonstruovanými WC pro žáky, dvěma kabinety
a pracovnou psychologické poradny. V 1.NP navazují na chodbu
WC žáků, učebny, kabinet a sborovna. Ve 2.NP je řešena pouze
úprava povrchů a vytápění stávajících schodišť. Ve 3.NP navazuje
na schodiště nová místnost s nově
řešeným vytápěním, zařizovacími
předměty a akustickým sádrokartonovým podhledem. Tato akce
byla spoluﬁnancována z dotace
od Ministerstva ﬁnancí ČR.
Bc. Petr Matura,
odbor investic a dopravy

vyplněného tiskopisu „Žádost
o přechod nároku na průkaz
osoby se zdravotním postižením“ na pracovišti Úřadu práce
České republiky – krajské pobočce v Příbrami, kontaktním pracovišti Praha – východ, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00
Praha 7. Formulář je k dispozici
na pracovišti Úřadu práce ČR
nebo na webových stránkách
na adrese http://formulare.mpsv.
cz/oksluzby/form/OZPPRO.jsp
nebo na MěÚ v Úvalech spr.odb.,
odd. sociální péče – pí Ilona Hošková, tel. 208091528, 723308432.
Dále je třeba předložit aktuální
fotograﬁi o rozměru 35 x 45 mm
dle požadavků na fotograﬁe pro
vydání občanského průkazu.
Nárok na výměnu se dále proká-

že předložením průkazu mimořádných výhod vydaného podle
předpisů účinných přede dnem
1. ledna 2012 nebo průkazu osoby
se zdravotním postižením vydaným podle § 34 nebo § 35 zákona
č. 329/2011, o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů,
ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2014.
Přechod nároku bude po prokázání výše uvedených skutečností
automatický, bez správního řízení
a nového posuzování zdravotního
stavu. Nárok na průkaz osoby se
zdravotním postižením je osoba
povinna uplatnit a prokázat nejpozději do 31. prosince 2015,
jinak tento nárok zaniká.
Odbor správní

Upozornění občanům – odpady
V průběhu měsíce března budou doručeny do všech domácností složenky na platbu za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo přímo v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská 276 v úředních hodinách tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Známky na popelnicové nádoby na rok 2015 jsou k vyzvednutí po
prokázání provedené platby na odboru správním MěÚ Úvaly.
Pokud Vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte nás
prosím na tel. 281 982 485, 723 929 928.
Zároveň upozorňujeme, že místní poplatky se staly s účinností od 1. 1. 2011 v souvislosti s platností zákona č. 280/2009 Sb.
(daňový řád) daní, je bezpodmínečně nutné dodržovat termín
splatnosti. V případě nedodržení termínu splatnosti nám zákon
ukládá neprodleně vystavit platební výměr a následně daň vymáhat spolu se sankčními opatřeními, k tomuto kroku bychom neradi
přistupovali.
Jitka Hamouzová
pověřená vedením odboru správního

Kouřové zkoušky
Ve městě Úvaly je vybudovaná
oddílná kanalizace. V praxi to
znamená, že zvlášť jsou odváděny
dešťové vody dešťovou kanalizací se zaústěním do toku Výmoly
a zvlášť splaškové vody splaškovou kanalizací, která ústí do čistírny odpadních vod. Někteří
vlastníci nemovitostí však napojují svody dešťové vody z objektů
a pozemků do splaškové kanalizace.
Splašková kanalizace je dimenzována pouze na určitý objem
odpadních vod. Jinými slovy:
vysoký podíl dešťových vod
ji přetěžuje. Při deštích se to
projevuje zvýšeným nátokem
odpadních vod na čistírnu i čer-

pací stanice. Jsou tak zvyšovány náklady na jejich provoz
(el. energie pro pohon čerpadel,
opravy), dochází k nadměrnému
opotřebení (dřívější výměna zařízení ČOV) a může dojít také
k haváriím (znečištění životního
prostředí).
Z tohoto důvodu nelze do splaškové kanalizace zaúsťovat svody na dešťovou vodu a majitelé
nemovitostí, kteří takto likvidují dešťové vody, porušují zákon
„O vodovodech a kanalizacích“
(274/2001 Sb.).
V této souvislosti bychom chtěli
občany upozornit, aby si zajistili
kontrolu zaústění svodů dešťové
vody a případné špatné zaústění

napravili. Na nápravu těchto nesprávných zaústění dává město
lhůtu půl roku. A to v termínu
od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015.
Po uplynutí této lhůty budou
ve vybraných lokalitách namátkově prováděny kouřové zkoušky.
Kouřová zkouška je založena
na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do splaškové kanalizace. Mlha je produkována výrobníkem a pomocí
výkonného ventilátoru je vháněna
vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních
přípojek připojených nemovitostí.
Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno
i srážkové odvodnění z nemovi-

tosti, objeví se mlha v okapech či
dvorních vpustích.
A tak lze přesně určit bez nutné přítomnosti majitelů objektů, zda jsou
svody dešťových vod připojeny
na černo ke splaškové kanalizaci.
U nemovitostí, kde se během
zkoušek i přes toto upozornění
prokáže černé napojení svodů
do splaškové kanalizace (§ 10
odst. 2 písm. a), Zák. 274/2001
Sb. ), bude toto konání posuzováno dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, § 32
odst. 5 písm. c). To znamená, že
v těchto případech je možné uložit pokutu až ve výši 50 000,- Kč
(§ 32 odst. 7 písm. b) ).
Odbor investic a dopravy
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Pečovatelská služba Úvaly má nový
automobil
Město Úvaly podalo v roce 2014 žádost
o dotaci ze Středočeského Humanitárního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje na automobil pro Pečovatelskou
službu Úvaly. Dotace byla schválena
a městu byla poskytnuta ﬁnanční částka
ve výši 240 000,- Kč.
Po pečlivém zvážení všech aspektů byl zakoupen automobil Dacia Dokker v celko-

vé ceně 258 700,- Kč, bude sloužit pro zajištění činnosti Pečovatelské služby Úvaly.
Vedení města

Tento projekt byl realizován s přispěním
Středočeského kraje

Opakované otázky pro vedení města
V únoru loňského roku bylo slavnostně otevřeno Centrum volnočasových aktivit Pětašedesátka
v Riegerově ulici. V březnovém
vydání Života Úval jsem napsal
svůj názor na tuto novostavbu
a v článku jsem vyslovil řadu
otázek, avšak na některé z nich

jsem se odpovědi nedočkal.
Opakovaným dotazům na stejné
téma v ŽÚ 9/2014 nikdo z vedení města nevěnoval pozornost. Proto se po roce od otevření centra znovu, už po třetí, ptám:
1) Jaké byly celkové náklady
na stavbu Centra volnočaso-

vých aktivit v Riegerově ulici?
2) Jaká byla výše dotace od Regionálního operačního programu?
3) Kolik město zaplatilo za projektovou dokumentaci?
K těmto otázkám mám další doplňující dotazy:

4) Kdo budovu projektoval?
5) Bylo na projektovou dokumentaci vypsáno výběrové řízení?
6) Kolik bylo účastníků soutěže
a podle jakých pravidel byla vybrána vítězná projekční ﬁrma?
Za odpovědi děkuje
Vladislav Procházka.

Centrum volnočasových aktivit +65 – vedení města odpovídá
Pan Vladislav Procházka položil
přesně před rokem, v březnovém vydání Života Úval 2014,
opakovaně v zářijovém vydání r.
2014, otázky tehdejšímu vedení
města, které se týkaly nově otevřeného Centra volnočasových
aktivit – Pětašedesátky v Riegerově ulici č. p. 65. Nevím,
proč tehdy vedení města na jeho
otázky neodpovědělo, sluší se
proto, abych se mu jménem současného vedení města omluvil
a na opakovaně položené otázky
odpověděl.
1. Celkové náklady na stavbu

Centra volnočasových aktivit
v Riegerově ulici, č. p. 65 činily 19 324 561,- Kč včetně
DPH.
2. Výše dotace od Regionálního
operačního programu činila
11 019 511,87 Kč včetně DPH.
3. Město uhradilo za projektovou dokumentaci 348 000,- Kč
včetně DPH.
4. Budovu projektovala společnost
A.LT ARCHITEKTI, v. o. s.,
IČ: 27213056.
5. V souladu s usnesením rady
města R-0102/012 ze dne
14. 3. 2012 bylo odborem

investic zajištěno provedení
výběrového řízení. Dne 28.
3. 2012 byla čtyřem uchazečům zaslána výzva k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace pro plnění níže uvedené zakázky malého rozsahu.
Název zakázky „Zpracování realizační dokumentace
a dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby na akci
– Rekonstrukce objektu č.
p. 65, Riegerova ulice, Úvaly“. Zároveň toho samého
dne bylo uveřejněno na úřední desce MěÚ Úvaly.

6. Ve stanoveném termínu město
obdrželo tři cenové nabídky:
A.LT ARCHITEKTI, v. o. s.,
IČ: 27213056; RALA, s. r. o.,
IČ: 27218015; A69-architekti, s. r. o., IČ: 26355981. Rada
města dne 18. 4. 2012 usnesením č. R-0127/012 rozhodla
o přidělení zakázky společnosti
A.LT ARCHITEKTI, v. o. s.,
IČ: 27213056.
Hodnotícím kritériem byla dle § 78
odst. 1 b) č. 137/2006 Sb. nejnižší
nabídková cena.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Svoz bioodpadu 2015 – informace
Vážení občané,
v letošním roce bude svoz BIO odpadu opět zajišťován prostřednictvím společnosti
.A.S.A., spol. s r.o. V lednovém čísle měsíčníku Život Úval bylo již zmíněno, že BIO odpady od 1.1.2015 mohou úvalští občané odkládat ve sběrném dvoře Úvaly, Škvorecká
33, celoročně a zdarma. Kontakt a provozní doba je uvedena na webových stránkách
města pod záložkou „Sběrný dvůr“. Objednávka služby na odvoz BIO odpadu prostřednictvím společnosti .A.S.A, spol. s r.o., je dobrovolná a za úplatu. Pro usnadnění
Vám v tomto čísle předkládáme tiskopis objednávky „Doklad o úhradě služeb svozu
biologicky rozložitelného odpadu za rok 2015“ nebo si lze tento tiskopis stáhnout
z webových stránek města. Objednávku této služby je možné učinit již od 2. 3. 2015.
Vyplněním tohoto dokladu, jeho odevzdáním a současně zaplacením na Městském
úřadě v Úvalech, odboru životního prostředí a územního rozvoje, pracoviště
Riegerova 897, se stává tento doklad závaznou objednávkou této služby (vyplnit
tuto přihlášku pro rok 2015 musí každý zájemce, tzn. i stávající).

známku na odpadní nádobu pro příslušné období. Odpadní nádoba novým zájemcům bude dodána na jejich udanou adresu pracovníky Veřejně prospěšných
služeb v dohodnutý den.
Stávající zájemci, kteří již tuto službu využívali v loňském roce a kteří nádobu již
mají, vyplní přihlášku, kterou odevzdají na odboru životního prostředí a územního rozvoje, a po zaplacení příslušné částky, tamtéž, obdrží pouze známku pro
příslušné období.
Zájemci, kteří již tuto službu nebudou využívat, musí neprodleně nádobu odevzdat
na Městském úřadě Úvaly, odbor životního prostředí a územního rozvoje.
Svoz bude probíhat od 3.4.2015 do 27.11.2015 ve 14 denních intervalech, a to každý pátek v sudých kalendářních týdnech.
Úřední dny:
Pondělí
7.30–12.00 13.00–18.00
Středa
7.30–12.00 13.00–17.00

V tiskopise nevyplňujte uhrazenou částku (bude doplněna při platbě
v kanceláři odboru životního prostředí a územního rozvoje).

Případné informace na tel. čísle:

Noví zájemci o nabízenou službu vyplní přihlášku, kterou odevzdají a zaplatí příslušnou částku na odboru životního prostředí a územního rozvoje. Zde také obdrží

281 091 527
281 091 554

Blanka Reinerová
odbor životního prostředí a územního rozvoje
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Nový odborný lesní hospodář v Úvalech
Městské lesy v Úvalech tvoří významnou část majetku města. Jistě
naše občany zajímá, jak velikou
plochu zaujímají v katastru města.
Jedná se celkem o 41,66 ha plochy,
což není zase až tak zanedbatelná
rozloha. Největší část souvislé plochy, tj. 14,85 ha, tvoří dnešní přírodní park Škvorecká obora – Králičina, navazující přes silnici I/12
na Klánovický les. Ostatní plocha,
tj. 26,81 ha, tvoří např. skupinovitě
smíšené stromy v pruzích lesa podél silnice, tzv. „Vidrholec“, různověké podrosty ve svazích, svahy
kolem říčky Výmola, tzv. Masarykův háj, a podobně.
I naše lesy se podílejí na výrazném
ovlivňování místního klimatu.
Zvyšují retenční kapacitu krajiny,
takže pomáhají zajistit přísun pitné
vody, stabilní průtok ve Výmole
a v dalších potocích a zároveň při-

spívají k ochraně před povodněmi.
Brání erozi, zejména na prudkých
svazích. Mají nezastupitelnou úlohu pro rekreaci a oddych občanů.
Významnou úlohu při péči
o městské lesy má odborný lesní hospodář. Do 31. 12. 2014
tuto funkci v Úvalech vykonával smluvně pan Bohuslav Prokůpek, tehdejší vedoucí odboru
životního prostředí a územního
rozvoje MěÚ, kterému vypršela
platnost dohody právě ke konci
roku 2014. 6. ledna 2015 byla
odeslána na Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
žádost o určení odborného lesního hospodáře na lesních pozemcích v majetku města Úvaly a ten
rozhodl o stanovení odborného
lesního hospodáře v Úvalech
dle lesního zákona a pověřil podle ust. § 37 odst. 6 lesního zá-

kona Lesy České republiky, s. p.,
konkrétně Lesní správu Mělník,
výkonem činnosti odborného
lesního hospodáře na lesních pozemcích v majetku města Úvaly,
a to na dobu do 31. 12. 2021.
Náklady na jeho činnost město
Úvaly nehradí. Ve smyslu ust.
§ 37 odst. 7 lesního zákona náklady hradí stát.
Povinností takovéhoto odborného
lesního hospodáře v Úvalech je
zajišťovat pro město Úvaly odbornou úroveň hospodaření v lese
minimálně v rozsahu stanoveném
lesním zákonem a navazujícími
právními předpisy.
V současné době jsou městské
lesy v Úvalech dosti zanedbané
a poškozované černým skládkováním. Vždyť přirozená biologická
rozmanitost i v úvalských lesích
poklesla. Intenzivně obhospoda-

řované, zejména některé smrkové
monokultury, pro úvalské prostředí nevhodné, nezajišťují biotopy
nutné pro život řady původních
lesních rostlin a živočichů. I u nás
patří některé mezi druhy vážně
ohrožené vyhynutím. Většina porostů trpí nepřirozenou druhovou
skladbou. Za přírodních podmínek
by převážnou část úvalského lesa
měly tvořit smíšené nebo listnaté
porosty, nejčastěji duby a buky.
Před novým odborným lesním
hospodářem stojí úkol provést
co nejdříve celkovou inventarizaci lesa a zpracovat projekt, jak
zlepšit hospodaření v městských
lesích a jak je dále udržovat,
zmlazovat, nově vysazovat s důrazem na rozmanitost zejména
listnatých porostů apod.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

zprávy z města

Rekonstrukce železničního koridoru: Úvaly čeká těžké jaro
Níže přinášíme bodové informace, které doplňují zprávu pana Johna ze
společnosti VIAMONT.

nošta z Pardubic (a nebudou tak jezdit k nádraží!!), kde se budou
otáčet v prostoru vedle drogerie.

Dopravní uzávěry a zákazy parkování

Linka 391 v 13:17, 14:23, 15:17, a eventuelně 16:20, 17:22 (vše
směr Radlická čtvrť – Dobročovice – Květnice – Rohožník)

3. 3. 2015 – 29. 6. 2015
3. 3. 2015 – 29. 6. 2015
3. 3. 2015 – 29. 6. 2015

Úplná uzavírka železničního přejezdu
v Husově ulici
Úplná uzavírka podjezdu v ulici Na Spojce (budování kanalizace, povrchu)
Zákaz parkování v ulici Jiráskova (z důvodu průjezdu těžké techniky)

Stavební práce
Budování dešťové kanalizace v ulici Na Spojce
Budování dešťové kanalizace v ulici Denisova
Budování dešťové kanalizace v ulici Smetanova
Rekonstrukce povrchu ulice Na Spojce
Zahájení rekonstrukce mostu přes Výmolu v Horově čtvrti

Veřejná doprava
Autobusy budou jezdit po objízdné trase Pražská x Jiráskova x Jirenská x I/12 Kolínská s výjimkou níže uvedených spojů, které jsou
využívány školními dětmi a které budou zajíždět na náměstí Ar-

Linka 423 v 12:23D, 13:23D, 14:23D, 14:50T, 15:20D, 15:45T,
a eventuelně 16:20D, 16:45T, 17:20D, 17:45T (vše směr Škvorec,
spoje označené „D“ pokračují dál směr Přišimasy – Hradešín – Masojedy – Doubravčice, spoje označené „T“ pokračují ze Škvorce do
Třebohostic)
Linka 484 v 13:25, 14:25, 15:45 (vše směr Tuklaty – Tlustovousy
– Horoušany – Horoušánky – Úvaly).

Pěší
k dispozici bude po celou dobu průchod ulicí Na Spojce i pod podjezdem
k dispozici bude průchod podchodem na nádraží do Vydrovy ulice
nově bude přístup k nádraží z ulice Husova
k dispozici bude obchozí trasa ulicí Hálkova
Vedení města ve spolupráci s ROPID a odborem dopravy

Koridor – tisková zpráva
Vážení občané,
letošní zima je k nám stavařům
zatím příznivá, a tak bych Vás
rád touto cestou seznámil s dalším průběhem stavebních prací
na modernizaci železničního koridoru procházejícího vaším městem. Dostáváme se do druhé poloviny vlastní realizace a začínáme
opět řadou nepopulárních omezení, která se Vás bezprostředně
dotknou.
Letošní stavební práce ve stanici
jsou rozděleny do dvou hlavních
celků. V prvním bude probíhat

oprava historického mostu přes
Výmolu, dále dokončení podchodu pro pěší u přejezdu, výstavba
nových nástupišť, rekonstrukce
podchodu ve stanici a dokončení druhé etapy mostu Na Spojce.
Tyto práce budou probíhat při vyloučení lichých kolejí ve stanici
(u výpravní budovy) od 3. 3. 2015
do 29. 6. 2015. Během letních
prázdnin budou probíhat práce
na trati mezi Běchovicemi a Úvaly. V této době bude odvážen
vytěžený materiál od sanačního
stroje v oblasti jirenského mostu.

Posledním velkým celkem je rekonstrukce výhybek na přažském
zhlaví, které by se již nemělo tak
dramaticky projevit v omezení
místní dopravy či parkování v oblastech výpravní budovy.
Teď bych se rád podrobněji vrátil k zahájení výluky v období od
3. 3. 2015. Obnovíme dopravní
značení – zákaz zastavení – v Jiráskově ulici, a z důvodu bezpečnosti dopravy budeme důsledně
spolupracovat se státní i městskou policií v dodržování tohoto
omezení. Žádám tedy všechny

řidiče, kteří zde doteď parkují,
aby zvolili jinou oblast pro parkování svých vozidel! Současná
uzávěra přejezdu a komunikace
Na Spojce přinese určitě řadu
výtek a emocí. Chtěl bych Vás
ubezpečit, že na první pohled se
zdá toto opatření tvrdé a silně
omezující, ale zde musím podotknout, že této dohodě předcházela
řada jednání se všemi stranami, ať
již s dopravci, či s vašimi zástupci
Města. Děkuji všem zúčastněným

➜ ➜ ➜ strana 8
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za korektní přístup při hledání
kompromisů pro řešení této velmi složité situace, která je velmi
nestandartní, protože drážní těleso
dělí město Úvaly dopravně na ne
zcela ideální části. Jsme si plně
vědomi dopadů na obyvatele města, a proto v rámci našich jednání
došlo k některým úpravám, které
by částečně tato negativa zmírnily. Po dobu rekonstrukčních prací bude možno procházet starým
podchodem u výpravní budovy

z Jiráskovy ulice do ulice Vydrovy a v současné době se řeší vybudování provizorního propojení
pro pěší výstupem z tohoto podchodu podél kolejí ke stávajícímu
přejezdu. Upozorňuji hlavně obyvatele na skutečnost, že i zde budou probíhat rekonstrukční práce
za provozu, a proto vás žádám
o maximální spolupráci s našimi
zhotoviteli, abychom se vyhnuli
nepříjemným situacím či úrazům.
Další průchod pro pěší veřejnost
bude, jako při první etapě, pod
mostem Na Spojce. I zde vás žá-

dám, abyste dbali hlavně o svoji
bezpečnost. Ve stejném období
budou probíhat stavební práce
v ulici Na Spojce až po Mánesovu z důvodu výstavby nové stoky
dešťové kanalizace.
Dopravní obslužnost bude v tomto období značně omezena a hlavní tepnou do města a z města se
stane ulice Riegrova a Škvorecká. Pokusíme se organizovat naši
stavební dopravu tak, abychom
tyto ulice co nejméně zatěžovali
a umožnili tak plynulý dopravní
provoz během omezení.

Na závěr bych vás požádal, abyste
svoje případné připomínky či stížnosti k nám podávali prostřednictvím městského úřadu, který nám
je urychleně poskytne. Věřím, že
ve většině případů na ně dokážeme operativně reagovat a řešit je.
Neslibuji, že umíme vše vyřídit
k vaší spokojenosti, ale alespoň
se pokusíme najít řešení, schůdné pro zajištění provedení stavby
a co nejmenšího omezení pro vás.
Děkuji.
Ředitel stavby
Tomáš JOHN

Železniční výluka na trati Praha – Úvaly – Český Brod
Od března 2015 (termín zahájení
bude ještě upřesněn) cca do konce června 2015 bude z důvodu
pokračující modernizace železničního koridoru v oblasti stanice
Úvaly výrazněji omezen provoz
vlaků Pražské integrované dopravy na lince S1. Mění se všechny
časové polohy jednotlivých vlaků a vybrané vlaky ve špičkách

pracovních dnů se ruší. Spěšné
vlaky budou mezi Prahou a Úvaly zastavovat ve všech stanicích
a zastávkách jako náhrada za zrušené osobní vlaky v blízkých časových polohách.
V souvislosti se změnou časových
poloh vlaků linky S1 budou také
upraveny jízdní řády návazných
vlakových linek S11 do Kouřimi

a S12 přes Sadskou do Nymburka. Vybrané ranní vlaky na lince
S12 budou z Poříčan prodlouženy do Českého Brodu. Zároveň
se budou měnit také jízdní řády
návazných autobusových linek
v Klánovicích, Úvalech, Českém Brodě, v Poříčanech a Pečkách.
Josef Štěpánovský

Zahájení stavby ve firmě
Hennig CZ, s.r.o.
Dne 20. 1. 2015 proběhlo
ve ﬁrmě Hennig CZ, s.r.o.,
slavnostní zahájení výstavby nové výrobně – administrativní haly.
Nová hala bude sloužit k přesunu výroby skládaných měchů, skladu materiálu a administrativní části, jako je
konstrukce a příprava výroby
z mateřské ﬁrmy HENNIG
GMBH z Mnichova.
S tímto přesunem výroby ﬁrma

Hennig CZ počítá s přijetím
přibližně 15 zaměstnanců
na pozice konstruktér, mistr
výroby, zámečník a obsluha
obráběcích strojů v průběhu
roku 2015.
Miroslav Svoboda,
ředitel společnosti
Při zahájení výstavby nové haly byli přítomni: projektant Evžen Krouský, Martin Vančura, starosta města Petr Borecký,
jednatel ﬁrmy Robert Schwaiger, ředitel Miroslav Svoboda a generální dodavatel stavby Josef Horák
Foto Vladislav Procházka

Město hledá protipovodňová opatření?
Město Úvaly se pustilo do série
výběrových řízení pro revitalizaci Výmoly a dalších protipovodňových opatření. Povodeň hrozí
i centru města, v ohrožení jsou
domy v ulici Podhájí, Základní
škola, Městský úřad v Riegerově
ulici, technické zázemí Veřejně
prospěšných služeb za MěÚ,...
Podívejme se na situaci pohledem vodního díla, které ovlivňuje výšku hladiny právě v centru
města. „Prokupčák“ - Mlýnský
rybník zmíněný již v Josefínském katastru z roku 1765. Stáří
mostku pak lze odvodit z nápisu
na klenáku ... 1. 10. 1889. V tomto období prošel mlýn a rybník
největší zatěžkávací zkouškou.
Povodeň v r. 1884 způsobila pře-

tékání vody po celé délce hráze.
Značka této povodně je ve výšce
70 cm nad úrovní hráze! Změna podoby a rozlohy Mlýnského
rybníka je patrná z dobových fotograﬁí. Rybník byl přebudován
k energetickým účelům – poháněl
dvě turbíny umístěné pod hrází.
Poslední rekonstrukce a zásadní
přestavby se rybník dočkal v roce
1948. Po této době došlo již jen
ke scelení plochy rybníka odbagrováním prostředního břehu.
Se změnou rybníka se však změnilo i jeho okolí. Zatímco na okolních polích se dříve normálně
hospodařilo, po rekonstrukci rybníka se okolní pozemky zamokřily.
Z pole nad rybníkem se stává lužní
les s trvale stojící vodou, s výsky-

tem blatouchu,... Voda v samotném korytu Výmoly dnes „stojí“
již od atletického hřiště –Mlýnský
rybník začíná vlastně již zde.
V manipulačním řádu Mlýnského
rybníka se již v roce 1995 uvádí,
že rybník je „totálně zanesen“
a mocnost sedimentů je v některých místech zátopy větší než
2 m. Sedimenty pochází z erozní
činnosti zemědělské výroby, splachem velmi početných nezpevněných ulic do dešťové kanalizace,
sedimenty z individuálního vyústění splaškové kanalizace přímo
do potoka, ze stavební činnosti
při rekonstrukcí mostů na Výmole a z poslední údržby koryta provedeného Povodím Labe v roce
1994.

Současná kapacita bezpečnostního přelivu (prostor pod mostkem,
kudy přes stavidlo přepadá voda
z Mlýnského rybníka) byla a je
i dnes na úrovni 50 % Qt (ročního
průtoku), tzn. že kapacita přelivu
je překročena dvakrát za rok.
Návrh přestavby rybníka z roku
1995 počítal se zvýšením jeho
bezpečnosti, které spočívalo
ve zvýšení hráze po přeložce Výmoly obtokem Mlýnského rybníka. Důležité je konstatování,
že hráz má nevyhovující nivelitu
(výšku nad hladinou za normálního stavu vody) „za předpokladu,
že nebude snižována současná
normální hladina vody“. Snížení
úrovně hladiny Mlýnského rybníka o 10, 20 nebo třeba i 50 cm (?)
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by při tom bylo důležitým stabilizačním prvkem – pro rybník i pro
vše, co je nyní ohroženo povodní nad rybníkem. Pokud se bude
hledat účinné protipovodňové
opatření pro centrum Úval, je snížení hladiny zajímavým řešením.
Realizace je možná při uvažované
rekonstrukci Mlýnského rybníka.
Udržení hloubky vody v rybníku
je též řešitelné díky dostatečnému
výškovému rozdílu dna rybníka
a koryta Výmoly pod Mlýnským
rybníkem.
Výškový rozdíl současného dna
rybníka a Výmoly pod ním je cca
140 cm. Posadit rybník „níž“ by
z hlediska výškových kót neměl
být problém.

Energetický účel rybník již dlouho
neplní. Pro účel rybochovu je rybník silně zanesen bahnem, jak je
uvedeno výše (je díky bahnu mělký). Retenční schopnost zadržení
vody při povodni je nulová. Dnes
je rybník pouze potenciálním rizikem pro obyvatele pod hrází,
kteří zažili poslední výplach bahna po protržení stavidla v červnu
2013. Rizikem je též pro nemovitosti nad rybníkem při sebemenším zvednutí hladiny po deštích.
Město Úvaly na přelomu roku
pořádalo výběrové řízení na vytvoření plánu revitalizace Výmoly. Výběrové řízení se 12. ledna 2015 díky administrativním
nedostatkům opakovalo. Jaká bu-

doucnost bude naplánována Mlýn- článku výběr z volebních prograskému rybníku a centru Úval se mů napoví, zda je Výmola důleživ zadání ani opakovaného výběro- tým bodem úvalské politiky...
Podle příspěvků publikovaných
vého řízení nedočteme.
na Uvaly.cz sestavil Lukáš
Problematice kolem Výmoly,
Rubeš.
obnovy rybníků, povodní a problémům s dešťovou
vodou u nové výstavby
se věnuje také článek
„Je Výmola důležitá?“,
který vyšel na www.
Uvaly.cz. V Úvalech
se již v této souvislosti utratilo přes 23 mil.
Kč a počítá se s dalšími
min. 80 mil. Kč. Řešení
dešťové vody může zásadně ovlivnit i novou Na kolorované fotograﬁi je vidět vysoký proﬁl
výstavbu. V uvedeném mostku

Policie informuje

Nenechávejte cennosti v autě
Další řidiči doplatili na to, že nedbali základních preventivních
pravidel a neuposlechli neustále
opakovaných preventivních doporučeních policistů.
Neznámý pachatel se vloupal
dne 21. ledna 2015 do vozidla ve městě Úvaly v ulici Pražská. Z vozidla odcizil dámskou
kabelku, kterou majitelka nechala
ve vozidle. V ní měla IPad s nabíječkou, nabíječku k mobilnímu
telefonu, dvě peněženky s celkem sedmi tisíci korunami, platební karty, doklady od vozidla,
občanský a řidičský průkaz. Celková škoda se vyšplhala na téměř
25 000,- Kč.
Nejlepší a nejjednodušší prevencí je nedat zlodějům šanci
a ve vozidlech nic cenného nenechávat. Nedejte zlodějům šanci!
Auto není trezor!
Nenechávejte na sedadlech ani
odkládacích plochách vozidla

žádné věci, zejména kabelky,
kufříky a jiná zavazadla, mobilní
telefony, fotoaparáty, notebooky,
videokamery, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky či volně položené peníze.
Vedle cenných věcí nenechávejte
ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná“ věc
může pachatele nalákat.
Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu
cenných věcí
Nikde, zejména před obchodem,
restaurací či třeba budovou zaměstnání nedávejte okatě do kufru cenné věci. Pachatelé si často
své oběti právě na takových místech vytipují a při vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezměte věci vždy s sebou.
Před ochodem od vozidla
Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken,

včetně střešního, motorového
a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří
vozidla. Aktivujte všechna zabezpečovací zařízení, kterými
Vaše vozidlo chráníte! Vozidlo
zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li
se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.
Doporučujeme:
• ve svých vozidlech nevystavujte
žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím
na očích)
• nenechávejte žádné cenné věci
ve vozidle (ani když od vozu odcházíte na malou chvíli)
• při manipulaci s nákupem dbejte
na bezpečnost
• sledujte své okolí a zavazadla
v prostoru odemčeného vozidla
• nepokládejte volně peněženku
nebo klíče na střechu vozidla

• věnujte pozornost svému okolí
při vykládání nebo nakládání
zakoupeného zboží
• nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj
neuspěje)
• zabezpečením vozidla ztížíte
pachateli krádež
• využívejte hlídaná parkoviště
• neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím
• zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla
• při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního okénka
• zamykejte vozidlo (i když
se vzdalujete od vozidla jen
na chvíli)
• doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky
• nenechávejte svá auta na opuštěných místech
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí
PČR Praha venkov – VÝCHOD

Žena při silniční kontrole nadýchala
PRAHA VENKOV – VÝCHOD
– Přístroj ukázal při prvním měření přes dvě promile.
Policejní hlídka z obvodního oddělení Úvaly zastavila dne 20. ledna
2015 krátce před 23. hodinou v ulici Smetanova v obci Úvaly osobní
vozidlo značky Fiat Stillo. Vyzvali
řidičku k předložení všech potřebných dokladů k řízení a následně
ji vyzvali k podrobení se dechové
zkoušce na přítomnost alkoholu.
Osmačtyřicetiletá řidička nadýchala 2,10 promile. Při následném měření přístroj ukázal hodnotu 1,92
promile alkoholu v dechu.
Žena byla převezena na obvodní

oddělení a po vystřízlivění jí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za tento skutek jí hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Svým jednáním žena ohrozila život a zdraví své, ale co je mnohem
horší, životy a zdraví naprosto
nevinných lidí. Každý, kdo usedá
za volant pod vlivem jakékoliv
omamné a psychotropní látky, by
si měl uvědomit, že ohrožuje nejen
sebe, ale zejména své okolí.
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí
PČR Praha venkov – VÝCHOD

9
brezen_2015.indd 9

2/27/15 2:40 PM

kultura a volný čas

Na Kašparním se bavili děti
i rodiče
Stovka krásných karnevalových
masek, pestrá výzdoba, kterou
vytvořily děti z družiny úvalské
základní školy, veselé písničky
linoucí se z reproduktorů, hry, tanečky a rozzářené oči přítomných
ratolestí. Tak to v sobotu 17. ledna vypadalo v úvalské sokolovně,
kde se konal již druhý ročník akce
pro nejmenší s názvem Kašparní.
„Velmi nás potěšila hojná účast
a doufáme, že si děti i rodiče odnesli z dnešního dne pěkné zážitky,“ řekla Kateřina Topinková
z občanského sdružení Mámy
v Úvalech, jež akci organizovalo.
„Návštěvníkům zpestřil odpoledne bavič Pet, který se nejprve
objevil na chůdách a později se

představil také jako šašek, žonglér či kouzelník. Nechyběla ani
bohatá tombola. Ceny do ní věnovala řada místních ﬁrem, jimž
bych tímto chtěla poděkovat,“ dodala Topinková. Malí účastníci si
v průběhu akce mohli též nechat
umotat zvířátka z balonků nebo
dozdobit své masky malováním
na obličej. Z množství kostýmů
potom během promenády porota
vybrala deset nejatraktivnějších,
jejichž nositelé získali hodnotné
ceny. Všichni zúčastnění si pak
odnesli drobné dárečky a pamětní
listy, které jim budou připomínat
odpoledne plné zábavy.
text: Tereza Čižmariková
foto: Jitka Kubátová

Život Úval 3/2015

Cesta k soše svatého Donáta
vyčištěna
V prvních únorových
dnech pracovníci úvalské VPS důkladně vyčistili od náletových
dřevin cestu k rozcestí
u sochy sv. Donáta
(červená turistická trasa) od Škvorecké ulice
na Slovanech po celé
délce stezky ležící
na úvalském katastru.
Škvorecká radnice investovala do vyčištění
cesty (které provedla rovněž úvalská
VPS) na svém katastru
k samotné soše cca 30
tis. Kč. Stezka je nyní
důstojným způsobem
průchozí v plné délce.
Návštěvník by si již
neměl připadat jako v džungli.

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Semelu všechno dohromady aneb Mlynářka a spisovatel

Po sobě jdoucí páteční besedy
– Expedice Litva 2013 – putování za větrnými mlýny (30. 1.)
a Temné kouty XX. století (6.
2.) – byly jakoby záměrně cíleny
na určité skupiny úvalských obyvatel. Přišli stálí a zejména noví
posluchači. Jejich zasvěcené dotazy přesvědčily hosty – větrnou
mlynářku paní Evu Svobodovou
a o týden později spisovatele pana
Romana Cílka – o opravdovém zájmu o přednášená témata

i o rozsáhlejší informovanosti tazatelek a tazatelů.
Zelená Litva učarovala
svou romanticky čistou
přírodou, zajímavou architekturou a vyprávění
s prezentací obrázků
mladé zapálené členky
skupiny větrných mlynářů v České republice,
udržujících naše památky – větrné mlýny,
a podnikajících výlety
za podobnými objekty v blízkém
i vzdálenějším zahraničí, uspokojilo i malé diváky. Prohlíželi
si krásné knihy a projevili zájem
o pexeso s obrázky s mlynářskou
tematikou.
Spisovatel, zejména literatury faktu, ocenil přívětivé přijetí
v Úvalech, spolupráci městské
knihovny s kulturní komisí a bezvadnou atmosféru při besedě, kde
posluchačům svěřil ve své výpo-

vědi o cestě ke spisovatelství intimní pocity
malého chlapce, válečného dítěte, z pohnuté
doby II. světové války,
holocaustu, bestiality
doby. Od 8 let hodlal
být spisovatelem a celý
život směřoval k tomu
soustředěným sběrem
řetězených informací,
nasloucháním pamětníků a výpovědí svědků v případech, o které
se zajímal. Trpělivě
skládal dohromady puzzle faktů a svědectví
a získal tak obrovské
zázemí podkladů pro
svoji obsáhlou tvorbu. S besedujícími si
připomněl i úvalské
politické oběti. Byla
to opravdu zasvěcená beseda spojená s autorskými podpisy knih
na místě zakoupených.

S radostí zaznamenala za KuK
Alena Janurová
Foto Vladislav Procházka
a Alena Janurová
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Ohlédnutí za rokem 2014 – podzimní výlety seniorů

Občanské sdružení Klub důchodců Úvaly uspořádalo v roce 2014
pro úvalské seniory dva poznávací zájezdy.
Dne 24. 9. 2014 se uskutečnil
zájezd do Muzea automobilů
Škoda a do Automobilky Mladá
Boleslav. Program zájezdu začal prohlídkou muzea se skvělým výkladem průvodce. Na závěr prohlídky účastníci zhlédli
v promítacím sále ﬁlm o historii
a výrobě aut v Mladé Boleslavi.
Muzeum je rozděleno do tří částí: Tradice, Evoluce, Preciznost.
První část – Tradice – je prostor,
který je věnován tradici značky
Škoda. Fascinující vozy, velké
i malé exponáty vyprávějící své
vlastní příběhy, které společně
píší biograﬁi značky Škoda. Druhá část – Evoluce – je tematická oblast tvořící jádro expozice,
přibližuje vývoj značky od zakladatelů Laurina a Klementa
a jejich prvních jízdních kol až
po budoucnost automobilového
vývoje a technického vývoje, pro

značku Škoda charakteristickým.
Třetí část - Preciznost – představuje závod jako historické místo
výroby automobilů a zároveň
jako místo péče o automobilovou tradici, kde jsou auta minulosti restaurována moderními
prostředky. Muzeum je umístěno
v bývalých výrobních halách,
ve kterých se až do roku 1928
vyráběly automobily. V roce
1895 založili Václav Laurin
a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik. Škoda tak
patří k jedné z nejstarších automobilových značek světa.
Druhá část prohlídky proběhla
v největším a nejmodernějším
závodě Škoda, kde den co den
sjíždějí z výrobní linky nové škodovky. Pro zajištění bezpečnosti
zapůjčil průvodce všem členům
výpravy reﬂexní vesty a také
malá naslouchátka, aby v hluku
provozu každý dobře slyšel výklad průvodkyně, která podrobně seznamovala s pracovními
operacemi při výrobě aut Škoda.

Účastníci si prohlédli nářaďovnu,
lisovnu, svařovnu, lakovnu, výrobu komponentů, slévárnu, až
po montáž vozů. Mezi jednotlivými halami je převážel autobus,
protože tovární haly se rozkládají
na ploše velikosti státu Monako,
dle informace průvodce. Členové
zájezdu tak mohli z bezprostřední
blízkosti vidět a zažít, jak vozy
značka Škoda vznikají. Výlet měl
velký úspěch, všem účastníkům
se velice líbil.
Druhý výlet dne 5. 12. 2014 byl
do Skanzenu v Přerově nad Labem a na vánoční trhy v Lysé
nad Labem. Ve skanzenu už
byla všude vánoční výzdoba,
všechny chaloupky a světničky
byly zařízeny vánočně v duchu
vánočních lidových tradic. Barvitý výklad průvodkyně všem
připomněl časy našich předků.
Všichni byli překvapeni novými
exponáty ﬁgurín v dobových šatech, např. nová expozice tržiště
aj. Po prohlídce rozsáhlé výstavy vánočních betlémů odjížděli

senioři vánočně naladěni. Výlet
pokračoval návštěvou Vánočních
trhů v Lysé nad Labem. Ve vytopených halách výstaviště bylo
umístěno velké množství prodejních stánků s výběrem nejen
vánočního zboží, ale i ovoce,
koření, keramiky, skla, oblečení,
módních doplňků, knih, kosmetiky z přírodních produktů, domácích uzenin, vánočních balíčků
pro domácí mazlíčky, výběr sýrů,
potřeb pro domácnost, teplého
občerstvení, ale i ukázky výroby vyřezávaných ozdob, zdobení
perníků atd. Každý si zde vybral
nějaký dárek nebo něco dobrého
na vánoční stůl.
Oba výlety proběhly v příjemné pohodě a za hezkého počasí.
Všichni se loučili s přáním se
v roce 2015 opět na nějakém výletě setkat. Poděkování patří Radě
a Zastupitelstvu města Úvaly
za ﬁnanční podporu pro uspořádání těchto zájezdů.
Za O.S. Klub důchodců Úvaly
napsala Eva Havlíková

Jan Novák (72), náš host na besedě
v DPS 6. 3. 2015 od 19 hodin,
je ojedinělý „hrdina“. Přeplaval
jako jeden z nemnoha Čechů kanál La Manche i jezero Bajkal.
„Někdejší vojenský pilot a dálkový plavec žije od roku 1982
v Praze Modřanech. Je právem
považován za nejlepšího českého
vytrvalce a otužilce všech dob.
Některé jeho výkony v extrémních podmínkách dodnes nebyly překonány, například zimní
plavba přes řeku Angaru v roce
1989, zdolání nejchladnějšího
jezera světa Bajkalu v roce 1990,
což absolvoval s Františkem
Venclovským, nebo přeplavba
Baltického moře z dánského ostrova Bornholm do Kolobřehu

v Polsku.“ Tolik citace z novin
Prahy 12 (www.praha 12.cz –
červenec srpen 2014), kde velký
článek o úspěších a letech tréninku našeho hosta napsal Jaroslav
Kňap.
Předpokládáme, že větší podrobnosti ze života tohoto významného sportovce se dozvíme na zmíněné besedě, a těm, kteří neváží
cestu do sálku DPS, podáme obsáhlejší zprávu v dalším čísle ŽÚ.
Člověk, který něco dokáže, by
neměl být ve stínu, měl by mít
možnost předat svoje zkušenosti
všem, kdo mají zájem.
Za KuK k pozvánce zpracovala
Alena Janurová
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Setkání s panem Větvičkou v „Pětašedesátce“
Komise pro kulturu připravila na 13.
března pořad, v němž bude hlavním
protagonistou pan Václav Větvička.
Tuto významnou osobu jistě není
potřeba představovat. Patří mezi
osobnosti se značným až neuvěřitelným odborným rozhledem
a přirozeným lidským nadhledem.
Vlastní poznatky z bohaté vědecké
praxe biologa a botanika předával
už před mnoha lety zájemcům o vě-

dění v rozhlasovém vysílání pořadu
Meteor nebo televizním divákům
při sledování Receptáře. Později si
našel a stále nachází cestu k posluchačům ve vysílání Českého rozhlasu v relaci Dobré jitro. Není jen vykladačem botanických zajímavostí
o rostlinách (či, jak mile a nevědecky říká, o kytkách), ale také cestuje po celé republice s otevřenýma
očima a o těchto toulkách poutavě

vypráví češtinou Karla Čapka nebo
Františka Nepila. Zamyšlení a uvažování o zdánlivě obyčejných rostlinách, věcech nebo pozoruhodných
místech, která možná většina lidí
přehlédne, přenesl do řady knížek.
Už jejich názvy upoutají čtenáře:
Moje květinová dobrá jitra, Moje
vzpomínková dobrá jitra, Herbář
pod polštář, Korálky na šňůrce života, Poutník okouzlený rodnou zemí,

Cestou necestou českou krajinou,
nebo publikace Vltava, Berounka,
Sázava a další.
Václavu Větvičkovi budou během
pořadu hudebně přizvukovat dobře
známí Jana Rychterová a Vladimír
Iljič Pecháček. Tedy nezapomeňte:
13. března od 19 hodin v „Pětašedesátce“.
Za komisi pro kulturu
Vladislav Procházka
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Přijďte na literárně-hudební večer „Poezie a jazz“ s Alfrédem
Strejčkem a Václavem Kozlem
V pátek 20. 3. zazní v sálku DPS
poezie a jazz. Verše Václava Hraběte, Josefa Kainara a Jaromíra
Hořce přednese herec a skvělý
recitátor Alfréd Strejček. Mluvené slovo doplní slavné jazzové
evergreeny v podání významného jazzového muzikanta, v současné době také dirigenta Big
Bandu Českého rozhlasu, Václava Kozla.
Propojení poezie uvedených autorů a právě jazzové hudby není
náhodné. Všichni tři byli svou
tvorbou a uměleckým cítěním
s jazzem a jeho různými podobami spjati. Václav Hrabě, nejmladší z uvedené trojice, který
je považován za jediného českého představitele tak zvané „beat
generation“, byl sám muzikantem a rytmus jeho básní byl inspirovaný bluesovou hudbou.
Pro hudební scénu byl objeven
až po své tragické smrti na přelomu 70. a 80. let Vladimírem
Mišíkem, který zhudebnil například jeho báseň „Variace na renesanční téma“. Aktivním muzikantem byl i Josef Kainar, který
již ve 40. letech textoval písně
amerických swingových klasiků
a posléze zhudebňoval své vlast-

ní básně, např. Evou Olmerovou
nazpívaná blues „Černá kára“
a „Blues železničního mostu“.
Další jeho texty v jazzové, beatové a folkové podobě nazpívala
řada interpretů a kapel jako například Vladimír Mišík a ETC,
Michal Prokop a Framus Five,
Karel Plíhal, Jiří Suchý a další.
Poslední z trojice, básník, spisovatel, publicista, ale také vysokoškolský pedagog Jaromír
Hořec, který kromě jiného v 60.
letech redigoval s Lubomírem
Dorůžkou ročenky Taneční hudba a jazz, se psaní textů k jazzové a taneční hudbě věnoval
příležitostně. Psal například pro
orchestr Gustava Broma. Známé
jsou třeba tehdejší hity „Dva
modré balonky“ a „Sedmikráska“.
Připomenuté texty tvoří pochopitelně jen ten známější zlomek
textové a básnické tvorby všech
tří autorů. Proto se přijďte zaposlouchat i do méně známých
veršů Václava Hraběte, Josefa
Kainara a Jaromíra Hořce umocněných rytmickou jazzovou hudbou.
Za komisi pro kulturu
Zdeňka Havránková

Komise pro kulturu Rady města Úvaly Vás zve na

Večer s poezií a jazzem
Přednes veršů Josefa Kainara, Václava Hraběte
a Jaromíra Hořce

Alfréd Strejček
Klavírní interpretace slavných jazzových evergreenů
skladatel, dirigent Big Bandu Českého rozhlasu

Václav Kozel
20. 3. 2015 v 19 hod.
v kulturním sále v DPS, nám. Svobody 1570
Vstupné dobrovolné

Komise pro kulturu Rady města Úvaly Vás zve na pořad

Komise pro kulturu připravuje na duben
4. 4. 2015 Pomlázková s Miroslavem Kočárníkem
10. 4. 2015 Večer se Stanislavem Motlem
17. 4. 2015 Večer studentských filmů Filmové akademie
Miroslava Ondříčka
30. 4. 2015 Čarodějnice (výpomoc při akci MDDM)

v sobotu 28. března 2015 od 17 hodin
v kulturním sále DPS na náměstí Svobody
Vstupné dobrovolné

Bližší a upřesňující informace budou uvedeny v příštím čísle
Života Úval.
Za komisi pro kulturu Vladislav Procházka
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Naši tanečníci Electric Boogie opět uspěli na mistrovství republiky ...
Tanečníci Rytmus Úvaly se 31. 1.
účastnili MR v EB v Jablonci nad Nisou, byli úspěšní a všichni si zajistili
nominace v reprezentaci naší republiky na ME a MS.
V sólové disciplíně obsadili 2. místo Honza Ťoupalík, 4. místo Marcel
Havrda, 5. místo Míša Hauková a 6.
místo Matouš Novák.
Dua v novém složení uspěla a umístila se na 1. místě Honza s Míšou
a na 2. místě Marcel s Matoušem.
Máme radost, že naši tanečníci obhájili lety získané pozice na špičce republikové konkurence a všem upřímně gratulujeme k úspěchu.
Alena Navrátilová
(za všechny gratulanty z MDDM)

Turisťáčci si užívají výlety i v zimě
Pochod „Klánovice aneb Cesta
tam a zase zpátky“. Do turistických deníků jsme si zapsali 12
kilometrů.
Při akci „Ledová Praha“ jme navštívili Muzeum kostek, Náprstkovo muzeum, zrcadlový labyrint
a kaleidoskopické kino.
Při strašidelné noci pirátů na
Chvalském zámku jsme tančili,
pili ohnivou vodu, nechali si hádat z ruky a ochutnali něco málo
z pirátského pokladu.
Olga Procházková

Zrcadlení duše v obrazech a v próze Jarmily Švehlové
tkání se spisovatelem Romanem
Cílkem a krátce poté v 19 hodin
byla v galerii MDDM zahájena
vernisáž výstavy obrazů herečky Jarmily Švehlové. Příjemným
zjištěním bylo, že
každý z obou pořadů si našel své zájemce.
Výstava v galerii
MDDM pod názvem Zrcadlení poskytla návštěvníkovi výběr z výtvarné
tvorby
Jarmily
Švehlové. Přestože
je povoláním herečkou, nalezla před
více než deseti lety
zálibu v malování
(jak sama sdělila
z důvodu, že chtěla mít obraz podle
svých
představ).
Začátky
nebyly
jednoduché,
ale
všechna počáteční
úskalí se jí podařilo překonat díky
konzultacím a kriMartin Vydra a Eva Kail při vernisáži výstavy, foto
tickým
názorům
Alena Navrátilová

Občas se to stává. Dva různé kulturní pořady začínají ve stejném
dni a téměř ve stejném čase. Tak
tomu bylo 6. února, kdy od 18
hodin probíhalo v sále DPS se-

graﬁka Jiřího Anderle. Na jeho Když k tomu přiřadíme vynikadoporučení přešla od klasické jící klavírní doprovod Martina
krajinomalby (tu prý se může na- Vydry a hru ﬂétnistky Evy Kail,
učit každý) trpělivým hledáním lze k vernisáži dodat: Nemělo to
výtvarného projevu k obrázkům chybu.
Vladislav Procházka
spíše abstraktním, které v sobě
ukrývají nápad, hru
se světlem i duchovní rozměr. Vzniká
ﬁktivní dialog mezi
pozorovatelem a obrazem, jehož výsledkem může být
sdělení zdaleka ne
jednoznačné, někdy
až magicky tajemné,
vždy však plné poezie. Burcuje divákovu fantazii a vyzývá
ho k odkrývání možná nových významů
zpracovaného námětu.
Při zahájení výstavy
se Jarmila Švehlová představila jako
autorka prózy a je
možné říci, že si
v této oblasti počíná
podobně skvěle jako Jarmila Švehlová při čtení autorské prózy,
v oblasti výtvarné. foto Vladislav Procházka
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Návštěva dětí z mateřské školy

13. 2. 2015 přišly na návštěvu
městské policie děti z mateřské
školy a přinesly obrázky, které
pro strážníky namalovaly. Děti
si prohlédly vybavení služebny
městské policie, kde je nejvíce zaujalo služební kolo strážníků. Bez

povšimnutí nezůstalo ani služební
vozidlo, do kterého se bez větších
problému vešla celá třída capartů.
Strážníci městské policie na závěr
návštěvy předali učitelkám pro
celou třídu reﬂexní vesty.
MŠ Úvaly

školství

Zápis do Mateřské školy Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha – východ
Vážení rodiče,
Ve dnech 24. a 25. 03. 2015 bude probíhat na pracovišti Kollárova 1260 zápis
dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016.
Tento zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je vyhlášen na stávající kapacitu mateřské školy, počet volných míst k předškolnímu vzdělávání je dán počtem dětí,
které odchází do základní školy. Kapacita mateřské školy se od 1.9.2015 navýší
o dalších 50 míst, možnost navýšení zajistí výstavba nové budovy „MŠ Cukrovar“. Po splnění všech zákonem daných
podmínek a po zkolaudování nové budovy bude za stejných podmínek (kritéria
pro přijímání dětí) vyhlášen 2. zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2015/2016. Předpokládaný termín 2. zápisu se přibližně odhaduje na měsíc květen
2015. Rozdělení dětí do jednotlivých tříd
a budov (Kollárova, Pražská, Cukrovar)
proběhne v měsíci srpnu 2015, toto rozdělení je plně v kompetenci ředitelky MŠ.
Bližší informace Vám budou sděleny
na webových stránkách MŠ a města Úvaly.
Hájková Jana
ředitelka MŠ
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Představuje se českobrodské gymnázium
Veřejnost, která nemá každodenní vazbu na školství, teď zažívá
zcela běžné zimní období. Toto
období je ale nesmírně významné pro rozhodování o dalším
studiu našich dětí. Rodiče spolu s dětmi na základních školách vybírají tu nejlepší střední
školu a 15. březen je i letos stanoven jako nejzazší termín pro
odevzdání přihlášek ke studiu.
Českobrodské gymnázium zaujímá mezi středními školami
v regionu významné místo. Má
dlouholetou tradici, oslavilo
na podzim 2014 95. výročí svého
založení a nabízí svým studentům
kvalitní vzdělání. Rádi konstatu-

jeme, že stačí první náhled do výsledkové listiny přijímacích zkoušek v posledních letech a je jasné,
že ZŠ Úvaly je pro nás „dobrým
dodavatelem nadaných dětí“. Proto bychom rádi v úvalském regionu naši školu představili tímto
článkem.
Jaké je vlastně teď českobrodské
gymnázium a co může nabídnout.
Jsme školou, kterou zřídil Krajský úřad Středočeského kraje.
Vzděláváme ve dvou studijních
oborech. První z nich nabízí zájemcům čtyřletý a ten druhý osmiletý studijní program. Ve škole
je proto celkem 12 tříd a v nich
studuje v tomto školním roce

2014 – 2015 292 žáků. To vše se
děje podle našeho Školního vzdělávacího plánu (ŠVP). V něm jsou
rozpracovány nároky, které plynou
z tzv. Rámcového vzdělávacího
plánu pro gymnaziální vzdělávání
(RVP GV) a z Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (RVP ZV). U osmiletého studia jsou žáci primy až kvarty
ve věku povinné školní docházky,
takže je logické, že máme rozpracován RVP základního vzdělávání
do podmínek naší školy.
Velkou péči věnujeme evaluaci.
Výsledky, kterých naši žáci dosahují ve srovnávacích testováních,
nás dlouhodobě řadí mezi 10%
nejlepších škol. Konkurence mezi
středními školami je veliká. Zlatý
certiﬁkát SCIO, jehož jsme držiteli, potvrzuje dobré výsledky ze
srovnání našich žáků v testech,
kterým je podrobujeme. Důkazem je také celkové hodnocení
podzimního testování všech kvartánů v českém jazyce, matematice
a obecných studijních předpokladech. Z hodnocení SCIO: „Výsledky vaší školy v českém jazyce
a matematice jsou špičkové. Vaše
škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování „. (srovnání s 20 gymnázii a dalšími

školami
v ČR).
Někteří
naši
kvartáni
dosáhli
výjimečné individuální výsledky v rámci celého Středočeského kraje.
A jsou mezi nimi i děti z Úvalska.
Snažíme se, aby o našem gymnáziu veřejnost věděla. Informace
o všem, co se u nás děje, dáváme
na vědomost prostřednictvím klasických, ale i moderních médií.
Školní webové stránky najdete
na adrese www.gcbrod.cz a školní facebookový proﬁl na www.
facebook.com/gcbrod.cz. Na internetu si můžete snadno ověřit to,
co jsme napsali o výsledcích, kterých jsme dosáhli v evaluačních
testováních, nebo jaký je aktuální
studijní i mimoškolní život a ruch
na gymnáziu.
V letošním přijímacím řízení budeme pilotně ověřovat centrální
zadávání testů z českého jazyka
a matematiky. Budeme rádi, jestliže naše gymnázium bude pro
vás a vaše dítě při volbě střední
školy vhodnou alternativou.
Mgr. Ivo Kocum,
ředitel Gymnázia Český Brod

Karate v hodinách školní TV
V týdnu 9. 2.–13. 2. přijala pozvání do naší školy Mgr. Jana
Konečná, několikanásobná účastnice ME a MS v karate. Za jejího
odborného vedení se tak děti na
2. stupni mohly seznámit s tímto
zajímavým a do jisté míry exotickým sportem. Vyzkoušely si různé bojové pozice, nevšední vedení

tréninku i netradiční náčiní – lapy,
tatami. Poznaly přitom, že tento
sport slouží především k sebeobraně. Další nezbytnou součástí je
kontrola pohybu spojená s propojením tělesné a duševní stránky
člověka. Všichni žáci se do hodiny zapojili s nadšením.
Mgr. Petr Horák

Co chystáme na březen?
9
9
9
9
9
9
9

8. 3.
9. – 15. 3.
17. 3.
19. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.

9
9
9
9
9

27. 3.
30. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.

Divadlo Minor - divadelní představení Aladin
Jarní prázdniny
Den otevřených dveří
Vítání občánků – kulturní vystoupení 4. A
Program v ZOO Praha – pro žáky 6. a 8. tříd
„Kudy chodí písničky“ – školní kolo pěvecké soutěže
Rudolf II. – kulturně historický program pro žáky 2.
stupně – rudolfínská doba
O začarované princezně – kulturně historický program
pro žáky 1. stupně – období renesance
Národní technické muzeum – Chemická laboratoř – 4. A
Návštěva Úřadu práce – 8. A
Antisemitismus a holocaust – beseda pro 9. třídy
Výchovný koncert ZUŠ Český Brod - pro žáky 1. a 2. tříd
Divadlo Velikonoce - pro žáky speciální třídy S1
• Kurz bruslení
• Literární soutěž
• Přírodovědná akce – akce pro žáky 2. stupně
• Vybíjená – školní kolo soutěže pro 4. a 5. třídy
• Floristický kroužek

Naše škola má nejlepší házenkáře ve
středních Čechách!!!
V úterý 27. ledna proběhlo
v Kladně krajské kolo házenkářů
Středočeského kraje, kterého se
účastnila také ZŠ Úvaly. Okresní
kolo v rámci Prahy východ neproběhlo, jelikož se žádný celek nepřihlásil. Na naši žádost jsme tedy
byli dodatečně automaticky vysláni jako jeho zástupci. Turnaje
se zúčastnilo celkem pět družstev.
ZŠ ÚVALY
ZŠ KLADNO
GYMNÁZIUM KLADNO
ZŠ NETVOŘICE
ZŠ ŘEVNICE
Čekaly nás tedy čtyři zápasy. Hrálo se systémem každý s každým –
tím nejspravedlivějším způsobem,

který ve ﬁnále jasně demonstroval
a podtrhl náš zasloužený primát.
Hrací doba trvala 2x12 minut.
Ve školních podmínkách proběhla kvaliﬁkace na turnaj. O účast
na něm byl - podobně jako při turnaji ve ﬂorbalu - obrovský zájem.
Dorazilo přes třicet žáků, kteří se
chtěli do konečné nominace propracovat. Nakonec úzkým výběrem prošlo třináct žáků. Někteří
vinou zranění či nemoci ze sestavy na poslední chvíli vypadli.
Ostatní si zase na svoji šanci musejí ještě nějaký ten rok počkat.
Vesměs všichni hráči ze sestavy
hrají házenou na závodní úrovni,
nebo alespoň měli v minulosti co
do činění s tímto sportem (prostřednictvím SOKOLA Úvaly).
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Během turnaje dostali všichni
žáci prostor se zapojit do hry.
Sestava:
Jan Krista 5. C, Ondřej Zeman
6. B, Jakub Novák 7. A, Jakub
Řepka 7. A, David Šašek 7. C, Fík
Filip 8. A, Jan Řehák 8. A, Martin
Březina 8. B, Patrik Štrynek 8. B,
Matyáš Černý 9. B, Jakub Eliáš
9. B, David Paul 9. B, Daniel Turek 9. B
ZŠ ÚVALY 18:4 ZŠ ŘEVNICE
Už první zápas naznačil, že jsme
do Kladna přijeli jako jasní adepti na celkové vítězství v turnaji.
Soupeře jsme trestali především
z rychlých útoků do rozhozené
obrany. Výrazně střelecky „ničil“
obranu soupeře David Paul.
Střelci: Paul – 6, Březina, Černý
– 4, Eliáš – 2, Štrynek, Novák – 1
ZŠ ÚVALY 17:8 ZŠ NETVOŘICE
Ve druhém utkání jsme na soupeře opět vlétli a soustředěnou
hrou v obraně a přesnou koncovkou v útoku získali naši borci
komfortní poločasový náskok.
Ukazatel skóre svítil v tu chvíli poměrem 11:3 a vše nasvědčovalo pohodlnému vítězství.
V druhém poločase jsme si však
vybrali slabší chvilku. Pod dojmem rychle nabytého náskoku
jsme polevili. Muselo dojít na jediný time out na turnaji, po němž
už opět náš tým plnil svou roli.
Přesto nám výsledek druhého poločasu (6:5) jasně ukázal vztyčeným ukazováčkem, že nesmíme
nikterak své soupeře podceňovat
nebo polevovat v koncentraci.
Střeleckým tahounem mužstva
v tomto zápase byl především
Jakub Eliáš.
Střelci: Eliáš – 6, Březina, Paul –
4, Černý – 2, Novák – 1

ZŠ ÚVALY 23:9 ZŠ KLADNO
Přestože výsledek vypadá jednoznačně, je nutné podotknout,
že náš soupeř absolvoval v krátkém sledu (z námi těžko pochopitelných důvodů)7/ dva zápasy
po sobě. I to se pak projevilo
na celkovém skóre a „brankostroji“ našeho družstva. Pozitivem
bylo, že dostali v tomto utkání
prostor zejména hráči z lavičky,
kteří nabídnutou možností nepohrdli. V zápase jsme se mohli tentokrát střelecky opřít o Matyáše
Černého, který zaznamenal sedm
branek.
Střelci: Černý – 7, Eliáš - 6, Paul
– 3, Březina, Krista – 2, Řepka,
Šašek, Turek – 1

Se západem slunce se z každé školy stává zcela jiné místo. Chodby

Zhodnocení a poděkování:
Chlapci výhrou na turnaji postoupili do kvaliﬁkace na republikové
ﬁnále, které se uskuteční 27. února v Plzni. Za tímto velkým úspěchem stojí hned několik faktorů.
1) Letos se sešel mimořádně silný ročník vynikajících hráčů,
jehož tahouny jsou hlavně
žáci z 9. B. Při celkovém skóre na turnaji 71:25 patří mezi

naše tři nejlepší střelce Paul
– 20, Eliáš – 16, Černý – 15
(všichni navštěvují tuto třídu).
Celkově zatížili konta našich
soupeřů dohromady hned 51
brankami!!!
2) Nesmím opomenout vynikající
práci oddílu SOKOL ÚVALY
v čele s panem Drábem. Především oni obětují skoro veškerý
svůj volný čas házené, kluky
vychovali a pro rozvoj tohoto
sportu i pro kariéru chlapců
udělali hodně. Za to jim patří
velký dík!
3) Důležitá je také spolupráce
školy a oddílu SOKOLA. Letos se nám podařilo začlenit
házenou do ŠVP – školního
vzdělávacího programu. Házená je tak zařazena povinně
i do výuky školní tělesné výchovy. V neposlední řadě bych
chtěl poděkovat řediteli školy
za možnost nákupu materiálního vybavení na házenou
(hlavně nových míčů pro žáky
2. stupně a míčů na miniházenou pro žáky na 1. stupni).
To vše celkově přispívá k tomu,
aby se tento nádherný sport, kterým házená bezesporu je, mohl
v Úvalech i nadále rozvíjet.
Mgr. Petr Horák, učitel

tušíme duchy starých matikářů,
nevrlých školnic, premiantů i projsou najednou delší, zcela tiché, padlíků. Škola je náhle strašně
ale přesto zde v neslyšné ozvěně rozlehlá a temná.
Na rekognoskaci tohoto terénu
se jednoho pátku za časů chřipky
vydali dobrodruzi ze 6. B. Vybaveni spacáky, baterkami, štrúdly
od maminek (a jednoho tatínka)
a hlavně silnými řečmi zaujali
pozice ve své třídě v nejvyšším
patře.
Před avizovanou půlnoční výpravou do nitra školy bylo třeba
prověřit kvality mužstva. Testovali jsme během hry na upíry, městečka Palerma, při leštění chodeb
spacáky, sprintu od WC chlapců
k WC dívek a dalších tajných
disciplínách. Ukázalo se, že při
golfu se lžícemi (namísto holí) se
najdou jedinci, kteří pingpongový

míček nedopraví ze suterénu ani
ke vstupním dveřím, natož do třetího patra.
Po této fyzické i psychické průpravě bylo možno přistoupit
k prubířskému kameni této noci
– sólo výpravě s baterkou do nitra školy. Cíl – podpisová listina na konci šaten – byl strážen
bačkorovými ztracenci v šatních
kójích, jež za svitu měsíce vypadají ještě strašidelněji než za dne.
Snad právě to bylo důvodem, proč
se na osamělou noční pouť vydali
postupně pouze čtyři hrdinové.
Během následující minidiskotéky se někteří tance nechtiví muži
schovávali na chodbě, abychom
se nakonec všichni uložili pod
lavice a spolu s Bilbem Pytlíkem
na plátně spokojeně usnuli.
Za 6. B Mgr. Bohdana Valášková

ZŠ ÚVALY 13:4 GYMNÁZIUM
KLADNO
V předchozím utkání jsem ne
náhodou zmínil skutečnost, že
náš soupeř absolvoval dvě utkání
po sobě. S místním gymnáziem
jsme se totiž měli setkat papírově a správně již v předchozím
střetnutí. V hracím systému měl
každý tým mezi zápasy jednokolovou pauzu, někdy i dvoukolovou. Přesto však pořadatelé tak
trochu participovali na úrovni ZŠ/
GYMNÁZIUM, aby získali výhodu – pro KLADNO. Nepříjemným faktem bylo i mírné „připískávání“ domácím. Gymnázium
Kladno – podobně jako náš tým
– všechny své soupeře porazilo
vysokým brankovým rozdílem –
(10:3, 10:1, 9:3). Bylo tedy zřejmé, že v posledním střetnutí nás
čekal souboj o celkové první místo na turnaji. V klíčový moment
o sobě daly vědět naše výrazné
individuality. Brankářská jednička Ondřej Zeman, který v předchozích střetnutích předváděl
průměrné výkony a občas pouštěl
i laciné góly, ukázal ve správný

Horečka páteční noci

čas svoji velikost i skutečnost,
že právem obléká dres pražské
Dukly. Vytáhl několik nelehkých
zákroků a tým výrazně podržel, především v začátku utkání.
A když už se nám nedařilo střelecky, vzal na sebe odpovědnost
další hráč pražské Dukly a odchovanec úvalské házené David
Paul, který soupeři nasázel sedm
branek. Přestože výsledek vypadá
celkem jednoznačně, v prvních
pěti minutách bylo střetnutí velmi vyrovnané a nervózní. Dlouho
jsme vedli pouze o gól a soupeř
„kousal“. Nakonec i díky výbornému výkonu obrany jsme opět
slavili vysoké vítězství. Klukům
patří hlavně pochvala za zodpovědný výkon.
Střelci: Paul – 7, Březina, Černý,
Eliáš – 2
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Literární koutek

Výlet školní družiny

Co bych byla, kdybych byla … kámen
Byla bych černo-bílý kámen,
protože mám světlé, ale i tmavé
stránky. Tak jako každý. Když se
na kámen před sebou podívám,
vidím nepravidelný, hrubý, pravděpodobně i bezcenný kámen.
Ale zvláštní je, že tmavé ﬂeky
kamene jsou hladké, a ty krémové
až bílé jsou hrubé.

Vybrala jsem si tento kámen, protože si nemyslím, že by mě představoval nejen na tento den, ale představoval by mě na celý život. Nevadí,
že není krásný nebo velice cenný, ale
připadá mi hodně silný. Myslím si,
že každý kámen má svoji sílu a také
každý člověk má svůj kámen.
Eliška Bláhová, 9. A

O pololetních prázdninách, 30. 1.,
vyjela školní družina na výlet
do Prahy. Z pestré nabídky akce
„Ledová Praha“, která se letos
konala již popatnácté, jsme vybrali Muzeum Karlova mostu,
kde probíhala výstava Nostalgické Vánoce, a Galerii DollsLand,
kde jsou vystaveny panenky Barbie, Monster High a velká spous-

ta autíček. Počasí bylo hodně
mrazivé, ale na dobré náladě nám
to neubíralo, a i když jsme trochu
bloudili, tak to byl krásný výlet.
Na závěr si každý zkusil, jak se
razil groš, a také si ho odnesl
na památku.
Za školní družinu
vychovatelka
Dana Váňová

se většina dětí převlékla dle určeného světadílu, a proto nebylo
divu, že při asijském dni s námi
večeřely geishy, při americkém
dni kreslený sněhulák Olaf z pohádkové dílny Walta Disneyho,
nebo při evropském dni západní
sousedi zvaní „Bavoráci“.
Třetí, a tudíž odpočinkový den,
jsme trávili dopolední procházkou
kolem Černé hory, která nám zásluhou inverze nabídla úžasný pohled na krkonošská panoramata.
Odpolední program byl zaměřen
na kreativitu našich dětí – soutěž
o nejhezčího, největšího a nejoriginálnějšího sněhuláka. Děti
nezklamaly a pustily se do svých

výtvorů s takovým zápalem, že
jsme některé ani nepoznali. Protažené obličeje z žákovských lavic se proměnily v široké úsměvy a jindy obvyklá odpověď: „Já
nevím.“ rázem zněla jako: „Mám
nápad!“ Nakonec před hotelem
stály 3 originální výtvory. Večer
jsme završili dobrovolným večerním lyžováním na hotelovém vleku, kde si některé děti vyzkoušely
i snowboard.
Dopolední i odpolední lyžování
děti využívaly ke zdokonalování
svých dovedností – od základních
lyžařských úkonů jako je jízda
v pluhu, základní typy oblouků
až ke curvingovému stylu sjezdu.
Děti byly také pravidelně zkoušeny z pravidel chování a bezpečnosti na svahu i mimo něj a to
vše doplnila středeční přednáška
horské služby. Večer byla diskotéka, kterou jsme spojili s ostatními
školami, a tak si spousta žáků našla kamarády i z jiných škol.
Poslední lyžařský den si všichni
borci vyzkoušeli měřený dvoukolový slalomový závod. Tuto trať
sjeli bez výjimky úplně všichni,
a to v opravdu dobrých časech.
Večer byl celý kurz zakončen předáváním diplomů, různých oce-

nění a pochval, které si zasloužili
úplně všichni.
Cesta zpět do Úval pak probíhala
v unavené, ale spokojené náladě.
Po celou dobu jízdy byly slyšet
historky, které si děti říkaly, doplňované pochrupkáváním některých jedinců. Celý kurz byl
zakončen známou písničkou pánů
Uhlíře a Svěráka „NÁČELNÍK
MÁ NÁTĚLNÍK“, která celý týden zněla na krkonošských svazích a stala se oﬁciální hymnou
lyžařského výcvikového kurzu
2015.
Mgr. Zuzana Fiedlerová

Lyžařský kurz

Tak jako každý rok pořádala naše
škola lyžařský výcvikový kurz
pro žáky 7.–9. tříd. Stejně jako
vloni jsme využili možnost ubytování přímo na vrcholku Černé
hory v Janských Lázních v hotelu
Černá bouda, kde jsme pro sebe
měli celé patro a klubovnu.
Kurzu se zúčastnilo 40 žáků, kteří
byli rozděleni do 3 družstev, včetně pěti úplných nelyžařů. Ti velmi
brzy získali jistotu a již po prvním dni byli schopni sjet sjezdovku s úsměvem na tváři a brzy se
připojili k ostatním spolužákům.
Celý lyžařský týden jsme pojali
tematicky, a to na téma „CESTA
KOLEM SVĚTA“. Každý večer

1. místo v okresním kole matematické olympiády
V letošním okresním kole matematické olympiády naši školu reprezentovalo 9 žáků, kteří
úspěšně vyřešili úlohy školního
kola MO.
Okresní kolo v kategorii Z5 pro
žáky 5. ročníku základních škol
proběhlo 21. ledna 2015. Celkem

se zúčastnilo 72 žáků z 18 škol
okresu Praha-východ.
První místo vybojoval s 15 body
Jiří Antoňů z 5. C ZŠ Úvaly. Mezi
úspěšnými řešiteli byl také Michal
Jarolímek z 5. B, který se s 11
body umístil na 7. – 10. místě.
Jirka Antoňů popisuje soutěž tak-

to: „Za každou úlohu bylo možné získat 6 bodů. Úlohy byly 3,
takže celkem bylo možné získat
18 bodů. Na řešení jsme měli 90
minut čistého času. Ke každé úloze bylo nutné zapsat vysvětlení
a samozřejmě ji správně vyřešit.
Nutná byla také odpověď.“

Na ukázku jedna úloha, kterou si
můžete zkusit vyřešit: V kouzelnickém bazaru si kouzelníci mezi
sebou měnili kouzelnické klobouky,
hůlky a pláště. Za 4 hůlky je 6 plášťů a za 5 hůlek je 5 klobouků. Kolik
plášťů je za 5 hůlek a 1 klobouk?
Ing. Stanislava Daňková

ly. Poté jsme měli tu čest poznat
paní ředitelku, která nám řekla
vše důležité o škole. Profesoři nás v posluchárně seznámili
s tím nejdůležitějším ze svých
předmětů a dali nám prostor zeptat se na to, co nás zajímá. Bylo

pro nás zařazeno i téma z výchovy k občanství. Na této střední
škole jsou obory Logistické služby, Finanční služby a Doprava
a logistika. Každý z oborů jsme
si mohli vyzkoušet a jít se podívat do hodiny určitého oboru.

Návštěva partnerské školy

V úterý 13. ledna jsme se byli
podívat na Střední odborné ško-

le logistických služeb, která je
naší partnerskou školou. Pro nás,
žáky 9.A a 9.B, to byla skvělá
příležitost seznámit se s tím, jak
to chodí na středních školách.
Po příjezdu do školy jsme si
prohlédli sportovní zázemí ško-
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Program byl rozdělený na dvě
části.
V první části byla tři stanoviště. Na prvním stanovišti jsme si
zkoušeli psát v účetním programu
a pak jsme zkoušeli razítkovat

známky. Na druhém stanovišti
jsme si zkoušeli hledat v jízdních
řádech a celkově vyhledat dopravní trasy. A nakonec jsme si
na třetím stanovišti zkoušeli vyplnit přihlášku na střední školu.

Podejte mi dudlík
V pondělí se na nás přišel do třídy podívat Ondra. Je to tříměsíční
bratříček naší Anetky. Jeho maminka nám pověděla, co všechno miminko potřebuje a jak se
o něj musí starat. Nejhezčí bylo,
že jsme si ho mohli pochovat.

V druhé části jsme se pak rozdělili do skupin po třech a šli jsme se
podívat do různých hodin.
Byla to velmi zajímavá zkušenost. Celá akce se nám velice líbila a myslím, že jsme si to užili.

Tato škola může být pro některé
z nás určitě dobrou volbou a můžeme nad ní zauvažovat při výběru střední školy.
Marcela Zendulková
a Lucie Hujerová, 9. B

Spolupráce
Ondrášek nás bedlivě pozoroval
a chtěl se s námi kamarádit. Zatím
nám moc nerozuměl, ale alespoň
se na nás usmíval. Pak jsme ho ale
přestali zajímat a svým ,,Podejte
mi dudlík,“ se s námi rozloučil.
žáci 2.D

Děti ze 6. oddělení školní družiny byly spolkem Mámy v Úvalech požádány o vytvoření výzdoby na Kašparní, které se konalo
17. 1. v úvalské sokolovně. A tak
se z naší družinové třídy stala první
lednový týden výtvarná dílna. Stříhalo se, lepilo, skládalo z papíru.

Všem dětem, které se na výzdobě
podílely, touto cestou moc děkuji a kdo na Kašparním byl, musí
uznat, že se jim výzdoba opravdu
povedla.
Za 6. odd. ŠD
vychovatelka
Dana Váňová

Kroužky Věda nás baví na Základní škole v Úvalech
Kroužky „Věda nás baví“ vstupují
do dalšího pololetí. Na konci prvního pololetí každý „malý vědec“
obdržel Certiﬁkát, kterým byly
oceněny jeho znalosti i aktivita.
Svoje hlubší znalosti děti prokázaly ve hře Risk, kdy odpovídaly
na otázky z nejrůznějších vědních
oborů. Zájem žáků o kroužky
VNB nadále trvá, takže si budou
moci i ve druhém pololetí školního roku rozšiřovat zábavnou formou znalosti z přírodopisu, fyziky,
chemie a aplikovaných přírodních
věd. Důležité je pro ně nejen získávání a prohlubování znalostí, ale
i dovedností, jako je např. týmová
práce. Při výrobě nejrůznějších

modelů procvičují svoji zručnost,
učí se plánovat a spolupracovat,
při provádění pokusů musí být pozorní a zodpovědní.
Odpovědi malých vědců na otázku: Proč chodím do kroužku
„Věda nás baví“?
– je to zábava a zajímá mě věda,
připadalo mi to zajímavé a teď
mě to hodně baví, chci se naučit
něco nového, dozvím se víc než
ve škole, chci se naučit něco
o přírodě, chtěla jsem dělat pokusy, nevím, těšil jsem se do jiných
místností, mám tu kamarády
a možná budeme dělat něco s ohněm, …
Dále bych vás chtěla seznámit

s možností otevření kroužku
„DOSTUDOVNY“. Cílem tohoto
kroužku je přispět k zefektivnění
vlastního učebního procesu žáků.
Žáci budou mít možnost osvojit
si studijní techniky, které využijí také v průběhu dalšího studia
a které jim navíc v budoucnu
usnadní přechod na střední a dále
na vysokou školu (např. jak si rozvrhnout čas při učení, jak se orientovat v textu a udělat si výpisky, jak vzájemně spolupracovat
na zadaných úkolech, pracovat
s paměťovou mapou, prezentovat
vlastní projekt). Tento kroužek je
učen pro žáky 5. a 6. tříd.
Mgr. Růžena Kondelíková

Hrátky s paleontologií
V únoru předškoláci z MŠ Kollárova - třída Berušek a Sluníček
navštívila interaktivní exkurzi
v pražském TRILOPARKU. Poutavou a zábavnou formou byly děti
vtaženy do dob vzniku naší Země.
Děti se seznámily s prací paleontologa, vlastnoručně si vyrobily odlitky pradávných živočichů, které
si pak odnesly domů. V písku byl
ukryt zkamenělý dinosaurus, kte-

rého si samy vyhledaly.
Vyzkoušely si práci s vibrační jehlou, pomocí které
se pokusily vysvobodit
z kamene pravěkého trilobita. Jelikož se v Triloparku řídí heslem „Kdo si
hraje, nezlobí“, společnými silami pak složily metrového dinosaura z puzzlí. Nezapomenutelným

zážitkem pro děti byl opravdový
zub mamuta, který si mohl každý
osahat a prozkoumat. Kolorit doby
umocňovaly repliky pradávných
zvířat a zkameněliny rostlin. Výletníci se vrátili plni zážitků a děti
ze třídy Jablíček a Kytiček se těší,
že v březnu prožijí to samé tajuplné a interaktivní dopoledne jako
jejich kamarádi.
MŠ Úvaly
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Výzva místním organizacím
a spolkům
Město Úvaly vyzývá zástupce
místních kulturních, sportovních
a zájmových organizací a spolků
k podání žádostí o přidělení ﬁnančních prostředků na rok 2015.
Zastupitelstvo města na svém
jednání dne 9. 2. 2012 schválilo
„Zásady pro poskytování ﬁnančních příspěvků z rozpočtu města
Úvaly“, jejichž součástí je i žá-

dost a hodnotící kritéria. Všechny
tyto dokumenty jsou ke stažení
na www.mestouvaly.cz v sekci
město, spolky & sdružení nebo
k vyzvednutí na odboru správním
či v podatelně MěÚ Úvaly. Žádosti včetně povinných příloh je
nutno podat na MěÚ Úvaly nejpozději do 31. 3. 2015.
Odbor správní

Život Úval 3/2015

Rybáři Úvaly
Výbor MO ČRS Úvaly oznamuje svým členům, že členská
schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Úvalech se uskuteční ve středu 25. března 2015 od 18.00 hodin
v zasedacím sále Hotelu Budka v Úvalech.
Za MO ČRS Úvaly
Jaroslav Maleček
Jednatel

Mladí hasiči ani v zimě nezahálí
První pátek v novém roce se
po dlouhých vánočních prázdninách konala také první schůzka kroužku mladých hasičů.
Po troše oddychu v závěru starého roku (vánoční besídka, návštěva Mikuláše, atd.) jsme se
opět pustili do práce. Ještě moc
nemůžeme běhat a trénovat
venku, nicméně náplň zimních
schůzek rozhodně není chudá.
Začali jsme trénovat na již tradiční soutěž v uzlování, která
se bude konat koncem března –
ono se zdá, že je dost času, ale
zejména pro ty nejmenší není
jednoduché naučit se uvázat
pět uzlů a navíc co nejrychleji.

Jak je známo, nemůžeme celé
dvě hodiny trvání schůzky trávit jen výukou, takže nechybí
ani hry v klubovně, které jsou
především pro pobavení a utužení vztahů všech dětí v kroužku. Starší děti a dorostenci se
zapojili do údržby závodního
nářadí, abychom ho na jaře
jen vytáhli a mohli hned používat. Trochu rozptýlení přinesl lednový výlet do aquaparku
v Kolíně, který si užili všichni
od nejmenších po ty nejstarší.
V nejbližší době budeme pokračovat v tréninku na soutěž
v uzlování, ale využijeme také
prodlužujícího se denního svět-

la a začneme se více hýbat, aby
pak pro nás běhání ve štafetách
a útocích byla hračka. Známe
už také většinu
termínů soutěží, na které
jezdíme pravidelně každý
rok, a už teď
se na ně moc
těšíme. Vedoucí a další dospělí hasiči již
měli také první
poradu k Letnímu
hasičskému táboru,
který se usku-

teční na přelomu letních prázdnin – letos již posedmnácté.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

je pod střechou. Do konce roku se
ještě podařilo propojit halu se sokolovnou „tunelem“ a do haly tak
lze přejít suchou nohou rovnou ze
šaten. V následujícím období nás
čekají další práce na osvětlení, topení a novém sportovním povrchu.
K tomu ještě mnoho drobných
prací na schodišti, střídačkách, časomíře a dalším zařízení a zázemí
pro sportovní halu tak, aby splňovala co nejlépe své poslání. Hlavní náplní ve sportovní hale bude
výchova mladých házenkářů a ligová házená minimálně na úrovni
2. ligy jak v dorostenecké, tak v se-

niorské kategorii. V dopoledních
hodinách budou halu využívat žáci
ZŠ Úvaly a jinak bude hala k dispozici malým úvalským fotbalistům a všem, kteří mají zájem sportovat. Možnosti pronájmu haly
zjistíte na telefonu: 777 690 814.
Přesunutím některých tréninků
ze sokolovny do haly se uvolní

tělocvična a přes týden si úvalští
občané, a nejen oni budou moci
zahrát např. badminton, který je
nyní možné hrát hlavně o víkendech. Více fotograﬁí a veškeré
informace o dění v házenkářském oddílu najdete na stránkách
www.hazena-uvaly.cz.
Jiří Dráb

sport

Sportovní hala
Sportovní hala na házenkářském
hřišti pod sokolovnou je skutečností. Sen mnoha generací úvalských házenkářů se začal naplňovat v roce 2014, kdy jsme se
ve vedení házenkářského oddílu
a Tělovýchovné jednoty rozhodli, že halu postavíme i bez dotace z MŠMT, kde jsme několikrát
žádali, ale nikdy neuspěli. Úvěr
se podařilo vyjednat u České
spořitelny a od září do prosince
probíhaly na házenkářském hřišti
intenzivní stavební práce a nyní
můžeme říct, že první krok se povedlo udělat a házenkářské hřiště

Jan Tesař má nakročeno
k Halovému mistrovství Evropy
Jistě už z několika předchozích vydání Života Úval víte, že v našem
městě žije velmi úspěšný atlet Jan
Tesař. Tento článek je napůl rekapitulací jeho dosavadních letošních
úspěchů a napůl také pozvánkou
ke sledování královny sportu v nejbližších dnech. Atletickým svátkem
pro všechny české příznivce tohoto
sportu bude v letošním roce bezesporu Halové mistrovství Evropy,
které se uskuteční v O2 areně v Praze 5.–8. března. Pro účast v dané

disciplíně je závodník povinen splnit
limit, který vypisuje Český atletický svaz ve spolupráci s Evropskou
atletickou asociací. Kromě toho
ale také v každé disciplíně mohou
svou zemi reprezentovat pouze 3
závodníci (výjimku tvoří víceboje
a štafety). Honza se o limit pokusil
na trati dlouhé 400 m. Požadovaný limit 47,50 s. úspěšně překonal
10. února na pražských veřejných
závodech časem 47,25 s. Jenže se
ve vysoké domácí konkurenci zařa-
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dil „až“ na čtvrté místo, tedy ještě
neměl nárok na individuální start.
V době psaní tohoto článku (před
uzávěrkou ŽÚ) Honzu čekalo ještě
Halové mistrovství České republiky (21.–22.2.), po kterém se teprve
česká reprezentace potvrzovala. Právě ﬁnálový závod na 400 m byl asi
nejnapínavější a nejlákavější z celého mistrovství. Představil se v něm
pravděpodobně vedoucí závodník
evropských tabulek Pavel Maslák
a pak trio závodníků bojující o dvě
zbylá místa v reprezentaci. Jak to
dopadlo, se nejrychleji dozvíte na internetu (www.atletika.cz). 400 m
v hale je doslova bitka, spriteři běží
naplno a na polovičním 200 m ovále

musí sbíhat do vnitřní dráhy – tudíž
může dojít ke kolizi, která se velmi
snadno může stát osudnou každému
závodníkovi. Halové mistrovství Evropy má však na programu také štafetu na 4x 400 m a Česká republika
zde má jako pořádající země účast
jistou. Závody štafet se běží rovnou
jako ﬁnále. Při troše štěstí bychom
i v tomto závodě mohli Honzu sledovat. Rozběhy na 400 m mužů jsou
na programu v pátek 6. 3. dopoledne, případné semiﬁnále pak ve stejný den odpoledne a ﬁnále v sobotu
7. 3. večer. Štafeta 4 x 400 m mužů
uzavírá celý program šampionátu
v neděli 8. 3. odpoledne.
Alena Tesařová

V Úvalech se bude zase sportovat
I v letošním roce čekají v Úvalech a okolí zajímavé sportovní
akce. Běh, cyklistika, zábava,
skvělé sportovní zážitky, to vše
čeká na závodníky sedmého ročníku Újezd.net „Seriálu tří závodů pro zdraví“.
Organizátoři seriálu razí heslo
„Když zážitek je víc než výkon“
a je to patrné v každém závodě. Pohodová atmosféra, skvělá organizace, bezpečnostní a zdravotní zajištění akce i skvělé zázemí přispívají
k prožití bezvadného sportovního
dne v krásném prostředí Klánovického lesa a jeho okolí, a to nejen
pro závodníky, ale i diváky.
„Pokud máte sportovního ducha,
určitě se přihlaste na naše závody, nejen že uděláte něco pro své
zdraví, ale ještě se skvěle pobavíte!“ zve na závody Ondřej Brouček, ředitel seriálu.

Součástí Újezd.net „Seriálu tří závodů pro zdraví“ jsou v roce 2015
tyto akce:
• 7. března 2015 - hostující závod
Palestra Kbelská 10 (běh)
• 19. dubna 2015 – Felix Újezdský duatlon (běh – kolo – běh)
• 17. května 2015 – Klánovický

Mini Adventure (zážitkový závod dvojic)
• 29. srpna 2015 – Velká cena
města Úval (Cross country cyklistika)
Letos nově připravujeme také:
• 25. října 2015 – Klánovický
1/2Maraton (běh)

Za účast v každém závodě získávají účastníci body, vítězové
samozřejmě o něco více. Body
z jednotlivých závodů se sčítají
a na Velké ceně města Úval dojde
k vyhlášení třech nejlepších v kategorii holky, kluci, muži a ženy.
Šanci získat hodnotnou cenu
mají ale všichni, kteří se zúčastní
všech třech hlavních závodů nezávisle na jejich výsledcích v cíli,
protože se zařazují do slosování
v tombole.
Celý soutěžní den doprovází bohatý zábavný program. Na své si
přijdou rodiny s dětmi, mladí i staří. Nenechte si proto ujít závody
Újezd.net „Seriálu tří závodů pro
zdraví“ a zaregistrujte se na www.
triprozdravi.cz. Sledujte také aktuality na facebookové stránce
www.facebook.com/triprozdravi.
Veronika Honsová
PR manager Tři pro zdraví

zahrajme si šachy společenská kronika
Březen 2015

V pozici na diagramu má bílý silný útok a je na tahu. Najdete nejrychlejší cestu k ukončení partie? Vítáme nové spoluobčánky
David Jelínek
Jaroslava Hájková
Nikol Martinovská
Monika Šrailová
Laura Langerová
Vojtěch Křivanec
Martina Poledníková
Karolína Sasáková
Eliška Sasáková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
V pozici na diagramu v předchozím Březnová životní jubilea
čísle Života Úval bylo pro bílého 70 let – Marie Józsová
jediným řešením zahrát tah 1.Df6.
Václav Šimek
Dámu nelze vzít pro pat a po odpoJitka Kumprechtová
vědi 1.... Kh7 dojde k pokračování
75
let
–
Dagmar
Pavelcová
2.Dxg7+ Kxg7 (nebo i Vxg7) a také
Eva Fialková
pat.
Petr Slavík

Vít Šisler
81 let – Zdeněk Mitrovský
Miroslav Vávra
82 let – Jiří Kodr
83 let – Miroslav Klouda
Ludmila Kodrová
Radko Fiedler
84 let – Marie Neugebauerová
Věra Karbulková
86 let – Marie Mikšíčková
Ilsa Nováčková
87 let – Jiří Rýdl
Věra Černá
89 let – Jaroslava Šmídová
91 let – Sidonia Hakenová
94 let – Miloslava Kotlandová
Stanislav Kunc
95 let – Marie Dovolilová
100 let – Antonie Svobodová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
František Tuček
Růžena Fikarová
Petr Bartoš
Jarmila Šlemrová
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto
skutečnost nahlásí na správním
odboru MěÚ Úvaly, tel. 281 091
528, 281 982 485 nebo mobil
723 929 928, vždy do 15. dne
předcházejícího měsíce. Pokud
nám nebude oznámen nesouhlas,
budou tato výročí v Životě Úval
uváděna.
Marie Černá
– matrikářka
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Vážení sportovní přátelé,
dne 11. února 2015 nás opustil po dlouhé těžké nemoci náš
dlouholetý člen a kamarád pan Petr Bartoš. Do poslední chvíle, co mu síly stačily, pomáhal tenisovému oddílu jak při údržbě našeho areálu, tak při trénování malých tenistů. Zanechal
po sobě kus dobré práce a pevně věřím, že řada tenistů, zvláště pak dětí, které trénoval, si na svého trenéra vzpomene
i v dospělém věku a v případě, že se jich někdo zeptá, kdo je
naučil hrát tenis, určitě odpoví „pan Bartoš, náš trenér……“

Nezapomeneme, Péťo.
Za TC Úvaly a kamarády
Michael Březina
předseda klubu

Děkujeme všem přátelům
a známým za projevy
upřímné soustrasti.
Rodina Jelínkova
Dne 7. února 2007 nás
navždy opustil můj manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček
a švagr pan Jaroslav Jeřábek.
Kdo jste ho znali, prosím
vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami

Dne 10. března vzpomínáme
nedožitých 93 let p.
Václava Vosátky. Byl veselý
a společenský člověk, který
se celý život věnoval fotbalu
a trénoval úvalský dorost.
Dodnes můžeme v rádiu
slyšet píseň „Maličká vesnička
v údolí“, jejíž je autorem. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Rodina Vosátkova

Dne 3. března 2015 si připomeneme laskavou a milující tvář pana
Vladimíra Šámala, od jehož úmrtí uplynulo 20 let. Čas rány nezahojil.
S vděčností a láskou vzpomínají manželka Anna
a děti Jana a Vladimír s rodinami.

Děkuji panu mgr.
Boreckému – starostovi
města a Klubu důchodců
v Úvalech za blahopřání
k mým narozeninám.
Irena Brzáková

SNAILS VE VZPOMÍNKÁCH
Chtěl bych tímto vzpomenout, že nás opustil zakládající člen
naší skupiny, vynikající spoluhráč a kamarád Láďa Jelínek.
Láďa byl člověk upřímný, zásadový a všude velmi oblíbený
pro svoji přátelskou povahu, který neznal problém odstranit
nějakou závadu v elektrice a elektronice.
Půl života zasvětil elektrické kytaře a vynálezům.
V šedesátých letech mně Láďa ukázal doma na půdě, jak sám
vyrobil televizor, když televize ještě nebyla samozřejmostí
v každé domácnosti. Tím jeho pokusy nekončily, stavěl také
veškerou aparaturu pro SNAILS.
Ostatní sháněli reproduktory po vlacích a odmontovávali
z rádií do reprobeden.
Jako první nám na základní škole ukázal fotografii BEATLES
a tím se nastartovala věrnost této hudbě a vznik první beatové
kapely v Úvalech. V elektronice neustále objevoval nové věci,
stavěl a obnovoval zesilovače pro naši kapelu doposud.
Vzpomínám, když jsme hráli v 60. letech v úvalské sokolovně
na plese a při přestávce se ozvala rána a do stropu vyletěl
stříbrný staniol z vyhořelého trafa, lidé mysleli, že je to nějaký
efekt. Bohužel to vyhořela půlka zesilovače. Láďa vzal kleště,
vyštípal nějaké součástky, dráty a řekl, tak bude hrát jen
půlka. Vše se na tento poloviční zesilovač dohrálo a Láďa měl
zas co opravovat.
Chtěl jsem jenom připomenout, že nikdy nezapomeneme
na našeho kamaráda a zakládajícího člena SNAILS, který
svým talentem a nábojem rytmické kytary a ve zpěvu nám
bude stále scházet.
Věřím, že tam nahoře nás bude dirigovat dál a že přezdívka
Křižík byla opodstatněná.
Za skupinu SNAILS P.H.

Velké poděkování patří paní Gurínové z MěÚ, která velice ochotně a s porozuměním přispěla k nalezení
mé malé roční fenky, která se dne 12. 2. 15 rozhodla z vlastní vůle poznat okolí Alešovy ulice, kde jsme
byly u bratra na návštěvě, a vydala se směrem k Výpustku. Nebýt pomoci pracovníků veřejných služeb,
kteří na její telefonické sdělení rychle zareagovali a již během jedné hodiny mi podali telefonickou zprávu,
kde fenku monitorují. Bylo by mi velmi smutno, vzhledem k tomu, že by cestu domů nenašla, protože již
nebydlíme v Úvalech. Ještě jednou moc děkuji za pomoc těmto pracovníkům veřejně prospěšných služeb.
M. Čáslavská

inzerce
Koupím RD,
stavební parcelu nebo chatu
v Úvalech a okolí.
tel. 731 271 727

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

Prodám byt v OV 3KK/85 m2 Na Hostíně v Úvalech,
ihned k nastěhování.
Cena 2 795 000 Kč.
Tel. 725 293 517
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Nabídka volného pracovního
místa
Základní škola Úvaly přijme
na částečný úvazek
zaměstnance na úklid.
Informace na
tel. čísle 281 981 974
nebo na zsuvaly@zsuvaly.cz.

Dlouhodobě pronajmu hezký
zař. domeček 2+k.k. poblíž
centra Úval.
Max. pro dvě osoby.
10 000 Kč
vč. poplatků měsíčně + kauce.
Bližší info
na tel: 728 972 949

Zajistím povolení staveb (i dodatečné)
Nabízím kompletní inženýrskou činnost, tj. projednání všech stavebních záměrů se stavebním
úřadem
Ing. Hana Javašová
Tel.: 721 209 532
email: stavbaporadenstvi@email.cz
Web.: www.stavbaporadenstvi.cz

Kanalizační přípojky,
vodoinstalatérské a topenářské
práce, čištění kanalizací
a odpadů.
Diviš Miloš
tel.: 721 354 413
Otokara Březiny 692
Úvaly

Předejte nám Vaše starosti !!!
Zpracujeme za Vás
• daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za kalendářní rok 2014
(včetně poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání),
• zajistíme Vám prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. 7. 2015,
provedeme
• rekonstrukci daňové evidence ,
• rekonstrukci účetnictví (dříve podvojné účetnictví),
nabízíme
• vedení účetnictví a daňové evidence
• vedení mzdové agendy včetně elektronického podání výkazů, přehledů, ELDZ a personálních
evidencí
• podání všech daňových přiznání, přehledů, evidencí a vyúčtování elektronicky
• daňové poradenství, včetně zastupování před místně příslušným finančním úřadem
• prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů po dobu trvání zastupování
daňovým poradcem před místně příslušným správcem daně
• oceňování majetku pro: věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

Kontakt:
Ing. Jakub Kuhn a Ing. Ivana Pavlovičová, daňový poradce, znalec
mobilní tel. 608 353 028, 777 028 353, tel. č. 281982468, e-mail : dane.ip@centrum.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi !
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AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

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
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří
14 – 19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!!
Prodej se uskuteční:

V sobotu 28. března 2015
Úvaly – u drogerie na náměstí – 15.00 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
tel. 601 576 270,606 550 204,728 605 840

POHŘEBNÍ SLUŽBA

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

Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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