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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Úvaly podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje

Kultura a volný čas
Zprávy z MDDM

9
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1.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :
v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
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ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova,
Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Ebenová, E.E. Kische, Fibichova,
Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova,
Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova,
Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, Modřínová, Muchova,
Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty
Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smetanova,
Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého,
Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, Vydrova, Zálesí;
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava Nováka 372, Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova,
Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova,
Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova,
Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova;
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - 5. května, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská,
Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Chelčického, Chorvatská,
Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Moravská, nám. Arnošta
z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova,
Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká,
Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České
republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské
unie. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Ve dnech voleb
nosti.

může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

Život Úval

Městský úřad
750 000 pro město Úvaly od ČEZ v letošním roce

pravidelně uveřejňovány a jejich jména se pravidelně opakují. Proto
bych touto cestou ráda vyzvala další občany k podání přízpěvku či
podnětu do našeho časopisu. To je možné jak písemně na podatelnu
městského úřadu Pražská 276 nebo elektronicky na e-mail sekretariat@
mestouvaly.cz. Uzavírka je vždy do dvanáctého dne v měsíci.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Město Úvaly spolu s firmou Regionální odpadový a energetický systém
Úvaly, a.s., a místní organizací ČSSD uspěly v dotačním projektu Zelená
energie vypsaném ČEZ, a.s., v letošním roce s projektem, ve kterém
bude připravovaná Studie proveditelnosti gazofikace komunálního
odpadu města. Lidsky řečeno se jedná o systém třídění a následného
zplyňování komunálního odpadu. Celý projekt napomůže ekologičtějšímu systému likvidace komunálního odpadu našeho města.
V současné době je náš komunální odpad odvážen na skládku. Dnešní
trendy zvyšujících se cen skládkového a zvyšující se objem komunálního odpadu města zatěžují městský rozpočet ročně milionovými
částkami. Proto je připravovaný projekt jednou z mnoha možností, jak
v budoucnu řešit komunální odpad města.
O vývoji projektu a o jeho řešení vás budeme informovat v dalších
číslech.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Nové přírůstky ve městě

Časopis Život Úval a kritika jeho formy a obsahu

vyhlášení výběrového řízení

Chtěla bych reagovat na kritické dotazy, které vznesl bývalý starosta
města Ivan Černý v dubnovém časopise Otevřené Úvaly, kde si nemyslí, že všechny stránky by měly být na křídovém papíře, že se jedná
o plýtvání z rozpočtu města. Musím upozornit, že při zvyšujícím nákladu není rozpočet na měsíčník zvýšen oproti předchozím obdobím,
kdy tento náš časopis vycházel v modrobílé formě obálky a černobílém
obsahu. Časopis má své stálé rubriky, které mají oslovovat jak mužskou,
tak i ženskou část obyvatelstva města. Věřím, že každý sportovec se
rád pochlubí výsledkem svého sportovního úsilí, proto si myslím, že
pro kuchaře je chloubou jeho recepis na dobrou mňamku. Proto, když
nesportuji, nekritizuji sportovce a analogicky v jiných oblastech.
Není pravdou, že nelze na našich stránkách diskutovat. Časopis má své
stanovy a zásady, které vycházejí ze zásad obecného charakteru této
oblasti.
Za redakční radu časopisu bych si ráda posteskla nad tím, že do časopisu přispívá jen malá hrstka pravidelných autorů. Jejich články jsou

Členové místního sdružení ODS za krásného dubnového počasí osázeli
kolem obslužné komunikace, od ulice Fügnerova ke hřišti u kostela,
celkem 24 ks stromečků červeného dubu. Práce to byla poměrně
náročná, hlavně z důvodu kamenitého terénu, ve kterém nebylo snadné vyhloubit patřičné otvory pro osazení stromku.
Věřím, že zmíněné úsilí je výzvou k další výsadbě zeleně v našem
městě. Obdobné akce bude naše místní organizace opakovat každý rok.
Přidejte se k nám.
Poznámka na konec: zhruba deset stromečků už místním vandalům
MS ODS
vadilo.

na pracovní místo úředníka

Referent odboru investic a dopravy
Náplň práce:
Příprava a realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo části
velkých investic, příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné
stránce, zpracování návrhů investičních plánů, tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
Lhůta pro podání přihlášek: 8. 6. 2009 do 14.00 h
Místo pro výběrové řízení: Kancelář tajemníka Městského úřadu
v Úvalech, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků
a o změně některých zákonů, zveřejněno na úřední desce městského
úřadu a na webových stránkách města: www.mestouvaly.cz.

Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva města

Zveme občany na mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 25. června 2009
od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou. Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
Život Úval – vydává Město Úvaly. Ročník 50. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, fax
281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku je www.mestouvaly.cz/zivotuval. Redakční rada ve složení: ved. redaktor
Ing. V. Procházka, Ing. E. Kiššová, Ing. R. Netušil, prom. fil. M. Měšťánek, Dr. V. Pokorný, J. Štěpánovský, Ing. H. Váňová, Mgr. R. Vorlíčková. E-mail redakční
rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Grafický návrh provedla akad.
mal. Y. Absolonová, tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly – podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá podatelna Městského úřadu Úvaly, paní Lenka
Platzová, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka červencového čísla je 16. června 2009. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v červencovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Pietní akt k uctění památky padlých

Ve středu 6. 5. 2009 od 17 hodin se konal na místním hřbitově
v Úvalech pietní akt k uctění památky padlých ve 2. světové válce,
organizovaný městem Úvaly.
Starosta města MUDr. Jan Šťastný ve svém projevu připomenul události
před 64 lety a i jmenovitě uvedl 32 osob včetně postižených rodin
obětí padlých v této válce a obětí květnové revoluce 1945.
Za organizaci JUNÁKA-svazu skautů a skautek Úvaly - Ing. Jiří Bubák
v krátkém projevu připomněl hrůzy této války a její odkaz pro naši
budoucnost.
Uvedené akce již tradičně se zúčastnili kromě představitelů města
úvalští skauté střediska Br. Jiřího Bubáka, zástupci Obce baráčnické
a za Základní školu Úvaly její ředitel Mgr. Jaroslav Březka.
Po položení květin a věnců všichni zúčastnění zazpívali českou hymnu,
tím pietní akt skončil.
Přítomným skautům a skautkám pamětník p. Ing. Bubák objasnil
události konce 2. světové války v těchto místech. Pozornost skautů
o toto vyprávění byla obdivuhodná a svědčí o jejich velkém
a opravdovém zájmu o naši historii.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Foto Ing. Petr Hustoles

PROBLEMATIKA KOMUNIKACÍ V KONTEXTU POTŘEB MĚSTA

V současné době se, zcela oprávněně, objevují připomínky ke stavu úvalských komunikací. Velmi rádi bychom se pustili do jejich oprav, neboť
jejich stávající stav je velmi špatný, v některých lokalitách přímo děsivý.
Ale:
Představíme–li si město jako velký dům se zahradou, který jsme se
rozhodli stavět, pak je v prvé řadě potřebné zbudovat inženýrské
sítě – to znamená vodovod, kanalizaci, žumpu, plyn a tak dále. Nelze,
zejména v době hospodářské recese a za situace, kdy město nedisponuje neomezeným množstvím finančních prostředků, budovat parkovou úpravu kolem tohoto domu a cesty dlážděné zámkovou dlažbou.
Vodohospodářské a další investice, které jsou pod zemí (a které tedy
nejsou vidět!), je nutno v každém případě budovat jako první. A to je
problém Úval, jeho vnitřní dluh na takovéto infrastruktuře přesahuje
výši 1 mld. Kč. Díky efektivní hospodářské politice má město v současné době na termínovaném účtu částku 59 milionů Kč a v dohledné
době přibyde dalších 20 milionů Kč. Výše uvedené finanční prostředky jsou však určeny především k realizaci priorit, jež vyplynuly
z Integrovaného plánu rozvoje, který jsme nechali zpracovat – v prvé
řadě pak právě k dobudování vodohospodářské infrastruktury ve
stávajícím městě. Je naprosto nezbytné dovybavit současnou čistírnu
odpadních vod, dobudovat její předčištění, zrekonstruovat vodovodní
řad, který vede k vodojemu Rohožník, rekonstruovat samotný vodojem
Rohožník, vybudovat nové vodovodní řady ve městě i nový vodojem jih, který zabezpečí plynulou dodávku pitné vody pro stávající město.

Dále je nutno pokračovat ve výstavbě splaškové kanalizace, a to nejméně pro 1 100 občanů, nejen proto, abychom splnili požadavek
Evropské unie – odkanalizování 85 % města (prozatím je odkanalizováno pouze 65 %), ale také proto, aby občané nemuseli vynakládat velké
finanční prostředky na odvoz fekálií do vzdálených čistíren.
Výše uvedené naprosto nezbytné akce čítají přibližně 320 milionů Kč!
Připravili jsme proto žádosti o dotace z fondů EU.
Velmi významné je také to, abychom dokončili investici ve výši
dalších 50 milionů Kč, která v současné době probíhá a která ještě
v tomto roce přivede do Úval jednu z nejkvalitnějších pitných vod,
jež v Česku existují – vodu káranskou. Souběžně s výše popsanými
vodohospodářskými investicemi jsme se zaměřili na oblast školství,
neboť je potřeba rozšířit kapacitu mateřských škol a zefektivnit využívání prostor ve stávající základní i speciální škole. I zde se bude jednat
o nemalé finanční prostředky.
Je potřeba pustit se do oprav rybníků a vodotečí, je třeba zabezpečit
občany pro případ krizových situací a tak dále.
Jak jsem již uvedl: velmi rádi bychom se pustili do rekonstrukcí komunikací, jejichž stávající stav je velmi špatný. Provedli jsme tedy alespoň
jejich podrobnou pasportizaci a postupně připravujeme projektové
dokumentace, někde i územní řízení na Horní Úvalák. Musíme být připraveni na možnost, že by mohla být vypsána dotace na zlepšení stavu
komunikací (prozatím nebyla).
Existence projektových dokumentací, často i územních řízení a stavebních povolení, je naprosto nezbytnou podmínkou pro získání jakékoli
dotace. Je však třeba si uvědomit, že se nejedná pouze o rekonstrukce
povrchů, že je třeba rekonstruovat a dobudovat například dešťovou
kanalizaci a v některých místech i splaškovou. Tyto okolnosti rekonstrukci komunikací velmi komplikují. Další nemalou komplikací je
ta skutečnost, že mnohé komunikace nejsou v majetku města a jejich
majitelé je drží z různých důvodů ve svém vlastnictví. I tato okolnost
snižuje možnosti města radikálnějším způsobem změnit k lepšímu současný stav silnic a chodníků.
Navíc – některé komunikace města jsou ve správě kraje (to se týká
například právě celé ulice Pražská, Husova, náměstí Arnošta z Pardubic,
Riegerova, Dvořákova, 5. května a Škvorecká). Zde samozřejmě rekonstrukce požadujeme od správce a urgujeme jeho nečinnost.
Na ostatních místech jsme však nuceni pouze „záplatovat“, na víc
město prostě nemá finanční prostředky. Přesto se snažíme, někdy alespoň provizorním způsobem, ulehčit občanům pohyb v kritických místech, popřípadě snížit riziko dopravního nebezpečí. V loňském roce
byl konečně vybudován chodník ve Škvorecké ulici, došlo k propojení
Hodova s Purkyňovou ulicí.
Malá poznámka k Diamantové ulici: fáma, že „chodník“ stál 200 tisíc Kč,
je falešná, jednalo se o dohodu s firmou, která přispěla svojí činností
k narušení nezpevněného povrchu ulice. Po jednání vedení města
a vedení obce Horoušany s panem Hovorkou byla nám přislíbena
náprava ve formě provizorní úpravy povrchu a oddělení chodníku
od komunikace. Uvedené práce byly provedeny v režii pana Hovorky
a děkujeme za ně.
Vedení města se skutečně snaží postupovat logicky a efektivně, v mantinelech použitelných finančních prostředků a v prostředí celosvětové a celostátní hospodářské recese. Jsem si jist, že by jakákoliv jiná
reprezentace města musela, právě v zájmu města, postupovat naprosto
stejným způsobem. Pokud by postupovala jinak, pak by to zcela určitě
v zájmu města nebylo …
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Provoz v mateřských školách
v měsících červenec a srpen :

MŠ Kollárova 1260 je otevřena od
1. 7. do 24. 7. 2009 a od 24. 8. 2009.
MŠ Pražská 525 je otevřena od
10. 8. do 31. 8. 2009.
MŠ Kollárova a MŠ Pražská jsou uzavřeny od
27. 7. do 7. 8. 2009.
Obě MŠ jsou uzavřeny 2 týdny, dodrženo
doporučení Rady města Úvaly.
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Městský úřad
Informace k zápisu do mateřských škol
v Úvalech konaném 26. 3. 2009

Do obou mateřských škol bylo podáno celkem 194 přihlášek. Jelikož je
každá mateřská škola samostatným právním subjektem, využila většina
rodičů právo podat přihlášku na obě úvalské mateřské školy. Z celkového počtu podaných přihlášek vyplynula potřeba umístění skutečného
počtu 125 dětí. V rámci povolené kapacity jednotlivých předškolních
zařízení bylo možno pro školní rok 2009/2010 přijmout maximálně 15
dětí do MŠ Pražská a 39 dětí do MŠ Kollárova.
Z důvodu nedostatečné kapacity úvalských předškolních zařízení byla
zastupitelstvem města schválena pomocná bodová kritéria pro přijímání dětí. Městu ze školského zákona vyplývá povinnost zajistit předškolní výchovu v posledním roce před nástupem do základní školy dítěti,
které má trvalé bydliště v dané obci. Podané přihlášky byly ředitelkami
obou předškolních zařízení kontrolovány z hlediska správného uvedení požadovaných údajů s ohledem na jejich úplnost a pravdivost. U přihlášek, ve kterých byly zjištěny nedostatky ve vyplnění nebo doložení
údajů, byli rodiče telefonicky vyzváni k jejich doplnění. Poté ředitelky
přistoupily k obodování jednotlivých přihlášek. Nastavená kritéria jednoznačně vyloučila 17 dětí, které nemají trvalé bydliště v Úvalech a 19
dětí, které k 1.9.2009 nesplní kritérium dovršení 3 let věku. Dalších 18
nepřijatých dětí má maminku na mateřské nebo rodičovské dovolené,
která se neúčastní aktivně pracovního procesu. U 4 dětí je přihlášen
k trvalému pobytu pouze jeden z rodičů. U 13 zbývajících žadatelů,
kterým nebyly děti do předškolního zařízení přijaty, došlo k získání
nižšího počtu bodů tím, že ač maminky prohlásily, že pracují nebo
pracovat budou od 1. září, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené
s mladším sourozencem a pobírají rodičovský příspěvek.
Již od začátku září bude zahájena kontrola žádostí a údajů v nich uvedených, u čestných prohlášení bude požadováno doložení dokladu, prokazujícího skutečnost, kterou žadatel čestně prohlásil. Každá přihláška,
kterou rodiče podepsali, obsahovala upozornění na nutnost uvádět
pravdivé údaje a důsledky vyplývající z tohoto nedodržení.
Závěrem bych ráda uvedla, že bylo naší snahou maximálně vyjít vstříc
ředitelkám předškolních zařízení i rodičům ve zjišťování potřebných
údajů a být nápomocni při co nejspravedlivějším rozhodování o přijetí
či nepřijetí dítěte. Je nám zřejmé, že sebelépe nastavený systém není
dokonalý. situaci k naprosté spokojenosti rodičů vyřeší až dostavba
mateřské školy Kollárova, která má bát zrealizována již pro školní rok
2010-2011, vše však ale záleží na přidělení dotace.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Informace – datové schránky

Dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon, který
vejde v účinnost od 1. července 2009, mimo jiné obsahuje ustanovení
o Informačním systému datových schránek (dále jen ISDS).
Co je datová schránka?
Datová schránka je elektronické úložiště dat, které je určeno
k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a naopak k provádění
podání vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob
doručování v listinné podobě.
Kdo musí a může mít datovou schránku?
Od 1. 7. 2009 budou systém ze zákona využívat orgány veřejné moci,
tzn. všechny úřady, soudy a instituce, včetně neziskových organizací
a právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku. Fyzické osoby
nemají povinnost si datovou schránku zřizovat, ale mohou se ke zřízení
datové schránky přihlásit. Přechodnou lhůtu pro zřízení datových
schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci.
Jaké výhody zřízení datových schránek přináší?
Komunikace s veřejnou správou bude rychlejší, levnější a bezpečnější.
Elektronický i papírový dokument je tímto zákonem postaven na
stejnou úroveň. Tomu, kdo má zřízenu datovou schránku, budou úřady
zasílat korespondenci pouze v elektronické podobě, v ní též povedou
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veškerou agendu. S papírovou podobou se pak setká už jen ten, kdo
datovou schránku nebude mít.
Kdo má přístup do mé datové schránky?
Pouze Vy, popřípadě Vámi pověřená osoba (administrátor). Správce
ani provozovatel informačního systému datových schránek nejsou
oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů.
Jak se dozvím, že mám v datové schránce zprávu?
Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová
zpráva), podle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za
poplatek), popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma) oznámení o
doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.
Bližší informace naleznete na www.datoveschranky.info.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

PP HOSPITALS, s.r.o, nemocnice Brandýs nad Labem
oznamuje
ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍCH HODIN
GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE
ve zdravotním středisku v Úvalech.
Od 1. 6. 2009 dochází ke změně ordinačních hodin takto:
Úterý
8.00 – 15.00 h MUDr. Hana Ježková
Čtvrtek 9.00 – 16.00 h MUDr. Tomáš Semerádt
správní odbor

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
• VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
• VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
• VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
• VÝSTUP Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
• PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)
• VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
• VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
• PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH
(„Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)
• VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
Bližší informace na www.mestouvaly.cz nebo na tel. 281 982 485.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

6/2009

Dotazník
Vážená paní,
Vážený pane,
máte rádi svoje město Úvaly, zajímá Vás ekologie a životní prostředí? Věnujte, prosím, několik minut
Vašeho času a vyplňte následující dotazník. Dotazník je anonymní. Nehodící se variantu škrtněte.
Správnou variantu zakroužkujte, některé odpovědi na otázky je nutné vypsat.
1. Bydlím v:		

rodinném domě		

bytovém domě		

sídlištní zástavbě

2. V bytě žijí: 1 osoba, 2 osoby, 3 osoby, 4 osoby, 5 osob, 6 osob, 7 osob, 8 osob, jiný (není nutná podmínka trvalého pobytu, ale počet osob = dětí a dospělých, které v bytě produkují komunální odpad).
3. Ve společné domácnosti komunální odpady produkují:
1 dítě a 2 dospělé osoby, 2 děti a 2 dospělé osoby, ….. děti a jedna dospělá osoba,…….děti a ……… dospělých osob, pouze………….. dospělých osob (vyplňte počet dětí a počet dospělých osob). Věk dětí je
v tomto dotazníku stanoven do 15 let jejich věku.
4. Máte zajištěnu popelnici na směsný odpad? Četnost neboli frekvence svozu je 1x za týden nebo 1x
za 14 dní, kdy přijede popelářské auto a vyprázdní Vaši popelnici.
Ano, mám 1 popelnici o objemu 70 litrů s četností svozu ………………......... pro……… osob (děti i dospělí)
Ano, mám 1 popelnici o objemu 80 litrů s četností svozu ………………......... pro……....osob (děti i dospělí)
Ano, mám 1 popelnici o objemu 110 litrů s četností svozu …………….......... pro……....osob (děti i dospělí)
Ano, mám 1 popelnici o objemu 120 litrů s četností svozu …………….......... pro……....osob (děti i dospělí)
Ano, mám 1 popelnici o objemu 240 litrů s četností svozu ………………....... pro……....osob (děti i dospělí)
Ano, mám 1 kontejner o objemu 1100 litrů s četností svozu ……………….... pro……....osob (děti i dospělí)
Jiná varianta – vypište (např. mám 2 popelnice o objemu 120 litrů s frekvencí svozu 1x za 14 dní)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Nemáme žádnou popelnici, protože: …………………………………………………………………………………………………................
5. Do popelnic (kontejneru) odkládáme všechny odpady, které v domácnosti vznikají, protože………….

✂

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
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6. Do popelnice odkládám pouze směsný odpad, protože odpady třídíme na:
papír		

sklo		

plast		

bioodpad		

jinou složku……………………….............................

7. Víte, kde je nejbližší stanoviště separovaného odpadu od Vašeho bydliště?
Separační nádoby v…………………………využívám			

Ano 		

Ne

nevyužívám z důvodu:……….................……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
8. Sběrný dvůr využívám / nevyužívám. S provozem dvora jsem / nejsem spokojen
protože:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…
9. Do sběrného dvora jsem odnesl v období 1 roku:...................……………………………………………...................……….
v množství:………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………
10. Dle Vašeho názoru je kompostárna na území Úval: nutná		

není nutná

nevím

11. Víte, co je zpětný odběr a kde můžete výrobky podléhající zpětnému odběru v Úvalech odevzdat?
ne

ano, výrobky můžeme odevzdat v:……………………………………………………………………………………….............…

12. Nebezpečné odpady vznikající z provozu domácnosti třídím a odkládám je v:……………………….....……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Nebezpečné odpady netřídím, protože………………………………………………………………………………………...............………..
13. Prošlé léky odevzdávám v:…………………………………. Vyhazuji do popelnice u domu		

jiné

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................….
14. Další Vaše podněty a postřehy k odpadovému hospodářství na území města Úval:………….......……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali odpadovému hospodářství města Úval. Vyplněný dotazník
odevzdejte, prosím, do schránky, která je umístěna v budově městského úřadu nejpozději do 30. 6.
2009. O výsledku budete informováni v dalším čísle časopisu Život Úval.
Návod k vyplnění dotazníku

Vážení čtenáři měsíčníku města, ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc při vyhodnocení stávajícího systému svozu komunálního odpadu
ve městě. Prosím o malou chvilku Vašeho času, která nám pomůže při vyhodnocení potřeb a informovanosti v oblasti řešení odpadu ve městě.
Prosím, zrovna Váš hlas a názor může pomoci při rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v dané oblasti. Dotazník bude sloužit k upřesnění potřeb
občanů při likvidaci odpadů.
Dotazník vystřihněte a vhoďte do schránky umístěné na městském úřadě v ulici Pražská 276 nebo ho předejte v kterékoliv kanceláři městského
úřadu do 30. 6. 2009. O výsledku, podnětech a dalším postupu v uvedené oblasti nakládání s odpady Vás budeme informovat v dalších číslech
Života Úval. Děkuji za Vaši pomoc.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města Úvaly
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Městský úřad

Milé děti, vážení rodiče, „bezpečná sobota“ bude určitě nezapomenutelným zážitkem pro všechny, kteří přijdou.
K vidění bude téměř vše, čím policie ČR disponuje, pod školou pravděpodobně na chvíli přistane i policejní vrtulník! Bude připraveno dopravní hřiště (děti ať si tedy vezmou kola!) a soutěže pro děti, odměnou za účast budou
kupony v hodnotě 10 Kč, které bude možno směnit v blízké cukrárně. Přijede hlídka dopravní policie, ale i vozidlo
policie městské, k prohlédnutí pravděpodobně bude i vozidlo technika kriminální služby. Měli by přicválat i policejní koně, psovodi by měli předvést, co dokážou jejich psí svěřenci. Pokud bude v onu sobotu v ČR klid, dostaví
se i „těžkooděnci“. Bude toho k vidění skutečně moc, a tak si tuto příležitost rozhodně nenechte ujít!
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
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Názory čtenářů
Budeme mít novou školku?
Tato otázka mne zajímá už 3 roky a konečně letos mne situace donutila
něco o tom zjistit. Jsem žena na mateřské dovolené a vybrala jsem si tzv.
klasickou rodičovskou dovolenou na 3 roky, protože mi zaměstnavatel
podle zákoníku práce rezervuje pracovní místo do tří let věku dítěte.
Proto už nyní na jaře jsme byli u zápisu do MŠ, aby naše dcera mohla
od března nastoupit. Ano, školský zákon nám toto umožňuje, ale bohužel v Úvalech není taková kapacita školek, aby ji v průběhu školního
roku přijali. Letos bylo přijato 54 dětí a nepřijato 72 dětí (což je skoro
jeden a půl násobek). Položme si otázku: co dělat v této situaci, kterou
spousta maminek zná a musí ji řešit. Mají dítě, které není předškolák
a přijmout je tedy k předškolnímu vzdělávání MŠ nemusí. Většina se
chce vrátit do stejného zaměstnání jako před mateřskou dovolenou,
ale nemohou. Nemají kam dát dítě, nemůžou se přihlásit ani na pracovní úřad, kde potřebují potvrzení o docházce do MŠ, nebo prohlášení
o zajištění hlídání. Ve třech letech věku dítěte jim končí rodičovský
příspěvek. Spousta rodin má i hypotéku a ocitá se v nelehké situaci, bez
jednoho příjmu z manželů. Co dělat? Jak si poradit?
Proto jsem se rozhodla jít za paní Tesařovou, vedoucí správního odboru v Úvalech, a dozvědět se, proč tady není další nová školka. Bylo mi
sděleno, že ona sama se to snaží prosadit na radě města už několik
let. Bohužel marně. A prý se mám obrátit na starostu města, což jsem
učinila. Na sjednanou schůzku se dostavili paní místostarostka, pan
starosta, pan tajemník a paní Tesařová. Zajímalo mne a ještě jednu
maminku, co pro zlepšení město dělá. Přitom tato situace se dala
očekávat. Ve školním roce 2006/2007 se narodilo v Úvalech 70 dětí
a to ještě k tomuto číslu není připočtený počet přistěhovaných dětí
z nové výstavby na Slovanech, kterou povolil minulý pan starosta Ing.
Černý s radou města, a už nevyřešil financování nové školky a rozšíření kapacity ZŠ. Také by nás zajímalo, proč pan Ing. Černý hlasoval
proti MŠ v Tesko domcích, když už mu počet narozených dětí musel
být znám a bylo již tehdy jasné, že se ještě zvýší přistěhováním dalších
obyvatel a zvýšenou porodností. V okolních obcích na toto mysleli již
dříve. Například v Šestajovicích, Klánovicích i v Běchovicích jsou před
dokončením nové školky. Bohužel naše město na výstavbu nové školky
nemá finance. V tuto chvíli musí vyřešit do konce roku otázku přívodu
pitné vody. Což všichni chápeme, ale musí se myslet i na ostatní problémy. Například na hasičské auto se již dostalo letos, tak proč na školku
a školu se stále čeká? Také proto město podalo žádost o dotace na
rekonstrukci kotelny, jídelny a drobné stavební úpravy v MŠ Kollárova,
aby pak v případě schválení mohlo na podzim zažádat o dotace na

dostavbu nového pavilonu MŠ, kde se tedy plánují 2 třídy (přibližně
kolem 40 dětí). I když to Fond rozvoje obcí a měst Středočeského kraje
vše schválí a povolí, tak podle mého názoru a dalších maminek to stačit
nebude. Když vezmeme v úvahu letošní statistiku již narozených dětí,
když se v lednu narodilo 23 dětí (zdroj: Společenská kronika Života
Úval) a každý další měsíc se rodí kolem deseti dětí, to máme za rok 133
dětí. To jsme opravdu všechny zvědavé, co bude město dělat za 2 až 3
roky. Ale podle zákona musí přijmout pouze předškolní děti, a tak stále
rodiče tříletých a čtyřletých budou mít smůlu. A to vůbec nehovořím
o Hostínu, ale tam budou dvě školky – prý je to v podmínce. Tak uvidíme, zdali tentokrát bude podmínka dodržena. Aby to pak nedopadlo
jako na Slovanech. Slovany stojí a bydlí se tam, a na školku už nezbyly
peníze.
V tuto dobu v Praze ve státních školkách nepřijímají mimopražské děti.
Řídí se místními vyhláškami – nepřijímat bez trvalého pobytu v Praze.
To je opravdu svízelná situace pro mnoho rodin s dětmi.
Abych jenom nekritizovala, tak na schůzce nám nabídli pomocnou
ruku při zařizování Mateřského centra, kam by chodila menší skupina
dětí, a proto prý nejsou normy tak přísné. Zatím zjišťujeme vše, co je
k tomu zapotřebí. K tomu budeme potřebovat nějaký prostor. Takže
v případě zájmu, připomínek a nabídek se ozvěte a vše prodiskutujeme
(moninas@seznam.cz).
Kdyby Fond dotace neschválil, nechci nic přivolávat, ale opravdu
nevím, byla by to opravdu špatná situace. A bylo by moc smutné a trochu i zarážející, kdyby se přijímaly pouze předškolní děti a v ostatních
menších obcích by vše bylo na přijatelné úrovni.
A ještě nás zajímala otázka základní školy. Pro nás pro rodiče se situace
také nejeví nijak růžově. Z družinových tříd se udělaly klasické třídy
a trávení času v družině teď probíhá ve třídách. Děti tak po školní výuce
místo hraní na kobercích a s hračkami pobíhají a hrají si mezi školními
lavicemi. Jídelna je také nevyhovující, loni se ještě zmenšila na úkor
kuchyně, aby vůbec vyhovovala přísným hygienickým předpisům.
Opět, bohužel, musíme zkonstatovat, že minulý pan starosta společně
s radou města trochu víc zaspali dobu, i když situaci o zvyšování počtu
dětí znali. A teď, aby se to honem dohánělo. Peníze na dostavbu ZŠ
nejsou a rada města nyní řeší optimální návrhy na nástavbu na původním objektu ZŠ a jejím využití. Doufáme jako rodiče, že se jim to brzy
a hlavně konečně podaří. Přejeme jim v tom hodně sil a úspěchů.
Monika Chomátová
Pozn. redakce: Vyjádření Ing. I. Černého uveřejníme v příštím čísle

Policie

Senioři, buďte opatrní!
Podvody páchané na seniorech
Dosud neznámá žena vylákala ze seniorky peněžní hotovost. Stalo se
1. dubna v katastru obce Sibřina. Neznámá se vydávala za pracovnici energetiky. Pod touto lstí se dostala až do rodinného domu, kde
z poškozené vylákala finanční hotovost 100 000,- Kč, kterou následně
odcizila.
Na území celé republiky dochází denně k podvodům páchaným na
seniorech. Ani oblasti Praha – venkov se tato problematika nevyhýbá.
Pachatelé jsou velmi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti a dobrosrdečnosti seniorů. Jsou zaznamenávány případy podvodů a krádeží
páchaných právě na starších lidech. K těmto případům dochází
zpravidla tak, že pachatelé kontaktují starší osobu na ulici před
bydlištěm, nemocnicí, poštou či jinými institucemi pod různou záminkou, například:
•pouliční prodejci nabízejí pochybné zboží,
•řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci domu v případě složení
zálohy,
•nabídka levného uhlí,
•plynaři/energetici, kteří jdou zkontrolovat plynoměr/elektroměr.
Pachatelé si získávají důvěru starších osob a při následné návštěvě bytu
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či rodinného domu podvodně vylákají finanční hotovost a v nestřeženém okamžiku ji odcizí a zmizí.
Jak se vyhnout podvodu:
•nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého
bytu,
•nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi,
•pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout,
•instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen
pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji,
•zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu
apod., nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe,
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává,
v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte,
•nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté
většině jde o podvod.
nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha - venkov
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Policie
Za volant pod vlivem alkoholu usedají i ženy
Dne 18. dubna v půl jedné v noci policisté ze skupiny dopravních
nehod Policie Prahy venkov - VÝCHOD prováděli hlídkovou činnost.
V obci Úvaly na benzinové čerpací stanici kontrolovali řidičku osobního motorového vozidla zn. Škoda Fabia. U řidičky byla provedena
orientační dechová zkouška na alkohol. Její výsledek byl pozitivní
a přístroj naměřil hodnotu vysokou – 2,14 promile alkoholu v dechu

řidičky. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že řidička nemá zákaz
řízení. Po této jízdě tomu však bude jinak. Žena byla policisty převezena na Obvodní oddělení Úvaly k dalším úkonům. Policisté ženě sdělili
podezření ze spáchání trestného činu ohrožování pod vlivem návykové látky a jiných psychotropních látek.
nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha – venkov

Kultura a volný čas
Májové zpěvy sboru Christi

V sobotu 16. května se v kulturním sále DPS uskutečnil koncert komorního pěveckého sboru Christi Úvaly pod názvem Májové zpěvy. Soubor,
který známe především z adventních koncertů, se tentokrát představil
s pozměněným repertoárem. Na vystoupení si připravil některé skladby významných autorů, například J. S. Bacha. G. P. Palestriny, J. Michny
nebo L. Janáčka a zařadil také několik starých duchovních a lidových
písní. Úprava repertoáru velice prospěla. Sbor zpívá skladby blízké
srdci jak účinkujících, tak i posluchačů. Není pochyb o tom, že pod
vedením sbormistra Dr. V. Pokorného a za klávesového doprovodu
Mgr. E. Nádeníčkové postupně zraje jako kvalitní víno. Se sborem
vystoupili jako hosté studenti pražské konzervatoře V. Smolíková, P.
Vondrová, M. Bragagnolo a M. Vydra. Mladí zpěváci se při bezchybném
přednesu skladeb W. A. Mozarta, F. Schuberta nebo B. Smetany projevili jako velké pěvecké naděje a jejich pěvecký výkon byl srovnatelný
s profesionály.
Škoda jen, že několik míst v sále zůstalo neobsazených. Pravděpodobně
hezké počasí lákalo do přírody. Ti, kteří na koncert přišli, prožili velice
příjemný hudební májový podvečer.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka
Vystoupení studentů konzervatoře
( V. Smolíková, P. Vondrová, M. Bragagnolo, M. Vydra)

A. Brudnová za doprovodu Mgr. E. Nádeníčkové

Pěvecký sbor Christi Úvaly při květnovém koncertu
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