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V lednu proběhly zápisy do prvních tříd naší základní školy
Foto Mgr. M. Ťoupalíková

Historická budova ZŠ v Úvalech
Foto Ing. V. Procházka

Život Úval

Městský úřad
Informace z jednání rady
města konané dne 19. 1. 2009

Nástup nového
tajemníka městského úřadu

Od 1. 1. 2009 je jmenován nový tajemník městského úřadu Úvaly. Je jím Ing.
Jaroslav Novotný. Je rodák z Nového
Jičína. V roce 2004 se oženil, jeho manželka Svatava pochází rovněž z Moravy.
V roce 2007 se přestěhoval do obce
Křenice. Koncem loňského roku se rodina Novotných rozrostla o holčičku Tanju,
která se vlastně jako jediná z rodiny stala
rodilou středočeškou.
Do konce roku 2008 byl služebně zařazen v resortu ministerstva obrany v hodnosti podplukovníka. Posledních 11
let vykonával funkci zástupce ředitele
Vojenského historického ústavu Praha.
Nástupem tajemníka městského úřadu
získalo město znovu vedoucího úředníka odpovědného za chod městského
úřadu. Ráda bych popřála novému tajemníkovi hodně úspěchů v novém místě
a pevné nervy.

Ing. Helena Váňová, místostarostka

Rekonstrukce č.p. 65

Ráda bych se s vámi podělila o informace
ohledně rekonstrukce nejznámější úvalské zbořeniny, kolem níž procházíme
jak ke služebně policie, tak na stavební
úřad v Riegerově ulici. Je to stavba, která
původně byla součástí hospodářských
budov náležících ke koželužně (podle
záznamů v Muzeu Brandýs nad Labem).
Rada města Úvaly odsouhlasila na základě
všech zákonných procesů pronajmout
tuto budovu s podmínkou, že město
bude moci využívat její společné prostory podle potřeb. Rekonstrukce objektu
vytvoří multifunkční prostory v historicky cenné části objektu, prostory pro
mimoškolní aktivity dětí a kancelářské
prostory pro činnost pronajímatele. Celá
rekonstrukce je koncipována v neoklasicistním duchu. Skici a návrh vypracovala
projektová kancelář úvalského občana
Václava Martínka.
O dalším průběhu rekonstrukce objektu
v dnes projektovém návrhu vás budu
informovat v některém z dalších čísel
měsíčníku Život Úval.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

Rada schválila:
- mandátní smlouvu na výkon funkce projektového manažera pro přípravu vodohospodářských investic města Úvaly,
- výběrové řízení a pracovní skupinu pro vyhodnocení na akci
Generel odvodnění obce Úvaly,
- zadání poptávkového řízení na
stavební úpravy náměstí Arnošta
z Pardubic v Úvalech,
- studii stavebních úprav stávajících
budov ZŠ v Úvalech,
- výběrové řízení na dodavatele projektových prací – přístavba pavilonu MŠ Kollárova,
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.
0602 – Dostavba areálu úvalských
škol,
- stavební úpravy a změnu užívání
nebytových prostor v objektu čp.
527 na Pražské ul.,
- prodloužení smlouvy na nebytové
a bytové prostory, jejichž platnost
končí 31. 12. 2008,
- žádost o povolení soukromé výuky
angličtiny,
- pronájem uvolněného bytu pro
azylanty,
- kritéria pro přijímání dětí do
mateřských škol,
- ceník úkonů Pečovatelské služby
města Úvaly pro rok 2009,
- změnu registrace Pečovatelské
služby města Úvaly,
- návrh na změnu výše platby od
obcí za aktivního klienta,
- žádost o dotaci z akce „Zelená
energie“.
Zamítla
- žádost o stanovisko k provedení
domovní ČOV.
Vzala na vědomí:
- průtah ul. 5. května III/101 65
Úvaly – informace,
- průtah ul. Škvorecká II/101 –
informace,
- informace k investičním akcím:

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:
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Dostavba areálu úvalských škol,
Přístavba a rekonstrukce MŠ
Kollárova,
- stanovisko správního odboru
k názvům ulic v lokalitě U
Horoušánek,
- zápisy z jednání komisí rady
města.
Schválila a doporučila ke schválení zastupitelstvu města:
- výstavba okružní křižovatky na
silnici II/101 – smlouva o budoucí smlouvě darovací, smlouva o
výpůjčce,
- pořízení změn č. XI) územního
plánu sídelního útvaru města
Úvaly.
Uložila projednat s institucí ČD možnost
snížení hlasitosti informativního hlášení
ve stanici Úvaly.
Ing. Helena Váňová,
místostarostka města

Vážení inzerenti,

redakční rada časopisu Život Úval upozorňuje, že v případě dodání podkladů
k inzerci jako uzavřené soubory (tzn.
formát pdf, jpg, eps) nemůže do nich
redakce ani grafik nijak zasahovat. Z toho
plyne, že za obsah inzerátu ručí inzerent
a nelze v žádném případě přistoupit na
jakoukoliv reklamaci. Pokud si inzerent
vybere i velikost inzerátu, musí tomuto rozměru být i přizpůsobena velikost
písma, a proto nelze jako reklamaci uznat
ani nečitelnost textu. Dále je nutné, aby
si inzerent uvědomil, že ne všechny programy, v nichž jsou inzeráty vyrobeny,
jsou použitelné k tisku. Například inzerát vyrobený ve Wordu, Power Pointu,
Excelu apod. naprosto nevyhovuje.
I technologie tisku má své zákonitosti,
které je nezbytné dodržovat.

Údržba komunikací v oblasti
Nových Slovan

Řada občanů byla právem nespokojena
se situací se zimním úklidem v oblasti
nové výstavby na Slovanech. Ano, problematika údržby komunikací v lokalitě
nových Slovan je jen jedním z problémů, které zde musí nové vedení města
řešit. Těch problémů je skutečně více
a jsou často velmi závažné. Obecně
musí komunikace udržovat ten subjekt,
který je vlastní. V tomto případě se jedná
o firmu Čechoslávie, s.r.o. Samozřejmě,
že město jedná o převedení komunikací
a sítí pod nimi do svého majetku, nemů-

žeme si však dovolit převzít něco, co není
zcela v pořádku, neboť by následné opravy již město muselo provádět ze svých
velmi skromných rozpočtových zdrojů.
Přesto jsme byli připraveni převzít zimní
údržbu komunikací za podmínky, že
firma Čechoslávie v případě poškození
komunikací prováděním zimní údržby
provede odstranění takovýchto závad
na vlastní náklady. Tuto podmínku jsme
byli nuceni požadovat z toho důvodu,
aby na vrub města, s odkazem na zimní
údržbu, nebyly připisovány i stávající
závady, které s touto údržbou nesouvisí.
Čechoslávie, s.r.o., jako majitel komunikací, požádala město Úvaly o provádění
zimní údržby v pondělí dne 5. 1. 2009
v pozdních odpoledních hodinách. Od 7.
1. 2009 jsou Nové Slovany v plánu údržby
pracovníků veřejně prospěšných služeb
našeho města. Již 6. 1. naši pracovníci
Slovany projeli a objevily se i prvé problémy, neboť parkující auta v některých
ulicích blokovala průjezd naší techniky…
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Betlém pro Úvaly

V prosinci převzal od naší milé sochařky Miloslavy Kaňkové pan Dr. Pokorný
překrásný dárek, keramický betlém. Je
to již druhé umělecké dílo akademické
sochařky, jež věnovala občanům města
Úvaly. Darovaný betlém byl v období
Vánoc instalovaný v prostorách kaple
církve československé husitské. Bohužel
vedení města nebylo informováno
o záměru předání, a proto nemohlo oficiálně převzít tento krásný a umělecký
dar. Rádi bychom to napravili. Při příležitosti diskuzního večera s šéfem činohry Národního divadla dne 13. 2. 2009
v 18:00 hodin ve společenském sále DPS
bude výše jmenovaný dar vystaven pro
širokou veřejnost. Na začátku kulturní
akce bude autorce předán pamětní list
města a poděkování vedení města.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

K nové cisterně pro sbor
dobrovolných hasičů
v Úvalech

Na konci loňského roku byla podána
žádost města o dotaci na pořízení nové
automobilové cisternové stříkačky s příslibem dotace od GŘ HZS MV ČR.
Konec roku se nesl v duchu odevzdání
žádosti a vytvoření technické specifikace
pro požadovanou cisternu. Ještě před
vypsáním velké zakázky na dodávku cisterny je nutné naplnit potřeby úředního
šimla a vyplnit desítky formulářů a žádostí, přečkat povinné odvolací lhůty, než
se nám podaří zadat konkrétní zakázku
vybranému dodavateli, který bude stanoven z vypsané zakázky. Dodavatel postaví
vozidlo a dodá v posledním kvartálu 2009.
Pak bude následovat záběh stroje a uvádění do provozu. Až po naplnění zákonně
stanovených parametrů bude cisterna
moci zasahovat v našem regionu.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

Obrázek vzorového CAS 20

Obnova Masarykova
háje pokračuje

Od roku 1996 začalo město hospodařit
na lesních pozemcích, které mu byly
navráceny jako historický majetek obce.
V souladu s lesním zákonem a podle
platného lesního hospodářského plánu
a následně lesní hospodářské osnovy bylo
započato s postupnou obnovou lesních
porostů. V rámci obnovy byly provedeny
první mýtné seče a vzniklé holiny byly
ihned následně zalesněny. Vznikla tak
nová mladá lesní kultura v obecním lese
za 2. mateřskou školou ve směru ku Praze
a dále nové lesní kultury v Masarykově
háji, a to v oblasti při Horově ulici, při
Bendlově stezce a poslední dvě seče při
okraji lesního porostu s bývalou třešňovkou na Vinici. A právě v této poslední
oblasti byly v průběhu měsíce ledna letošního roku zahájeny těžební práce na další
přiřazené seči včetně toho, že během jara
odlesněná plocha bude opět zalesněna.
Postupně tak budou obměněny přestárlé,
nekvalitní nebo poškozené porosty. Toto
se však týká časového úseku minimálně
dvou generací lidí.
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V rámci obnovy Masarykova háje se taktéž plánuje obnova a stálá údržba lesních pěšin a stezek, při nich a v místech s průhledem na město s umístěním
laviček přírodního charakteru, případně s vybudováním odpočinkových míst.
Kdy se uskuteční tato část obnovy, je
na rozdíl od povinností daných lesním
zákonem dána finančními možnostmi
města. Věříme však, že se Masarykův háj
postupně podaří dostat do takové podoby, v jaké si jej představovali v minulosti
jeho zakladatelé.
Bohuslav Prokůpek, odbor životního
prostředí a územního plánování

31. 12. 2008 skončila platplatnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
Dovolujeme si vás opětovně upozornit
na konec platnosti občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů (tj. růžových
plastových karet).
Občanů, kteří se narodili před 1. 1.
1936, se tato výměna netýká a platí
jim stávající občanský průkaz, pokud
u nich nenastala změna některých
údajů (např. bydliště, změna stavu –
ovdovění apod.).
Vyměňte si svůj občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů!

Doplnění k článku v lednovém
Životě Úval - rozmístění košů
na psí exkrementy

Poskytované služby projektu
CZECHPOINT na odboru
správním MěÚ Úvaly:

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 OSOBY
VÝPIS ZE SEZNAMU
KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ
PROVOZU MA ISOH
(„Modul Autovraky Informační Systém
Odpadového Hospodářství“)
Bližší informace na www.mestouvaly.cz
nebo na tel. 281 982 485
Jana Tesařová,
vedoucí správního odboru
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odpadu. Platbu prosím proveďte
složenkou, bankovním převodem nebo
přímo v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská
276, v úředních hodinách, tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h,
středa 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h.
Známky na popelnicové nádoby na rok
2009 jsou k vyzvednutí po prokázání
provedené platby na správním odboru
MěÚ Úvaly.
Pokud vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte nás prosím na
tel. 281 982 485, 723 040 530.
Vzhledem k tomu, že ve smlouvě s poskytovatelem služeb jsou určeny dny svozu,
ale již ne hodina svozu, popelnicové
nádoby prosím připravte před dům ve
svozový den již v ranních hodinách.
Tímto opatřením se zamezí případnému
nevyvezení nádoby.
Jana Tesařová,
vedoucí správního odboru

Občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů jsou už neplatné!
O výměnu občanského průkazu lze požádat na správním odboru MěÚ Úvaly,
Pražská 276, a to v úředních hodinách:
pondělí 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h,
středa 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h.
Doklady potřebné k výměně OP:
formulář žádosti o vydání nového OP,
1 aktuální fotografie,
dosavadní občanský průkaz,
popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana (např.
diplom o dosaženém vzdělání, rodný list,
oddací list, rodné listy dětí).
Případné dotazy vám sdělíme na tel.
281 091 528, 723 929 928.
Jana Tesařová,
vedoucí správního odboru

Upozornění pro občany
(platby za svoz
a likvidaci odpadů)

V druhé polovině měsíce února budou
doručeny do všech domácností složenky
na platbu za svoz a likvidaci komunálního

ul. Nerudova – u bytových domů
ul. Prokopa Velikého - u bytových domů
ul. Pražská – park Josefa Nachlingera
ul. Pražská – parčík u zdravotního
střediska
nám. Svobody – u Domu s pečovatelskou
službou
ul. Jiráskova – u nádraží
roh ul. Jiráskova a Pražská
nám. Arnošta z Pardubic – v horní části
hráz Horního úvalského rybníka
hřiště Na Slovanech

Oznámení finančního úřadu

Finanční úřad Praha-východ informuje
všechny daňové poplatníky, kteří budou
za rok 2008 podávat daňové přiznání
k dani z příjmu fyzických osob, že v rámci
služeb poskytovaných veřejností budou
pracovníci FÚ přítomni na Městském
úřadě v Úvalech dne 18. 3. 2009 od 15.00
do 17.00 hodin v přízemí hlavní budovy. Pracovníci finančního úřadu ve výše
uvedeném termínu umožní daňovým
poplatníkům, aby si vyřídili své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou
občané platně podat přiznání, mohou
získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž
mohou obdržet složenku pro případné
zaplacení daně.
Jitka Hájková,
vedoucí ekonomického odboru
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Veřejné osvětlení v Úvalech

Správu veřejného osvětlení v Úvalech
zajišťuje již od roku 2004 na základě
smluvního vztahu společnost ELTODO –
CITELUM se sídlem v Praze 4.
Tato společnost převzala veřejné osvětlení jako celek ve stavu odpovídajícím
době vzniku a tehdejšímu způsobu provádění údržby, oprav a rozšiřování podle
individuální bytové i nebytové výstavby.
V současnosti je v intravilánu města 630
světelných zdrojů, napájených ze 13 zapínacích míst.
V dnešním příspěvku však uvádíme především upozornění na novelizovaný způsob hlášení poruch osvětlení. Nahlášení
poruchy je možné stále přes bezplatnou
telefonní linku 800 101 109, nebo nově
přes internetovou stránku www.eltodo.
cz, kde je mimo formulář nahlášení zobrazen také průběh odstranění poruchy.
Mimo tento stručný příspěvek uvedeme
v některém z příštích výtisků podrobnější rozbor stavu veřejného osvětlení z hledisek potřeb občanů, nákladů a perspektiv na základě intenzivní bytové výstavby
a zajišťování služeb správou veřejného
osvětlení.
Odbor správy majetku města, ing. Böhm

Na závěr samozřejmě patří velké
poděkování všem sponzorům za finanční
a věcné dary, díky nimž se tato akce může
konat.
za Komisi pro kulturu Rady
města Úvaly H. Novosádová

Kadeřnický salon – R. Marešová
Kosmetický salon – H. Fridrichová
Kosmetický salon – B. Kuruczová
Koupaliště Úvaly – P. Polák
Květiny –R. Hladík
Mandl U Bucharů – M. Bedrnová
Medvěd 009
MEI
Mgr. Petržílková
Mycí linka a LPG – J. Hladeček
Novatrix, s.r.o. – Ing. Borecký
Prodejna s chovatelskými
potřebami – I. Palusová
Prodejna prádla – Husova, pí Várková
Prodejna - Kuřecí ráj
Prodejna ovoce a zeleniny – p. Živný
Prodejna textilu , spodního prádla,
dětských oděvů – pí Fialková
Pneuservis – J. Lindner
Regenerační studio na Slovanech
Restaurace Ve dvoře - p. Jarolím
Ristorante Trincea - nám.

Ohlédnutí za IX. městským
plesem

Musím s radostí konstatovat, že městský
ples byl opět velice úspěšný a vydařený.
Letos se nám konečně podařilo najít
v kalendáři Březovanky pro nás vhodný
termín a zahájit plesovou sezonu
v Úvalech. Doufám, že tento termín se
stane tradičním.
Ráda bych touto cestou poděkovala
celému realizačnímu týmu, který ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu
tuto kulturní akci připravil a realizačně
zajistil. Poděkování patří i taneční skupině
MDDM pod vedením A. Sismilichové
a taneční skupině z Českého Brodu.

Arnošta z Pardubic
Řezivo – P. Běhavý
Seznam sponzorů městského plesu:

Řeznictví – K. Vencovský
SATCA, spol. s r.o.

ABAK, s.r.o.

Sortimat, s.r.o. – p. Manda

ALBRA - Alena Brajerová

Stavebniny Krutský, s.r.o.

Almeco, s.r.o.

Stavebniny SAINT- GOBAIN

AUROTON computer, s.r.o.
Autodoprava - P + P Branyš
Bultasovi, Újezd nad Lesy
Café cukrárna Delikates – pí Kotlabová
Cukrárna - nám. Arnošta z Pardubic
Cukrárna Pod kaštany
Dárečky Ivka – I. Černá

– Raab Karcher, a.s.
Stavitelství Kroutil, s.r.o.
Studio DANI – pí Škardová
Tabák - Bartošková
Tiskárna Typol – p. Poledník
Truhlářství Bednarčík

Divokej Bill

ÚTM - Ing. P. Krob

Domácí potřeby – Z. Hlávková

Vinárna U Vinařů – P. Kvapil

Elektro – M. Hlávka

Vinotéka – Dobré časy

Fitcentrum MAMUT – M. Křelinová

Vinný dvůr Miloš Pálek

Fortuna – Tomáš Kašička

firma VOTAVA – Ing. B. Kolouchová

Hlavatý Martin – MUSIC BAR FLASH

Zahradnictví – P. Pelikán

Husenská Olga
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Zprávy z města
Zpráva srážkoměrné stanice
o počasí v Úvalech
v roce 2008

Rok 2008 patřil mezi srážkově slabé, ani
vysokých teplot nebylo mnoho. V lednu
napadl sníh začátkem měsíce (5. 1.),
potom sníh postupně mizel a 18. 1. jsme
byli již bez sněhu. Ve dnech 7. až 11.
1. padal mrznoucí déšť, byla ledovka,
potom nastalo oteplení. V únoru bylo
málo srážek a plno teplotních zvratů.
Nejchladnější ráno bylo 17. 2., kdy bylo
naměřeno -6,5 °C, ale již za týden vystoupila teplota na +16,9 °C, což je únorový
rekord. Ke konci měsíce se silně ochladilo
a ve dnech 1. a 2. 3. zasáhl naše území uragán Emma. Dne 1. 3. se během 15 minut
ochladilo ze 12 °C na 5 °C, byla bouřka
a padaly kroupy. Březen byl studený,
těsně před nástupem jara napadl sníh,
teprve koncem měsíce se oteplilo. Duben
byl deštivý a poměrně studený. V noci
z 11. na 12. 4. byla bouřka a nárazový
vítr beze srážek, 25. 4. byl celodenní déšť.
První polovina května byla velmi teplá,
dne 16. 5. začala bouřka a vydatné srážky,
další den padaly kroupy a citelně se ochladilo. Z 59 mm srážek v květnu spadlo
plných 45 mm od 16. do 19. 5. Teprve od
25. 5. se opět začalo oteplovat a konec
května byl opět velmi teplý. Červen byl
měsíc teplý a suchý. Větší srážky byly
jen dvakrát a byly doprovázeny bouřkou. 25. 6. způsobila bouřka škody v celé
republice. Začátek července byl teplý,
po 6. 7. se silně ochladilo a často pršelo
i s bouřkami. Teprve 24. 7. se opět oteplilo a teploty přesáhly 30 °C. Srpen byl
měsíc průměrný, větší srážky byly v půli
měsíce, jinak bylo teplo a sucho. Září bylo
srážkově podprůměrné, na začátku bylo

teplo, po 14. 9. se ochladilo. Začátkem
října foukal silný nárazový vítr, ve dnech
8. až 15. 10. byly mlhy a koncem měsíce
vytrvale pršelo. Od 4. do 9. 11. byly každý
den mlhy, srážky minimální. Teprve 20.
11. vytrvale pršelo, ve dnech 22. a 23.
11. sněžilo a foukal nárazový vítr. První
sněhová vrstva se vytvořila 22. 11., sníh
za 4 dny roztál. Také v prosinci bylo minimum srážek, převážně dešťových. Sněžilo
pouze 12. 12., pak následoval déšť se sněhem. Od 27. 12. nastal celodenní mráz,
jinovatka a jasné počasí. Teploty zůstaly
pod bodem mrazu až do konce roku.
Rok 2008 v číslech:
Srážky za měsíc:
leden		
únor		
březen		
duben		
květen		
červen		
červenec
srpen		
září		
říjen		
listopad		
prosinec

Srážky za rok 2008: 456,7 mm
Nejvyšší měsíční srážky: červenec, 63,5 mm
Nejnižší měsíční srážky: září, 11,6 mm
Nejvyšší denní srážky: 4. 7., 19,2 mm
Nejvyšší sněhové srážky: 5. 1., 4 cm
Nejvyšší sněhová vrstva: 6. 1. a 13. 12., 4 cm
Nejvyšší teplota: 1. 8., +31,2 °C
Nejnižší teplota: 31. 12., -7,8 °C

Zima dokáže v Úvalech vytvořit malebná zákoutí
Foto R. Navrátil
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23,3 mm
12,1 mm
27,8 mm
43,2 mm
59,0 mm
47,6 mm
63,5 mm
63,4 mm
11,6 mm
48,0 mm
29,8 mm
27,4 mm

Výzva občanům města

17. listopadu 2009 uplyne 20 let od
zahájení boje za svobodu a demokracii,
tzv. SAMETOVÉ REVOLUCE. Budeme
si připomínat dobu předání moci
totalitního systému nově vznikajícímu
demokratizačnímu systému, vznik
Občanského fóra, dalších demokratických
subjektů, postupnou přeměnu celé
naší společnosti ve smyslu demokracie
a prosperity.
Vedení města se rozhodlo prostřednictvím Komise pro kulturu Rady města
Úvaly uspořádat k tomuto významnému
výročí výstavu. Obracíme se proto na vás,
na občany města, pamětníky oněch událostí před dvaceti lety, pamětníky zakládání Občanského fóra v Úvalech, pamětníky
jednání s tehdejším městským národním
výborem, pamětníky personálních změn
ve vedení města apod. se žádostí o pomoc
a spolupráci, o zapůjčení dobových dokumentů a dalších písemností, fotografií,
plakátů, letáků, dobového tisku a dalších
historických materiálů, které připomínají
„Sametovou revoluci“. Kdo jste ochoten
cokoliv z doby před dvaceti lety zapůjčit pro uvažovanou výstavu, přihlaste se
na správním odboru Městského úřadu
v Úvalech u vedoucí odboru paní Jany
Tesařové, tel. 281982485, nebo u kronikáře města pana Dr. Vítězslava Pokorného,
Pražská 180, tel. 607120386, nejdéle do
30. června 2009. Následně se na vás konkrétně obrátíme.

Ing. Jiří Veselý,
srážkoměrná stanice Úvaly

Pomíjivá zimní krása - ledový list
Foto Ing. J. Loskot

Dr. Vítězslav Pokorný,
kronikář města a člen Komise
pro kulturu Rady města Úvaly
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Zeptali jsme se za vás
Obrátili jsme se na Ředitelství silnic a dálnic ČR
a ředitele Správy Prahy Ing. Tomáše Jílka s dotazem:

Jaký je aktuální stav přípravy stavby přeložky
silnice I/12 R1 – obchvat Úval?
Obdrželi jsme odpověď:
Na tuto akci, která je prohlášena za veřejně prospěšnou stavbu, byla zpracována dokumentace pro územní řízení, která
byla postupně projednána s účastníky řízení. Po dokončeném
projednání zapracoval projektant vznesené připomínky do
dokumentace. Pro uvažované zábory pozemků byl vydán souhlas s odnětím ze zemědělského a lesního půdního fondu.
V lednu 2008 byla předána aktualizovaná verze dokumentace (DÚR) pro uvedenou akci. Aktualizace spočívala zejména
v doplnění požadavků a upřesnění z průběhu projednávání. Nejvýznamnější změnou bylo zařazení mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Újezd nad Lesy do projektu. Dále byla dokumentace aktualizována podle platných norem a předpisů.
Dne 9. 1. 2008 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí u Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy – odbor stavební
úřad, který je pověřen vydáním územního rozhodnutí na akci
v celé délce 12,601 km.
Stavebním úřadem byla učiněna výzva k doplnění podkladů
pro územní řízení s termínem květen 2009 s tím, že následně
bude vypsáno vlastní územní řízení. Po vydání předmětného

územního rozhodnutí budou zahájeny práce na dokumentaci
pro stavební povolení včetně podkladů pro majetkoprávní
vypořádání dotčených nemovitostí.
V současné době jsou zajišťována vyjádření a stanoviska požadovaná stavebním úřadem k doplnění a je dokončena aktualizace hlukové studie. Předmětem její aktualizace bylo rozšíření
stávající studie o posouzení vlivu MÚK Koloděje (při respektování nové zástavby), včetně zohlednění aktuálního stavu
nových staveb, popř. nových stavebních pozemků podél celé
trasy. Celá studie je aktualizována v souladu s novým Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Do nových výpočtů jsou zavedeny
aktualizované dopravní intenzity pro horizont uvedené stavby
do provozu. V návaznosti na studii byla vyvolána další jednání
s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Středočeského
kraje.
Současně jsou shromažďovány doklady potřebné pro stanovisko DI Policie ČR a výjimky vzdáleností křižovatek v trase
přeložky. Pro zajištění koordinace jsou svolávána koordinační
jednání investora s projektantem a účastníky řízení.
Z hlediska termínů přípravy a realizace lze v tuto chvíli pouze
konstatovat, že do konce 1. pololetí t. r. by mělo být vypsáno
územní řízení.
Ing. Tomáš Jílek, ředitel Správy Praha ŘSD ČR

Projektovaná trasa obchvatu silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly je vyznačena fialovou barvou.
Zdroj: ŘSD ČR
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Názory čtenářů

Dalších pár vět k zamyšlení
Vážení čtenáři, chtěl bych navázat na článek pana Loskota
„Zamyšlení do nového roku“ a tak trochu pokračovat v tématu,
které otevřel.
Před dvěma lety jsem se přistěhoval do Úval, do oblasti Na
Slovanech. Po strastiplném období výstavby domku, kterým
si projde každý stavebník, jsem byl rád, že se mohu v klidu
postupně asimilovat do nového prostředí. Velice příjemně
mě překvapili sousedé z řad novousedlíků i starousedlíků,
kteří rádi prohodili pár slov na ulici i přes plot. Tak jak je to
všude v životě, našlo se i pár jedinců, kteří neodpověděli ani na
pozdrav. Asi mají nějaký problém s mou osobou, nicméně je to
jejich věc…
Na jaře jsem si pořídil psa a začal podnikat procházky. Nejblíže
je hřiště na konci Chorvatské ulice a pak dolů ke Lhotáku.
Hned ze začátku jsem si vyzvedl pytlíky na psí exkrementy na
městském úřadu a ač z počátku s lehkým odporem jsem každý
„dáreček“ mého psa sebral do pytlíku a vhodil do koše buď na
hřišti nebo až na hrázi Horního úvalského rybníka. Chápu, že
z počátku může každému z nás dělat problém sebrat a odnést
to pejskovo tentonoc, nicméně patří to k nutnosti! Bohužel
je pravdou, že spousta lidí tak nečiní, neboť okraj a zadní část
hřiště je těmito „dárečky“ poseta a ještě horší situace je na hrázi
Horního úvalského rybníka hned v okolí nového koše a na
břehu Lhotáku. Dlouho let jsem žil v centru Prahy a kličkování
na úzkém chodníku mezi exkrementy mi začíná připomínat
právě výše zmíněnou trasu.
Ba co víc. Nejenže někteří jedinci nechají bez povšimnutí
svými pejsky vykonat jejich potřebu na místech, kde se často
pohybují lidé jak s psíky, tak i s dětmi, ale není jim vůbec proti
mysli zanechat hromádku téměř před brankou do domu. Když
se budovala silnice v horní části Chorvatské ulice a nakonec
nebylo možné vybudovat po levé straně chodník, rozhodl jsem
se pás osázet. Nežádal jsem město o žádný finanční příspěvek
a ze svých prostředků jsem zakoupil kůrový mulč a odolnější
druhy rostlin. Celý pás jsem pak zamulčoval a osázel. Měl jsem
radost, že tak bude alespoň o něco víc vegetace hned u silnice.
A pak jsem se nestačil divit. Obden jsem musel mulč uhrabávat,
sbírat obaly od různých laskomin. Nechtěně jsem si tím rozšířil
prostor, který obcházím s lopatkou za účelem sbírání hromádek.
Vrcholem však bylo období adventu, kdy někdo musel vyrvat
malou borovičku právě hned vedle branky.
Je mi z toho smutno. Chápu, že z dob minulých máme pokřivený
charakter, kdy jsme něco jiného říkali za zavřenými dveřmi
domova a na veřejnosti. Razilo se heslo: „Kdo nekrade, okrádá

rodinu“. Již však uplynulo 20 let, kdy jsme měli možnost změnit
naše myšlení. Cožpak je nutná vždy perzekuce a hrozba pokut?
Cožpak některým z vás není blbé odhodit papírek na ulici,
nesebrat exkrement vašeho psa, ničit práci a dílo jiných?
Zaujal mě příběh kamaráda, který v nedaleké obci vysledoval
podle stop ve sněhu psíka postarší dámy, který mu nechal před
brankou hromádku. Tu pak zabalil a pověsil ji oné dámě na
kliku vchodových dveří. V Letenských sadech v Praze zase ke
každé hromádce zapíchli stojánek s fotografií páníčka. Tyto
dva recesní způsoby řešení problému neukázněných sousedů
se mi líbí. Což byste vy, neukáznění sousedé, říkali tomu, když
si nainstaluji kameru monitorující okolí domu s příslušným
upozorněním, jak přikazuje zákon, a založím na záhonu skanzen
hromádek a odpadků spolu s vašimi fotografiemi, nebo vám
doručím k vašim dveřím to, co jste zanechali bez povšimnutí?
Zkuste se zamyslet a představit si, jak by vám bylo, kdyby
to stejné někdo ponechal před vašimi dveřmi, na zahrádce,
v bytě…
Ing. Jiří Brázda

Nejen pochvala…

Jsem prodavačka v malém krámku „Potřeby pro zvířata“
v Úvalech. Vloni na podzim ke mně přišla dvě děvčata s prosbou, jestli by mohla u mě nechat kasičku. Byla jsem samozřejmě
zvědavá, a tak jsem se zeptala, na co se bude šetřit? A opravdu
jsem byla velice překvapená, když mi děvčata řekla, že je to na
opuštěné pejsky do útulku. Tato děvčata jsou ve věku dospívání
a mohla by mít úplně jiné zájmy, a ne se zajímat o opuštěná
zvířata. A tak jsme začali se sbírkou. Dospělí se podíleli velkou
měrou, nebyl zákazník, který by nepřispěl. Přicházeli i malí prvňáčkové a děti z naší školy. Malé děti si koupily pro svého pejska nebo kočičku něco malého a byly rády, když jim zbyla třeba
korunka nebo dvě a mohly ji hodit do kasičky. Když se zamyslíme, že v naší uspěchané době mají naše děti takové nápady,
tak bychom je měli podpořit. V loňském roce bylo vybráno
950,- Kč a nakoupené jídlo pro pejsky bylo odvezeno do útulku
v Poděbradech. Chtěla bych těmto dětem nejen poděkovat, ale
zaslouží si i velkou pochvalu.
					
		
Vladislava Michalcová

Ze zápisníku policie
Vidět a být viděn

Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám.
Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha
tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Právě chodci
a cyklisté jsou velmi lehce zranitelní a jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu. Proti autu, motorce a kamionům
mají velmi malou šanci. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.
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Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou
snadno dostupné a vůbec ne drahé.
Zvýšení viditelnosti
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky
z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný
kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může
řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.
Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla
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Ze zápisníku policie
Vidět a být viděn

a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.
Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke
zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují
viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.
Zatímco osoba s modrým oblečením je viditelná na vzdálenost
18 metrů, osoba s červeným oblečením na vzdálenost 24 metrů,
se žlutým oblečením na vzdálenost 37 metrů, osoba s bílým
oblečením je viditelná na vzdálenost 55 metrů. Osobu s reflexním oblečením řidič tedy spatří podstatně dříve.
Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé
oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré.
Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5
sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím
způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci
a cyklisté dají dostatek času!
Děti
Děti jsou na silnicích ohroženy víc než jiní chodci. Jsou méně
soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat.
Nejdůležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé
oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich
každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.
Cyklisté
Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení
dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou,
zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech

a v paprscích jízdních kol (mohou být doplněny reflexními
proužky na botách a oděvu). Za snížené viditelnosti musí být
kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem
vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu.
Pamatujte, že reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
Alkohol
Velmi častým viníkem dopravní nehody bývá alkohol. Ten však
před jízdou nepožijí jen řidiči motorových vozidel, ale velmi
často také právě chodci a cyklisté. Vlivem alkoholu pak u všech
dochází ke špatnému odhadu vzdálenosti, nesoustředěnosti a
špatným reakcím. A pokud se k alkoholu přidá například i rychlá jízda, nastávají situace, kterým by se dalo předejít. Při střetu
jsou pak těmi slabšími a ohroženějšími většinou právě chodci
a cyklisté, kteří nemají proti vozidlům šanci. Kvůli alkoholu
u řidičů, chodců a cyklistů se mnozí již domů nevrátili.
Policisté preventivně-informační skupiny Praha - venkov znovu
upozorňují řidiče a všechny účastníky silničního provozu, aby
dbali nejen na svoji bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních. V novém roce přejeme všem, aby se ze svých cest vždy
vrátili v pořádku. A to se podaří jen tehdy, budeme-li k sobě na
cestách ohleduplní, nohu z plynu občas sundáme a nervozitu
ani alkohol za volant nepustíme.
nprap. Štěpánka Zatloukalová,
tisková mluvčí územního odboru Policie ČR Praha-venkov

Zajímavosti
Jeden ze slavných Úvaláků
Je to již neuvěřitelných osmdesát let, co
se v Úvalech narodil vynikající sportovec a výborný kamarád Vladimír Kejř.
Bylo to přesně 20. 1. 1929. Žije ještě
dost pamětníků, kteří si jistě rádi připomenou jeho skvělé gymnastické výkony, které ho vynesly až do reprezentace
Československa a s ní i na dvě olympiády. V roce 1952 v Helsinkách skončil
Vladimír Kejř ve víceboji na 54. místě
a družstvo na l. místě a v roce l956
v Melbourne byl ve víceboji na 23. místě
a družstvo na 4. místě. Tam si při dopadu po prohnutém saltu obnovil zranění
nártu, avšak přes velkou bolest sestavu
dokončil a musel být po sestavě odnesen
do šatny. Zdálo se, že na poslední nářadí
- koně už ani nenastoupí, ale přes viditelnou bolest přece jen i tuto sestavu dokončil a byl odměněn bouřlivým potleskem.
Myslím, že by se nemělo zapomínat i po
těch dlouhých letech na osobnosti, které
byly úzce spjaty s Úvaly a Vláďa, na kterého byli v té době všichni Úvaláci tak hrdí,
patří mezi ně. Ještě snad na doplnění, pan
Vladimír Kejř zemřel 9. 5. 1981.
Jiří Štork

Vladimír Kejř
a jeho karikatura cvičení na bradlech

9

