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Slovo na úvod

Vážení spoluobčané,
uplynuly přibližně dva měsíce a naše sdružení se vám opět
hlásí s aktuálními informacemi z Úval a okolí.
Každé naše číslo – a ani toto není výjimkou – Vám přináší
rozhovor se zajímavou osobností, kterou je nyní ředitel úvalské školy pan Jaroslav Březka. Zajímaly nás úspěchy, ale i problémy naší školy, které se věnujeme i v článku, který se zabývá její dostavbou. Dále přinášíme například článek o novinkách kolem Strategického rozvojového plánu města, anketu
k umístění radarové značky v Úvalech a celou řadu pozvánek
na různé akce v Úvalech a okolí.
Ústředním a nejzávažnějším tématem však i nadále zůstává plánovaná výstavba na Hostíně. K posouzení vám nabízíme
finanční analýzu tohoto projektu. Tato analýza vychází z materiálu, kteří představili dne 18. února na neformální schůzce
zastupitelstva zastupitelé Ivan Černý, Miloslav Kolařík a Petr
Borecký. Můžete tato čísla porovnat s požadavky radnice vůči
investorovi, které jsou uvedeny v březnovém čísle „Koaličního
zpravodaje“, který naleznete na www.odsuvaly.cz.
Toto téma je vysoce aktuální s tím, jak se blíží klíčové
zasedání zastupitelstva (dne 17.4.2008), které by mělo rozhodnout o změně územního plánu, která dá v případě schválení „zelenou“ pro realizaci projektu Hostín a tím i významně
a trvale ovlivní budoucnost našeho města.
Přeji příjemné počtení
Petra Kyselová
Šéfredaktorka časopisu

Monika Petržílková a Petr Petržílek opustili sdružení
Otevřené Úvaly a založili v Úvalech místní organizaci
ČSSD.
V pátek 7. března 2008 Monika a Petr Petržílkovi
společně s několika dalšími občany Úval úspěšně založili místní organizaci ČSSD Úvaly. Zároveň splnili svůj slib,
který avizovali již při vstupu do sdružení Otevřené Úvaly.
Monika Petržílková se proto ke dni 7.3.2008 vzdala
svého mandátu v zastupitelstvu města Úvaly a společně
se svým manželem i členství v našem sdružení. Na její
místo do zastupitelstva nastupuje Lída Milerová, které
přejeme mnoho sil a úspěchů v nové roli.
Chtěli bychom Petrovi a Monice moc poděkovat za
dosavadní spolupráci a věříme, že i nadále zůstaneme v
kontaktu. Považujeme za důležité, že přátelské a profesionální vztahy, které jsme navázali, přetrvávají i nadále.
Přejeme jim proto mnoho zdaru při práci ve prospěch
našeho města, byť pod hlavičkou jiné strany.
Členové sdružení Otevřené Úvaly
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Tři přání pro úvalskou školu…
aneb rozhovor
s ředitelem ZŠ Úvaly
Jaroslavem Březkou
Krátký článek, který vyšel v Hospodářských novinách, kde jedním z dotázaných byl i ředitel naší
Základní školy v Úvalech, nás inspiroval požádat jej
o odpověď na několik otázek, protože škola vždy
byla a měla by být v centru zájmu Úvaláků.
Trocha statistiky na úvod… Kolik žáků v kolika třídách je
v současné době na základní škole?
K dnešnímu dni 11.3.08 navštěvuje naší školu 548 žáků a
výuka probíhá v 24 třídách, tzn. průměrně máme cca 23 žáků
v jedné ve třídě.
Kolik působí pedagogů?
Pedagogických pracovníků je celkem 38, z toho je 32
učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a jeden pedagogický
asistent.
Kolik je zapsaných „prvňáčků“ a kolik bude otevřeno
prvních tříd?
Na naší škole se k zápisu dostavilo celkem 108 dětí , z nichž
je v současné chvíli připraveno k nám v září 2008 do prvních
tříd nastoupit 89. Vzhledem k tomuto počtu, náročnosti práce
v prvních třídách i vzhledem k rozsáhlé výstavbě v Úvalech a
spádových obcích a s tím související reálnou možností průběžného nárůstu dalších prvňáčků, budeme žádat zřizovatele
o otevření čtyř prvních tříd.
Jaká je kapacita družiny?
V tomto školním roce 2007/2008 je povolena kapacita
130 dětí. Z důvodu zvyšujícího se zájmu ze strany rodičů, jsme
v září 2007 prostřednictvím zřizovatele žádali KÚ o navýšení
kapacity na 180. Z nesdělených důvodů (domníváme se, že
finančních) nám však byla kapacita družiny od příštího roku
2008/2009 zvýšena pouze na 145, což pokryje pravděpodobně požadavky pouze rodičů žáků 1., 2. a částečně 3. tříd.
Na úvalské škole funguje žákovský školní parlament a rada školy. Vedení školy bere jejich činnosti jako
poradní nebo spíše kontrolní. Ve které oblasti nejvíce
spolupracujete?
Nemám pocit, že by prioritou ze strany parlamentu a školské rady byla kontrolní činnost, ale jejich činnost vnímám
spíše jako snahu pomáhat škole, samozřejmě v rámci svých
možností. Parlament se aktivně zapojuje hlavně do přípravy
a organizace celoškolních soutěží, rada školy z mého pohledu zatím svoje tvůrčí aktivity teprve hledá, ale myslím si, že

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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kromě plnění kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, je připravena nám pomoci i při vyhledávání a řešení případných
problémů.
Do školy jste přišel před 23 lety jako učitel, ve funkci
ředitele školy jste 5 let. Jakou největší změnou celý systém vzdělávání a škola za posledních 5 let prošla?
Mám-li odpovědět na první část otázky a označit jakou
cítím největší změnu v posledních 5 letech ve školství, asi bych
označil tolik diskutovaný a dle mého názoru právem mnohdy
kritizovaný nový školský zákon, který platí od ledna r. 2005.
Proč ho tedy zmiňuji, když k němu mám také výhrady? Nový
školský zákon přinesl kromě jiného jednu zásadní změnu ve
školském systému, přechod od osnov ke školním vzdělávacím
programům, které si dle rámcového vzdělávacího programu
tvoří každá škola sama a přizpůsobuje si ho svým podmínkám a možnostem, ale se společným cílem naučit děti klíčové
kompetence (dovednosti). Takže se mohou svým obsahem
školní vzdělávací programy jednotlivých škol stejného stupně
podstatně odlišovat, ale jejich cíle jsou stejné, tzn. naučit děti
klíčové kompetence.
Proč tato změna? S rostoucím množstvím informací nelze
stále nafukovat obsah výuky jednotlivých předmětů, ale současně nelze pouze některá témata škrtat a nahrazovat je jinými. Je nezbytné přistoupit ke zcela jiné filozofii výuky. Žáci, ale
i dospělí se učí proto, aby zvládali situace, které jim život přinese. Budou muset umět v daném okamžiku analyzovat situaci,
posoudit své znalosti, dovednosti, schopnosti, umět se poradit,
objevit možné varianty řešení, stanovit jejich klady a zápory,
rozhodnout se a nést za své rozhodnutí také odpovědnost.
Málokdy však člověk vystačí s tím, co se naučil jen ve škole.
Takže škola by se neměla zaměřovat příliš na encyklopedické
znalosti, někdy i zcela nesmyslné, ale měla by naučit své svěřence učit se. Měla by naučit analyzovat nové poznatky, zařadit je do znalostního systému. Měla by naučit rozhodovat se,
napravovat chybná nebo ne zcela správná rozhodnutí. Jde tedy
převážně o výuku činností. Nový systém vzdělávání je o kompetencích, tedy posunu od výuky instruktivní k výuce konstruktivní. Poprvé se v našich vzdělávacích programech objevují závazné požadavky na výsledky vzdělávání žáků, které nevycházejí
pouze ze specifik jednotlivých předmětů, ale dotýkají se univerzálnějších znalostí, dovedností a postojů žáků, které běžně
potřebujeme ve svém životě a které jsou využitelné v mnoha
životních i pracovních situacích. Rámcový vzdělávací program
je označuje jako klíčové kompetence a můžeme si pod nimi
představit to, co takřka neustále potřebujeme my sami a co očekáváme nebo vyžadujeme například po svých spolupracovnících. Univerzálně použitelné klíčové kompetence jsou pro život
v dnešní společnosti velikou osobní i pracovní devizou každého
člověka, který jimi disponuje. Klíčovými kompetencemi jsou:
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanská a kompetence pracovní.
Touto velkou změnou byla a je samozřejmě plně zasažena
i naše škola, proto i odpověď na druhou část otázky souvisí

s tvorbou našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP). Na
naší škole jsme zodpovědně a týmově dva roky zpracovávali
náš ŠVP, podle něhož jsme v letošním školním roce zahájili
výuku v 1. a 6. třídách. Vytvořit tak obsáhlé dílo nebylo rozhodně jednoduché a stálo to celý pedagogický sbor mnoho úsilí
a času, ale věřím, že podstatná část sboru si při důkladném
promýšlení, co do něj zahrnout uvědomila, že v moci každého
učitele je pozitivně ovlivnit velké množství žáků a jejich prostřednictvím mnoho dalších lidí. Pokud dá učitel žákům možnost vykonávat smysluplné činnosti, nechá je samostatně se
rozhodovat a projevovat a pokud žáci rozumí, čemu a proč se
učí, mohou se jednotlivé klíčové kompetence utvářet v souladu s přirozenými schopnostmi a zájmy žáků. Takoví žáci jsou
spokojení a postupně se učí naslouchat, uvažovat, vyjadřovat své myšlenky, komunikovat, vyhledávat a třídit informace, samostatně řešit problémy a zodpovědně se rozhodovat.
Mnohaletá pedagogická praxe nám jednoznačně potvrdila, že
činnostní postupy učení by měli ve výuce používat všichni učitelé, kteří usilují o to, aby ve škole vládl zdravý rozum, pocity
štěstí a dobrá nálada.
Asi se to mnohem snadněji takto vysloví, než realizuje
v praxi. Jak to dělat v praxi, aby to fungovalo, když s tím
nejsou velké zkušenosti…? To byly časté otázky mnohých
z nás, kteří se tvorbou a ověřováním prakticky denně zabývali a zabývají. Jediná cesta, kde je možné efektivně získávat
tyto dovednosti je intenzívní další vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Systematické a rozsáhlé vzdělávání
jak jednotlivých učitelů, tak i celého učitelského sboru bylo
jednoznačnou prioritou od začátku mého působení ve funkci
ředitele. Nedokážeme si představit zpracování tak náročného úkolu, aniž bychom neinvestovali do této oblasti značné
finanční prostředky i čas. Většina členů učitelského sboru
absolvovala řadu kurzů a seminářů zaměřených na efektivní komunikaci, semináře zaměřené na emoční inteligenci,
osobnostně sociální výchovu, metodologii vytváření bezpečného klimatu (péče o vztahy dětí ve třídě, vytváření pravidel
společně s dětmi, rozvíjení sociálních dovedností u dětí),
kooperativní učení, projektové vyučování a kurzy čtením
a psaním ke kritickému myšlení.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Pane řediteli, škola získala v loňském roce dotaci. Mohl
byste čtenářům přiblížit, od koho, v jaké výši na co byla
dotace použita?
Již v září 2006 jsme informovali v ŽÚ o tom, že se nám
podařilo vytvořit úspěšný projekt k tvorbě a realizaci vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Na jeho realizaci
jsme získali z ESF (Evropských strukturálních fondů) a MŠMT
finanční částku ve výši 1 767 500 Kč. Vlastní realizace projektu byla zahájena podepsáním smlouvy 21. listopadu 2006
a měla by být ukončena 30. 6. 2008. V první etapě probíhal
nákup prezentační techniky, knih a encyklopedií pro žáky a
učitele. Realizační tým pedagogů zpracovával vhodné materiály pro výuku, vytvářel projekty a pracovní listy pro humanitní, přírodovědné, informační a komunikační obory a pro průřezová témata ŠVP. V červnu 2008 budeme mít připraveno
cca 150 projektů. V současné době se dokončuje databáze
těchto výukových materiálů v písemné i elektronické podobě. Díky poskytnutým finančním prostředkům jsme mohli
zajistit a zrealizovat rozsáhlé další vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblastech, jež jsem již zmiňoval, získat znalosti
i dovednosti, které jsou tak důležité pro zavádění efektivnějších metod a nových strategií do výuky. Do dvou tříd jsme
zakoupili interaktivní tabule, dva dataprojektory, interaktivní
výukové programy, žákovskou knihovnu jsme doplnili o nové
encyklopediee a populárně naučné knihy. Zakoupili jsme i digitální kameru, dva digitální fotoaparáty a jeden notebook, které využijeme též při práci s novou tabulí. Součástí byl i nákup
papírenského zboží, tonerů, laminovacích fólií,… Část peněz
byla použita i na úhradu dohod o provedení práce pedagogickým pracovníkům, kteří se zapojili do realizace projektu i do
tvorby 150 projektů.
Diskutovaným tématem je zařazování dětí, které
navštěvují speciální, pro veřejnost spíše známé pod
názvem „ zvláštní“ školy, zpět do tříd základních škol. Jak
se na tuto situaci připravujete v Úvalech?
Já osobně jsem přesvědčen o nepříznivých dopadech
vnější diferenciace pro děti v tomto věku. Jak už jsem se již
zmiňoval v předcházejících otázkách, myslím si, že je třeba
všechny děti připravovat na reálný život a čím dřív tato příprava začne, tím lépe. S tím souvisí i prostředí jejich vzdělávání.
Vytvářet dětem po dobu školní docházky nereálné prostředí
jim, dle mého názoru, spíše škodí. Cílem integrace je vyhledávání možností, jak zvládnout maximum v naprosto přirozeném prostředí – postižené děti jsou integrovány proto, aby
zcela přirozeně zapadly do společnosti, měly kamarády mezi
zdravými spolužáky a komunikovaly s nimi a naopak. Myslím
si, že integrované děti se chovají ve všech situacích i mnohem
přirozeněji.
Žáci s různými problémy či handicapy, kteří do naší školy nastupují nebo přecházejí na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo žádosti rodičů,
jsou začleňováni do běžných tříd a učí se dle individuálních
vzdělávacích plánů vytvořených ve spolupráci s PPP. V jedné
třídě pomáhá pedagogický asistent. Integraci dětí považuje-
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me tedy za správnou a výhodnou pro handicapované děti, ale
i pro děti ostatní. Při větším postižení žáka je však minimálně
nutné k efektivitě jeho vzdělávání získat finanční podporu na
práci pedagogického asistenta.

Areál ZŠ Úvaly
Napříč médii probíhá masivní kritika školního stravování jako systému. Mohl byste nám přiblížit aktuální situaci
na Vaší škole?
Naše školní jídelna prošla během letních měsíců generální
rekonstrukcí. Přesto se domnívám, že vzhledem k plánované
dostavbě školy, je řešena jako dočasné provizórium. Dle průzkumu mezi pedagogickými pracovníky, záznamů v knize připomínek ke školní jídelně i na základě své osobní zkušenosti
je kvalita jídla i kultura stolování na dobré úrovni a po rekonstrukci se zvýšila.
Město čeká značný nárůst obyvatel, zvýší se i počet
žáků ve škole. Pane řediteli, byl byste ochoten zasadit se o
změnu projektu dostavby školy ve prospěch nárůstu počtu
učeben na úkor školní tělocvičny a podpořit spíše stavbu
víceúčelové haly ve městě?
Rád podpořím vše o čem jsem přesvědčen, že je dobré
a z pohledu ředitele školy to co je dobré pro žáky naší školy.
Schválený projekt dostavby velmi citlivě řeší všechny současné potřeby školy a myslím si, že by byla veliká škoda toto
komplexní řešení na úkor čehokoli narušit. Navíc bychom rádi
ve všech ročnících, z důvodů zdravotních, rozšířili výuku Tv o
1 hodinu (tj. na 3 hodiny týdně) a při naplnění kapacity školy
např. na 750 žáků + cca 80 dětí Základní školy a Praktické
školy se obávám, že by samotná hala tento požadavek nedokázala pokrýt. A to nezmiňuji mnohé další školní aktivity, které je možné ve velké školní tělocvičně ještě realizovat. Z výše
uvedeného vyplývá, že stavbu víceúčelové haly ve městě podporuji, ale rozhodně ne na úkor školní tělocvičny.
Pane řediteli, jaké máte plány do příštích 5 let. Ty reálné
i ty z kategorie velkých snů?

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Myslím si, že je třeba se věnovat hlavně plánům reálným,
i když se někdy blíží velkým snům. Takže pokud mohu vyslovit
tři cíle (přání?).
Prvním, jak vyplývá z naší vize, je vytvořit ze školy místo
aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost
a individuální tempo. K jeho dosažení je základem partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči, založený na vzájemném
respektu.
Druhým velikým cílem je rozvíjet vnitřní motivaci žáků a
vytvoření jejich pozitivního vztahu k celoživotnímu vzdělání.
Třetím cílem je vést děti efektivně k osvojení strategie
učení, naučit je logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznání
svých reálných možností, a tím jim usnadnit životní i profesní
orientaci.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdraví, energie
a spoustu nápadů nejen Vám, ale i celému pedagogickému
sboru ZŠ v Úvalech.

Mgr. Jaroslav Březka
Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Působil na několika základních školách, když v roce 1983 nastoupil
jako učitel M, Tv a Pč na ZŠ Úvaly. V roce
1996 odešel ze školství a pracoval jako
manager v jedné soukromé ﬁrmě. Po 7 letech se do školy vrátil a od roku 2004 je ředitelem ZŠ Úvaly

Kolik vlastně bude stát
dostavba školy?
Jak možná víte, již několik let se v Úvalech připravuje dostavba úvalské školy. V roce 2006 byl v architektonické soutěži vybrán návrh ateliéru architektů
Petera Lacka a Filipa Tittelbacha. Tento návrh byl
vybrán z celkem 26 přihlášených návrhů.
Porota odůvodnila své rozhodnutí a volbu kromě hledisek architektonických (…Řešení úkolu jedním objektem je
šťastné. Oceňuje se i respektování bočního štítu staré školy.
Jednoduchá forma objektu se staví radikálně, objekt je celkově vyvážený…..) i hledisky ekonomickými – tj. cenou realizace,
která se měla pohybovat kolem částky 90 milionů Kč (…Velice
jednoduché řešení má reálné předpoklady na dodržení finanč-

ního limitu stavby. Stejně tak lze i předpokládat nejnižší provozní náklady.. ).
Již v době, kdy byl vítězný návrh vybrán, se objevila řada
kritických hlasů (….. Skrýváním funkčně rozdílných provozů
pod „ sjednocující“ formální příkrovy se děti naučí, že architektura lže. To co vypadá jako sklad je vlastně tělocvična. To co by
ji patrně mohlo osvětlovat tak to jsou třídy. Někde tam bude
i ředitelna. Forma vítězí spolu s přáním racionality a kýžené
finanční nenákladnosti…..) k jeho navrhované podobě a rozsahu. Velmi kritický názor na dostavbu školy mělo a má naše
sdružení, ostatně přehodnocení projektu dostavby školy jsme
požadovali již v našem volebním programu v roce 2006.
Argumentovali jsme tím, že dostavba školy se na náměstí
ve vybrané podobě dle našeho názoru nehodí, navíc s ohledem na navržené řešení z dlouhodobého hlediska nebude
kapacitně pro školu postačovat a zpochybnili jsme i plánované náklady na dostavbu školy – tj. cca 90 milionů Kč.
Přesto všechno rozhodlo již nové zastupitelstvo o pokračování v projektu.
V průběhu loňského a začátkem letošního roku se však stala pozoruhodná věc: odhadované náklady na dostavbu školy
stouply z 90 na cca 160 milionů Kč! Ještě pozoruhodnější
je, že toto navýšení nákladů nechalo vedení našeho města
klidným. Dostalo se nám vysvětlení, že za dobu, která uběhla
od vyhlášení výsledků architektonické soutěže (bylo to v roce
2006, čili před necelým rokem a půl) se výrazně zvýšily ceny
ve stavebnictví (čili cena samotné budovy vzrostla na 120
milionů Kč) a že se musí započítat náklady na přeložení sítí
(elektřina, kanalizace atd.) v částce cca 40 milionů Kč.
Neumíme si tento nárůst vysvětlit jinak, než tím, že buď
postihla Českou republiku v posledních 18 měsících hyperinflace v řádu desítek procent ročně a nebo byl projekt dostavby
školy ze strany architektů Lacka a Tittelbacha navržen hodně
„lehkou“ rukou.
Klíčová je teď následující otázka: co s tím budeme jako
město dělat?

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Dle našeho názoru je třeba prozkoumat, kde došlo k navýšení nákladů. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že architekti, kteří projekt školy připravují, dostávají odměnu ve výši
určitého procenta z ceny projektu. Jinými slovy, čím bude
dostavba školy dražší, tím více dostanou. Do tého chvíle v podstatě absentovala jakákoli nezávislá kontrola jejich práce. Dle
našeho názoru je toto zásadní věc, která se musí změnit.
Další věcí je, že si město musí jasně stanovit, jak a z jakých
zdrojů budeme dostavbu financovat. Zcela určitě musíme do
tohoto řešení zapojit Středočeský kraj. Bez toho, aniž by město mělo jasno, jak bude dostavbu financovat, není dle našeho
názoru možné pokračovat v přípravách dále.

Jsme v situaci, kdy je jasné, že vyřešit kapacitu školy
potřebujeme, jen v porovnání s loňskem přibylo v úvalské ZŠ
60 dětí (… a znovu připomínáme, že z hlediska kapacitního
není vybraný návrh dostavby ideální!) a na druhou stranu se
dostáváme do situace, kdy náklady na dostavbu školy výrazně
rostou. Jestliže již nyní se pohybujeme kolem částky 160 milionů Kč, lze důvodně čekat, že za 2 - 3 roky, až se teoreticky
začne stavět, bychom se mohli dostat na částku 180 – 190
milionů Kč.

Je nám jasné, že se město dostalo do situace, která nemá
dobré řešení. Nějaké však zvolit musíme. Naše sdružení bude
prosazovat, abychom postupovali nejprve dle varianty číslo 3
a pokud tato nepřinese uspokojivé řešení, využít jako nouzovou variantu číslo 2.
Budeme rovněž chtít vědět, kdo za tuto situaci, do které se
město dostalo, nese odpovědnost.

Máme následující možnosti:
1) Celý projekt zastavit a vrátit se na začátek, provést
novou architektonickou soutěž podle nového zadání
To podle našeho názoru již není reálné a situaci v Úvalech
by to vrátilo o cca 3 – 4 roky zpátky, notabene nelze vyloučit
právní komplikace s ateliérem pánů Lacka a Tittelbacha. Tento
postup by v každém případě neúměrně oddálil řešení kritické
situace školy v Úvalech.
2) Odstoupit od realizace projektu a prozkoumat možnost využití budovy Speciální školy v Úvalech. Připomínáme,
že budova této školy patří městu, speciální školu provozuje
Středočeský kraj, který Úvalům platí nájem.
Toto je podle našeho názoru varianta, která by za zvážení
stála – je určitým řešením v situaci, kdy by se ukázalo, že na
dostavbu školy město nemá. Navíc by se do této varianty dal
zapojit Středočeský kraj. Tato varianta by navíc byla řešením nejlevnějším. Jejím velkým úskalím však je, že budova
speciální školy není pro potřeby ZŠ zcela vhodná a určitě by
potřebovala rekonstrukci, škola by navíc měla problém s nedostatkem odborných učeben a důstojné školní jídelny. Mimo
toho by škole zůstala závislost na tělocvičně v TJ Sokol Úvaly,
kde není úplně jasný osud nové sportovní haly. V neposlední
řadě by zůstal prázdný a nevyřešený prostor na náměstí.

Město získalo dotaci na
opravu mostku v Králičině
Jsme rádi, že
můžeme přinést pozitivní zprávu a zároveň poděkovat vedení našeho města
a také Klubu přátel
historie a přírody
Úval a okolí.
Mostek v Králičině, současný stav

Město Úvaly získalo od Středočeského kraje dotaci na
opravu kamenného mostku v Králičině ve výši 260 000 Kč.
Tato kulturní památka si tuto opravu rozhodně zaslouží
a tak berte tuto zprávu zároveň jako inspiraci pro Váš
víkendový výlet.

3) Podrobit celý navržený projekt důkladné revizi, minimálně ve stavební komisi, ještě lépe pak u nezávislých
odborníků a v projektu pokračovat.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Kde leží a spí
Strategický rozvojový plán?
V minulém roce byla velká pozornost věnována
Strategickému rozvojovému plánu Úval (dále jen
SRP). Vznikl v červnu v ateliéru Ing. Arch. Ivana
Vavříka, na konci léta a na podzim k němu proběhla
veřejná projednávání a komise města, místní spolky, ﬁrmy i jednotlivý občané měli možnost podávat
k němu své připomínky.
Původně se vedení města bránilo dávat připomínkám větší
váhu a chtělo je do SRPu zapracovat pouze jako přílohu, tzn.
bez možnosti, že by nějak ovlivnily samotný dokument a jeho
realizaci. Zastupitelé se však na veřejném zasedání města
Úvaly 13.9.2007 shodli na tom, že jim má pan starosta připravit návrh na přijetí či zamítnutí připomínek s odůvodněním
a v termínu do konce roku 2007 připravit novou verzi SRPu
k projednání.
SRP se dostal i na jednání následujícího zastupitelstva
22.11.2007. Původní verze zpracovaná ateliérem Ing. Arch.
Vavříka počítá s výstavbou v oblasti Hostína jak před, tak i
za budoucí přeložkou, proto se zastupitelé shodli, že by bylo
užitečné zpracovat ekonomickou a SWOT analýzu i jiných
variant (tzn. nejdříve zastavovat intravilán a teprve poté velké
plochy na okraji města).
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Finanční aspekty výstavby na Hostíně ve vztahu
k Úvalům
Tato analýza vychází z materiálu, kteří představili dne 18. února na neformální schůzce zastupitelstva zastupitelé Ivan Černý, Miloslav Kolařík a Petr
Borecký.
Plánovaná výstavba v oblasti Hostína, která bude ve svém
důsledku znamenat výrazné rozšiřování Úval nemá jen demografické, ekologické a urbanistické dopady. Tato výstavba
bude mít i poměrně rozsáhlé dopady finanční.
Na počátku stála úvaha, že realizace projektu „Hostín“ bude
mít dopady jak ve výdajové, tak příjmové stránce města.
Na straně výdajové půjde zejména o:
I.
Investice související přímo s výstavbou
II. Investice města vyvolané výstavbou na Hostíně
III. Dopady na provozní náklady města
Na straně příjmové půjde zejména o:
I.
Zvýšené příjmy z rozpočtového určení daní, daní
z nemovitostí, poplatky atd.
II. Jednorázový příspěvek investora
Výdajová stránka

Nyní máme polovinu března a zastupitelům nebyl do této
doby předložen ani návrh na přijetí či zamítnutí připomínek
k SRPu.
Vedení města se v tomto směru věnuje pouze vyjednávání
s investorem v oblasti Hostína a připravuje vše ke schválení
dalšího – nyní už definitivního – kroku ke změně územního
plánu v této části města. Ptám se tedy, proč město nechalo zpracovat tento dokument, pořádalo veřejné diskuse,
vysvětlovalo občanům, jak je tento dokument důležitý,
když chtějí změny územního plánu, které by měly vycházet
až ze SRPu, schválit ještě před jeho přijetím? Ptám se, kde
v současnosti leží a spí návrh našeho SRPu?
Na závěr mi dovolte ještě malou pesimistickou prognózu.
Jsem si vědoma toho, že zpracovaný SRP může být při žádání
o dotaci z EU jednou z nutných nebo důležitých podmínek.
Vedení města se tak po vyhlášení výzvy některého z dotačních titulů může dostat do časové tísně a předložit zastupitelstvu současnou verzi SRPu ke schválení s tím, že pokud bude
odmítnuta, ztratíme možnost získat dotaci z EU.

I.Investice související přímo s výstavbou
Jedná se o investice, bez jejichž provedení nebude v podstatě možné výstavbu na Hostíně v plánovaném rozsahu (3
– 4 tisíce nových obyvatel) realizovat, aniž by výrazně neklesla
kvalita veřejných služeb v Úvalech.
Jedná se zejména o tyto investice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vodovodní přivaděč z Rohožníku na Hostín
Vodojem na Hostíně
Likvidace dešťových vod
Posílení energetických sítí
Mateřské školy na Hostíně
Základní škola na Hostíně
Protihluková opatření vůči přeložce I/12 (val)
Posílení kapacity zdravotního střediska, resp. stavba
nového zdravotního střediska
Dětská hřiště, veřejné prostory

Tyto investice musí zajistit investor a nikoliv město. Jinými
slovy, jde o to, aby investor zajistil, že pro nové obyvatele Úval
budou zajištěny veřejné služby tak, aby nedošlo ke kolapsu
stávajících veřejných služeb v Úvalech. Maminkám, které se
snaží „udat“ děti do mateřských školek, je jistě jasné, o čem
píši.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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I. Investice města vyvolané výstavbou na Hostíně
Jedná se o investice, které bude muset město Úvaly vynaložit v důsledku výstavby na Hostíně v průběhu několika let.
Zkusili jsme odhadnout, dle zkušeností měst srovnatelné velikosti a dle výše investic provedených v Úvalech v minulých
letech, o jaké částky se jedná.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozšíření čistírny odpadních vod 20 000 000 Kč.
Posílení hlavního kanalizačního řadu
/ separace balastních vod
20 000 000 Kč.
Parkoviště u nádraží
7 000 000 Kč.
Parkování v oblasti náměstí
3 000 000 Kč.
Zkapacitnění křižovatky u Plusu
(zřejmě kruhový objezd)
3 000 000 Kč.
Vytvoření spojovacích tras
pro chodce a cyklisty
9 000 000 Kč.
Posílení školských zařízení
a posílení MDDM
20 000 000 Kč.
Zřízení městské policie
5 000 000 Kč.
Vyzbrojení hasičů
3 600 000 Kč.

Celkem

90 600 000 Kč.

Z uvedeného tedy vyplývá, že město bude muset vynaložit částku cca 91 000 000 Kč. jen na to, aby bylo schopno
fungovat s rozšířeným počtem obyvatel. Jedná se zároveň o
investice, které v zásadě nijak neřeší stávající infrastrukturu
města.
Výstavba na Hostíně však nebude mít dopady jen na
investiční aktivity města. Dopady budou i na provozní náklady města, tj. na peníze, které město každý rok musí vynakládat na zajištění svého provozu. O tyto peníze se každoročně
postupně zvětší běžné výdaje města. Z finančního hlediska se
jedná především o:
I. Dopady na provozní náklady města (každoroční
výdaje)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zajištění veřejné dopravy
(autobusové linky, zastávky)
1 000 000 Kč.
Zajištění provozu městské policie
5 500 000 Kč.
Provozní náklady na stávající školská
zařízení a MDDM
3 000 000 Kč.
Náklady na nová školská zařízení 10 000 000 Kč.
Veřejné osvětlení
600 000 Kč.
Údržba komunikací
400 000 Kč.
Likvidace odpadů
2 000 000 Kč.
Komunální služby
2 500 000 Kč.
Provoz úřadu
5 000 000 Kč.

Celkem

30 000 000 Kč.

Ročně tedy bude muset město vynaložit o přibližně
30 000 000 Kč ze svého rozpočtu více oproti stávajícímu
stavu. Je navíc potřeba si uvědomit, že i když výstavba na
Hostíně bude nabíhat postupně, některé z nákladů se zve-

Otevřené Úvaly
dají skokově – čili bude docházet k určitým disproporcím
mezi výdajovou a příjmovou stránkou rozpočtu města.
Příjmová stránka
Výstavba na Hostíně, ale obecně jakákoli rozsáhlejší
výstavba v Úvalech však nepřináší jen zátěž na městskou
pokladnu a infrastrukturu, ale má i své přínosy. Přínosem určitě bude, že noví obyvatelé část svých příjmů utratí v Úvalech
a bude vznikat tlak na vznik nových služeb. Přínosy budou
i pro městský rozpočet, a to každoroční. Pokud se nezmění podstatným způsobem naše zákony, budou mít příjmy
„velkých“ Úval, po dokončení výstavby na Hostíně tuto
podobu:
I. Opakované, každoroční příjmy
1.
2.
3.
4.
5.

Příjmy na základě rozpočtového
určení daní (RUD)
24 300 000 Kč.
Příjmy za výkon přenesené správy
a dotace do předškolních zařízení
2 800 000 Kč.
Daň z nemovitostí
1 000 000 Kč.
Příjmy z odpadů
2 900 000 Kč.
Poplatky za psy
200 000 Kč.

Celkem

31 200 000 Kč.

Je zřejmé, že průměrné roční výnosy oproti nákladům
budou vyšší o cca 1 200 000 Kč – toto tedy bude vlastně
z finančního hlediska „zisk“ Úval, z jejich růstu. Je možné, že
tyto výnosy mohou být i vyšší, zejména pokud se započítají příjmy ze správních poplatků nebo se zvýší daň z nemovitostí.

Průběžná bilance
Bilance příjmů a výdajů města souvisejících s výstavbou
na Hostíně (ale v principu s jakoukoli rozsáhlou výstavbou
v Úvalech) nám vytváří tuto tabulku:
Investice města vyvolané
výstavbou na Hostíně
Opakované, každoroční výdaje
Opakované, každoroční příjmy

90 600 000 Kč.
30 000 000 Kč.
31 200 000 Kč.

Z uvedeného je zřejmé, že budeme-li počítat, že opakované příjmy a výdaje města jsou v rovnováze nebo mírném zisku, potřebuje město vykrýt částku cca 91 000 000 Kč., aby
byl z hlediska přímých finančních dopadů vykompenzován
vliv výstavby na Hostíně.
Tato částka může být vykryta jednak v plné výši nebo
spolupodílem investora na financování akce, pokud se
podaří získat na jednotlivé investice dotaci. Ve skutečnosti se tedy tato částka, kterou by měl investor městu
poskytnout, může pohybovat v rozmezí cca 22 000 000
- 91 000 000 Kč, podle toho jak se podaří, či nepodaří
dotace získat.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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II.Jednorázový příspěvek investora
Jak jsme si výše ukázali, má-li být výstavba v Úvalech pro
město a jeho občany výhodná, bude muset příspěvek investora jednak „vykrýt“ investice města vyvolané výstavbou na
Hostíně, druhak poskytnout městu prostředky na rekonstrukci stávající infrastruktury.
Základní východisko
Úvaly jsou ve své podstatě veřejnoprávní korporací, mají
vlastní majetek a v právních vztazích vystupují svým jménem.
Základním úkolem města je péče o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů.
K plnění svého úkolu využívá jednak svých běžných příjmů (daňových i nedaňových), které používá na krytí běžných
výdajů dle svého rozpočtu a jednak svého majetku, který město historicky nabylo. Pokud vedení města hospodaří úsporně
a daří se mu plnit úkoly města, aniž by utratilo veškeré běžné
rozpočtové příjmy, event. pokud se vedení města podaří získat nějaká příjmy navíc, pak ušetřené prostředky lze použít na
zvýšení městského majetku (budování infrastruktury, škola,
školky, volný čas, bezpečnost apod.) a tím ke zlepšení plnění
úkolů města v budoucnosti.
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pohybovat okolo částky 201 milionů Kč.
Jde o obdobný princip, jako je uplatňován při nárůstu
počtu podílníků v otevřeném podílovém investičním fondu. Je
jasné, že tento výpočet díky svému zjednodušení může vyvolat řadu námitek, že nepokrývá všechny situace (např. řada
výdajů obce roste s růstem počtu obyvatel nikoliv lineárně ale
skokově, stejně tak skokově vzniká potřeba nových investic),
nicméně jde o výpočet ekonomicky zdůvodnitelný a jednoduše prezentovatelný.
Jsou samozřejmě i jiné metody (propočet na m2 zastavěných pozemků atd.)…
Použijeme-li tedy výše uvedenou metodiku, zkušenosti
okolních měst, eventuálně úvalskou vyhlášku o zhodnocování pozemků a výši prostředků, které bychom měli v kombinaci s investorem a dotacemi? získat – tj. cca půl miliardy Kč.,
vychází nám výše „čistého“ příspěvku investora na částku 110
000 000 Kč (201 000 000 Kč – 91 000 000 Kč - (peníze na
investice).

Pokud dochází k rychlému růstu počtu obyvatel města,
důsledkem zcela nepochybně je fakt, že stávající objem obecních příjmů a majetku města, již nestačí uspokojovat potřeby
občanů města v dosavadním rozsahu a na dosavadní úrovní
a zákonitě tak dochází k poklesu úrovně plnění úkolů města, a to aniž by to bylo výsledem neefektivního hospodaření
města. Rychlá výstavba se tak zcela pochopitelně setkává
se zápornou reakcí většiny stávajících obyvatel, neboť tito na
uvedenou výstavbu nepřímo doplácejí.
Ze shora uvedeného vyplývá, že k tomu, aby v důsledku nárůstu počtu obyvatel neklesla míra uspokojování potřeb stávajících obyvatel a naopak, aby město mohlo plnit své rozvojové
plány, musí tu existovat určitá kompenzace. Je oprávněným
zájmem vedení města zastupující stávající občany obce, aby
tuto kompenzaci vyžadovalo.
Kolik tedy požadovat?
Při úvahách o výše kompenzace v podmínkách naší obce
vycházím z toho, že stávající objem využitelných majetku
(aktiv) Úval činí k 31.12.2007 cca kolem 420 milionů Kč a že
tento majetek slouží k uspokojování potřeb cca 5 370 trvale
hlášených obyvatel + dalších cca 700 nehlášených obyvatel.
Na jednoho obyvatele tedy připadá majetek obce ve výši cca
79 000 Kč, kterým jsou uspokojovány jeho potřeby. Pokud
bychom zohlednili i odhad počtu nepřihlášených občanů,
dostaneme se na částku kolem 69 000 Kč na občana.

Celkové shrnutí
Uvážíme-li veškeré finanční dopady výstavby na
Hostíně na město, vychází nám, že částka, kterou by
město mělo požadovat po investorovi na Hostíně, jako
jeho spoluúčast na rozvoji města činí cca 201 000
000 Kč. (91 000 000 Kč. + 110 000 000 Kč.).
Pokud tedy zastupitelstvo bude hlasovat o změně
územního plánu, kterou bude schvalovat další výstavbu na Hostíně, mělo by tak učinit pod podmínkou, že
před samotným rozhodnutím se investor smluvně
zaváže k poskytnutí částky alespoň 201 000 000 Kč.
Tato částka umožní, aby se naše město v souvislosti s
další výstavbou na Hostíně skutečně rozvíjelo a poskytovalo příjemné bydlení VŠEM jeho občanům.

Z této částky by měl dle mého názoru vycházet i výpočet
výše kompenzace - tj. při plánovaném počtu cca 2 900 obyvatel (dostavba před přeložkou) by se výše kompenzace měla

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Jarní „otevřený“ úklid lesa
a chodníku u nádraží
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Chceme tímto pozvat všechny Úvaláky, kteří se
k naší akci chtějí přidat, a alespoň trochu tím zlepšit
vzhled našeho města. Zároveň budete mít možnost
poznat členy našeho sdružení i jinak – při práci a u
táboráku.
A nebo se k nám přidejte symbolicky – vyčistěte
okolí svého domu, svoji ulici. A pokud svoji akci zdokumentujete, rádi vystavíme Vaše fotografie na našich
webových stránkách!
Doufáme, že uklizené prostory nebudou lákat nezodpovědné jedince k dalšímu vyhazování domovního či jiného odpadu
a Klánovický les nás bude vítat na naše procházky čistý.

Tak jako minulý rok chceme dobrovolnými silami
členů našeho sdružení a veřejnosti provést úklid klánovické aleje a jejího širokého okolí. Letos bychom
chtěli navíc uklidit chodník vedoucí od nádraží směrem k viaduktu v ulici Na Spojce.

V podzimních měsících plánujeme obdobnou akci, která
bude zaměřena na lokalitu v Králičině.

Úklid proběhne dne 29.3.2008 a sraz první party je
v 8 hod. u nádraží, kde se sejdou silní jedinci s krumpáčem, lopatou, koštětem či motykou a budou čistit chodník zarostlý plevelem… Po skončení úklidu chodníku se připojí k druhé partě.
Druhá skupina se sejde v 9 hod. před vstupní brankou na
fotbalové hřiště v ulici Guth-Jarkovského. Kdo máte, přineste
si s sebou rukavice, hrábě, lopaty, kolečka apod. Pomůcky jsou
doporučené, ale ne nutné, neboť ve spolupráci s Lesy ČR budou
zajištěny pytle a kontejnery. Nejdůležitější je ale dobrá nálada!!
S sebou můžete samozřejmě vzít i své rodinné příslušníky. I my
s sebou budeme mít naše děti ve věkovém rozmezí 1,5 – 17 let.
Uvítáme i několik dobrovolníků s autem a přívěsem.
Na závěr celé akce po dobře odvedené práci si společně
opečeme buřty na vyhrazeném místě. Buřty či klobásky si prosím přineste s sebou, dřevo bude zajištěno.

Novinka:
vývěska Otevřených Úval
Vzhledem k nutnosti informovat všechny občany
Úval o aktuálním dění ve městě i našem sdružení,
díky množícím se pozvánkám na akce naše i spřátelených organizací, se členové našeho sdružení rozhodli pořídit novou informační tabuli. Chceme touto
cestou poskytovat aktuální informace všem občanům
– i těm, kteří nemají možnost přístupu k internetu.

Umístění informačního panelu OÚ (Zdroj: www.mapy.cz)

Tato tabule bude umístěna v Pražské ulici č.p. 142 (viz.
mapa). Budeme rádi, když kolem našeho panelu najdete cestu a zapojíte se tak do dění ve městě. Samozřejmě budeme

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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vděční za jakékoli nápady a připomínky, které můžete vhazovat do schránky umístěné opodál.
Naše internetové stránky www.otevreneuvaly.cz s aktualitami, možností diskutovat o jednotlivých problémech a dalšími informacemi budou samozřejmě fungovat v nezměněné
podobě i nadále.
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rou vidíte na obrázku a kterou chceme našemu městu darovat. Pokud přijetí tohoto daru odsouhlasí rada města, budete
ji moci v krátké době v Úvalech vidět.
A kde by měla být tato značka umístěna?
Dejte nám sami svůj návrh a zúčastněte se naší sms ankety. Výsledek ankety předložíme radě města, která k němu, jak
věříme, přihlédne při svém rozhodování, kam značku umístit.
Pokud se radarová značka osvědčí, zkusíme pro naše město získat další.

Získali jsme pro Úvaly
radarovou značku
Asi není pochyb o tom, že jedním z aktuálních úvalských témat je bezpečnost chodců. Jejich bezpečnost
v Úvalech souvisí s mnoha faktory – stavem úvalských
ulic, existencí (někdy – například u jirenské – neexistencí) chodníků nebo zpomalovacích prvků.
Významným faktorem, který toto vše ovlivňuje, je samozřejmě i rychlost projíždějících aut. Asi se všichni shodneme, že
někteří řidiči si s dodržováním povolené rychlosti zrovna dvakrát
hlavu nelámou – Úvaláci a Úvalačky, kteří žijí u frekventovaných
komunikací by mohli vyprávět. Namátkou stačí vybrat jirenskou
101, kolínskou I/12 (bílý Opel Omega, jehož řidič fakt, že je
v obci nepovažuje za něco, co by měl řešit, je již pověstný).

Je nám jasné, že se nejedná o komplexní řešení problému bezpečnosti chodců v Úvalech, bereme to spíše jako malé
drobné zlepšení, a pokud jich bude více, tím lépe.

S M S A N KE TA
Kam byste chtěli umístit v Úvalech radarovou značku?
Odešlete SMS zprávu ve formátu RADAR NÁZEV ULICE
na telefonní číslo 775 745 578.
Příklad jak taková sms může vypadat: RADAR KOLINSKA
nebo RADAR JIRASKOVA atd.
Příjem hlasování bude ukončen 31.3.2008.
Z každého telefonního čísla je možné hlasovat jen jednou.
Cena SMS je standardní a je určena tarifem Vašeho telefonního operátora.

Na čem pracuje Komise
pro dopravní obslužnost?

Ilustrační obrázek, jak bude radarová značka vypadat

Proto jsme se v našem sdružení dohodli, že bychom rádi
alespoň malou troškou do mlýna přispěli ke zlepšení tohoto
stavu. Napadlo nás, že bychom mohli zkusit pro Úvaly získat
tzv. radarovou značku. To je značka, která řidiči ukazuje, že překračuje povolenou rychlost a pokud je doplněna záznamovým
modulem, zaznamená přestupek, který je následně řešen ve
správním řízení. Nejdůležitější je ale psychologické působení
– hodně řidičů předpisy porušovat nechce, ale neuvědomí si,
že jedou rychleji, než by měli. Značka je na toto upozorní.
Nu a povedlo se. Získali jsme pro naše město značku, kte-

V minulých číslech našeho časopisu jsme Vás
informovali o nečinnosti některých komisí Rady
města a také o tom, že některé – z našeho pohledu
– důležité komise byly dokonce zrušeny (Komise pro
strategické plánování a Komise pro získávání dotací). Jsme si vědomi toho, že komise mohou více či
méně ovlivnit život v našem městě, přesto je jejich
existence a náplň jejich činnosti pravděpodobně většině občanů neznáma. Rád bych Vám proto přiblížil
činnost Komise pro dopravní obslužnost, které jsem
členem.
Jedná se o bezproblémově fungující komisi, jejíž složení
není ovlivněno současným rozložením sil v městském zastupitelstvu. Má 5 členů a je svolávána přibližně 6x ročně pro
vyjádření či návrh řešení aktuálních, ale i možných budoucích
problémů. Zabýváme se zejména řešením a připomínkami k
dopravní obslužnosti (ostatně je to v jejím názvu). To spočívá
zejména v návrzích a připomínkování jízdních řádů jak vlaků,

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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tak příměstských autobusů, ale i podpoře při budování s tím
související infrastruktury tj. hlavně autobusových zastávek. V
rámci rekonstrukce železniční stanice v Úvalech bude nutné
vyřešit přestupní terminál vlak-bus, který ve stále větší míře
využívají nejen „přespolní“, ale též i Úvaláci z okrajových částí
našeho města. Je nutné si uvědomit, že na provoz příměstských linek přispíváme nezanedbatelnou částkou z městského rozpočtu (každý rok cca 250 000 Kč. – pozn. redakce).
Každý nový požadavek na organizátora dopravy firmu ROPID
je nutné uhradit v plné výši a teprve případné vyšší využití
autobusové linky sníží příspěvek města na jeho provoz.
Druhou oblastí, kterou se zabýváme, je individuální automobilová doprava. Vzhledem k tomu, že většina z občanů
Úval jsou řidiči, a tím mají vlastní – ze svého pohledu –
správný názor na regulaci či omezení dopravy ve městě,
dochází na komise mnoho námětů na zavedení či zrušení dopravních značek, požadavků na zklidnění či naopak
urychlení dopravy či oprav vozovek a podobně. Zde nelze
vyhovět všem, ani to není účelem. Je nutné zejména zabezpečit ochranu dětí při cestě do školy, chodců v místech
častého přecházení vozovky a podobně. Na druhé straně
dochází i k odstranění některých omezení, které – dle našeho názoru – zbytečně omezují plynulost dopravy. Bohužel
některá výborná dopravní řešení vyžadují poměrně velké
investice a tudíž nemohou být v současnosti uskutečněna
a odkládají se na pozdější dobu.
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Zdálo se, že realizaci sportovní haly nic nestojí v cestě.
Nyní se však zdá, že optimismus byl předčasný.
Co se stalo? V rámci územního řízení se muselo k zamýšlené stavbě vyjádřit mnoho různých institucí (památkáři, muzeum, odbor územního rozvoje v Brandýse nad Labem a další
orgány). Tyto úřady neměly proti stavbě námitky.
Až na jeden. Ano, městský úřad v Úvalech, odbor životního
prostředí a územního plánování zastoupený panem Šplíchalem
vydal po konzultaci s panem architektem Durdíkem (zpracovatel současného územního plánu Úval – pozn. redakce) ke
stavbě haly negativní stanovisko!
Následně se připojil i pan starosta, což uvedl i v Mladé frontě Dnes dne 14.3.2008: „Hala je moc vysoká, přes šestnáct
metrů a zakrývala by pohled na kostel,“ tvrdí starosta města
Jan Šťastný. Podle něj již lidé začali podepisovat petice, aby
hala v údolí nestála. „V Úvalech je spousta jiných míst, kam by
se hala hodila lépe,“ míní starosta.
V současné době je tedy příprava projektu pozastavena a
jedná se o tom, co bude dál.

Vaše připomínky či dotazy v působnosti práce naší komise
adresujte na podatelna@mestouvaly.cz případně přímo mně
richard.saidl@otevreneuvaly.cz.

Bude stát v Úvalech?

Příprava stavby sportovní
haly Sokola se komplikuje
Snem několika generací úvalských sportovců je kvalitní sportovní hala, která by mohla hostit
i významné mezinárodní zápasy. A vývoj v posledním roce a půl vzbuzoval naději, že se ji nakonec
v Úvalech postavit podaří.
Začal se zpracovávat projekt haly ve spolupráci s renomovaným ateliérem Fráněk architects a projekt podpořilo
i naše město. Tuto podporu dalo najevo i zastupitelstvo města, včetně pana starosty, tím, že uvolnilo částku 180 000 Kč
jako příspěvek města na zpracování projektové dokumentace
sportovní haly. V době, kdy zastupitelstvo o svém příspěvku
rozhodovalo, již bylo zřejmé, že nová hala bude umístěna na
pozemcích Sokola pod kostelem a bylo také zřejmé, jak bude
vypadat.

Nezbývá mi, než se ptát: proč pan starosta ještě před 9 měsíci projekt podporoval a sám hlasoval pro to, aby město přispělo na projektovou dokumentaci haly částkou 180 000 Kč,
když následně celý projekt torpéduje? Pokud měl proti tomuto
projektu námitky, proč je neřekl už tehdy? Tomuto přístupu se
koncepční skutečně říkat nedá…
Chtěl bych na tomto místě zřetelně říci následující: podporujeme výstavbu sportovní haly Sokola v Úvalech, podobně
jako výstavbu jiných veřejně prospěšných sportovních zařízení (například fotbalový areál). Je samozřejmé, že je nutné
zároveň hájit zájmy města a jeho občanů. Stejně tak by bylo
seriózní, aby partner (TJ Sokol) věděl na čem je. Průběžné
měnění názorů, navíc na poslední chvíli, není vizitka seriózního partnera.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Provozní hospoda ení o.s. Otev ené Úvaly v roce 2007
Píjmy

V minulém čísle našeho časopisu jsme
bilancovali, které projekty se nám již povedly
a které se nám zatím z nejrůznějších důvodů prosadit nepodařilo. Tento text se stal
základem výroční zprávy našeho sdružení,
která byla schválena dne 14.2.2008 na valné hromadě sdružení. Plný text této výroční
zprávy najdete na našich stránkách.

Pevod zstatk z roku 2006

24 904 K .

lenské písp vky
Sponzorské dary len

20 000 K .
Per Borecký
Milan Švejnoha
Petr Petržílek
Marcel Breda
Petra Kyselová
Renata Perglerová

18
9
5
1

900
486
000
092
500
390

K
K
K
K
K
K

.
.
.
.
.
.

Sponzorské dary ne len
LexisNexis CZ
Bohumil Miler
Jan N mec

212 000 K .
5 000 K .
1 000 K .

Dotace a dary

Na této straně přinášíme přehled hospodaření
našeho sdružení v loňském roce.

Nadace Via
KÚ Stedo eského kraje
M stys Škvorec

Na závěr patří poděkování institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům za
finanční, materiální i morální podporu s našimi
projekty.

Úroky z bankovního ú tu

40 000 K .
14 000 K .
6 000 K .
37 K .

Píjmy od len na interní akce sdružení
Divadlo
Tenis

7 210 K .
5 000 K .

Schze a drobné dary

2 000 K .

Jedná se jmenovitě o:
Celkem píjmy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajský úřad Středočeského kraje
Město Úvaly
Městys Škvorec
Nadaci VIA
Nadaci CEZ
LexisNexis CZ s.r.o.
Regenerační studio na Slovanech
Zahradnictví Lesák, Úvaly
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
Transparency international
Eva Tylovou, Ivana Dejmala, Jana Psotu,
Miroslava Masáka, Antonína Rubína,
Květu Bělohubou, Jiřího Janatu, Milana
Bednáře

372 519 K .

Výdaje
asopis Otevené Úvaly
Ošetení lip u Donáta
Dataprojektor pro MDDM
ELTODO - držáky na kv tiny
Anketa (Jak mají vypadat Úvaly)
Pen žní dar - hišt v Paezin
Kv tiny na nám stí
Divadlo
Tenis
Správa webu
Stojan - kola ped poštou
Propagace (tri ka, samolepky, letáky)
Pronájem náa ovny a sokolovny
Inzerce v Život Úval
Schze a drobné dary
Razítka Otevené Úvaly o.s.
Poplatky za vedení bankovního ú tu
Poštovné

Výdaje celkem

140 000 K
29 900 K
19 629 K
15 951 K
13 812 K
10 000 K
7 142 K
7 210 K
5 000 K
4 662 K
4 311 K
3 213 K
3 026 K
2 900 K
2 000 K
1 168 K
1 601 K

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

159 K .

271 684 K .

Provozní hospodá ský výsledek
100 835 K .

VYUŽIJTE MOŽNOSTI INZEROVAT
V ČASOPISE OTEVŘENÉ ÚVALY.
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA STR. 18
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Škvorecký zámek
má šanci na záchranu
Historie – Vůbec nejstarší památkou a dominantou městyse Škvorce je ruina starého zámku, který založil v podobě
hradu královský číšník a nejvyšší komorník Domaslav před
rokem 1279. Původní hradní areál se změnou majitele na přelomu 14. a 15. století podstatně rozšířil díky sídlícímu rodu
Obramoviců, a to o jižní a východní křídlo s kaplí, gotickou
bránu s věží a padací most. Roku 1545 byl nevyhovující hrad
Zikmundem Smiřickým ze Smiřic přestavěn na renesanční zámek, čímž byla uzavřena čtyřkřídlá dispozice. Během třicetileté
války roku 1639 z velké části zámek vyhořel a barokní obnovy
se dočkal až v roce 1710 péčí knížete Jana Adama Ondřeje z
Liechtensteinu a později i jeho dcery Marie Terezie Savojské,
která v letech 1727-29 na zámku dokonce žila a úřadovala.
Zámek byl obyvatelný ještě roku 1794, ale správa místní
vrchnosti byla přesto přestěhována do Nového zámku. Starý
zámek zpustl po roce 1852 (zánik panství, vznik obecních
úřadů), kdy přešel jako chátrající objekt správě Velkostatku
Uhříněves. Až v letech 1860-84 byl zámek z velké části rozebrán, využit jako štěrkovna a zdivo upotřebeno pro účely okolních domů. Na místě paláce s renesančními loggiemi, který
odkoupil městys, vznikla roku 1890 škola. Posledních stavebních zásahů se zámek dočkal v letech 1934 a 1964, kdy jej
využívala obec pro byty, dílny a školní učebny.

Chátrající budova škvoreckého zámku

Období pádu – V roce 1994 koupil zámek soukromý majitel, který zámek použil jako zástavu. Skrze značné dluhy a nezapočetí slíbené rekonstrukce, musel majitel zámek postoupit
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realitní kanceláři. Situace dospěla tak daleko, že roku 2004
došlo nakonec ke zborcení střechy, krovů a podlah v patrech.
Na přelomu let 2003 a 2004 proběhl u zámku archeologický
výzkum, při kterém byl rozebrán půloblouk kamenného mostu v místech napojení k vjezdové bráně. V květnu 2006 zapsal
Středočeský kraj a společnost Czech-Invest ruinu škvoreckého
zámku do seznamu mezi 9 nejvíce ohrožených lokalit a nevyužitých objektů – brownfields, jež by měly být prioritně regenerovány. 22.12.2006 byla díky včasnému zásahu památkářů
usazena naklánějící se věž zámku, která hrozila zřícením. V
současné době zbyla ze zámku gotická vjezdová brána s věží
a kamenným mostem, část zbarokizované východní budovy a hradní studna na školním dvoře, čili téměř pouhá 1/6
z celkového čtyřkřídlého traktu. Jižní budově chybí část střechy, místnosti jsou zasypány rumy a sutí a zbytky budov jsou
po všech stránkách v dezolátním stavu, statika je v místech,
kam zatékalo silně narušena. Roku 2004 se zámek dostal do
rukou anglického filmaře Stephena Weekse. Do Čech přišel s
plánem zakoupit a zrekonstruovat 12 zámků a zámečků, pod
firmou Monumental Trust Bohemia, s.r.o. (v překladu „Česká
památková nadace“). Od té doby nebyl vyvinut žádný krok k
nutné záchraně a rekonstrukci zbylých částí zámku.
Nový pán – Na začátku roku 2008 Škvorecký zámek
koupil od předchozího majitele Dimitry Eremeev a Monica
Salvatore–Eremeev z Klánovic, kteří pochází z velké českoitalsko-ruské rodiny s historickými vazbami na Škvorec a Marii
Terezii Savojskou. Do roku 1992 žila rodina na panství

Škvorecký zámek v rekonstrukci, březen 2008

Campoli v Toskánsku, kde měla faru, olivové pláně a vinice.
Do roku 1989 nemohla rodina z různých důvodů navštěvovat
ČR, i když měla české kořeny a příbuzné. To se změnilo po
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devadesátém roce, kdy bylo rodině výjimečně uděleno čestné
České občanství bez odejmutí Italského občanství a v restituci vrácen roku 1948 znárodněný majetek.
D.Eremeev: „Rádi bychom tento zámek s velmi dlouhou
historií opravili do původního stavu. Komerční nebo ziskové
využití zámku nepřipadá v úvahu, v jižní části plánujeme bydlet
s celou rodinou a ve východní části chceme umístit expozici
týkající se historie zámku, městyse Škvorec a také bychom zde
rádi umístili soukromou sbírku hudebních nástrojů („Muzeum
renesanční hudby a hudebních nástrojů“). Kromě toho, bychom zde rádi pořádali 2-3 za rok festival Komorní barokní
hudby, která patří mezi velké obliby naší rodiny. Po dohodě s
Úřadem městyse Škvorec a s panem starostou budeme moci
využít hlavní haly jako obřadní síň (svatby atd.).
V barokní hale (zleva) plánujeme umístit soukromou galerií obrazů a ateliér naší matky, pí. Salvatore, je světoznámá
malířka.“ Celá rekonstrukce vychází z původního projektu
Monument Trust Bohemia s.r.o. z roku 2004 a za dozoru NPÚ
a Dr. Pavla Kroupy je projekt obnovy zámku rozdělen na 4
fáze: záchrana a obnova střechy, fasád a konzervace stávajícího stavu; opravy interiéru a stavební úpravy, dostavba vnitřní
poloviny jižní budovy.
Čtvrtá fáze je zatím nejistá, představuje dostavbu východního křídla. D.Eremeev: „Vše je financováno z vlastních zdrojů,
odmítáme úvěry a státní podpora nepřipadá v úvahu.“ V současné době probíhá první fáze. V únoru byl vysekán náletový
porost a sesazen krov z větší části střechy. Také stará barokní věž byla sesazena a pod odborným dohledem bude znovu
oplechována a usazeny hodiny s cimbálem.
Jan Psota ml.,
kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce
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donátora a další dva lístky navrhovaly zcela jinou
variantu: a) roh Pražské a Jiráskovy ulice (místo nástěnky ODS), b) u kostela, u zdravotního střediska. Za
odevzdání těchto hlasovacích lístků děkujeme.
Přestože zapojení občanů Úval do ankety nebylo co do
počtu nijak závratné, přesto se díky ní podařilo získat materiální dar od pana Josefa Fischera. Jedná se o litinový kříž, který bude po dohodě s restaurátory použit při opravě památky,
a ušetří tak náklady celého projektu, proto za tento dar velice
děkujeme.
Otázka umístění kříže však nebyla ani po anketě přesvědčivě zodpovězena, proto jsme se rozhodli oslovit všechny
zainteresované subjekty se žádostí o vyjádření, kde by rádi
tuto památku viděli oni. Jedná se o: Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí, Farnost Úvaly, Církev československou
husitskou v Úvalech, Městské muzeum v Čelákovicích, Komisi
pro kulturu. Dále jsme hlasování o třech navržených možnostech umístili i na naše webové stránky www.otevreneuvaly.
cz. Výsledky ankety i vyjádření všech zainteresovaných stran
budou předloženy na nejbližší jednání Rady města, která
o umístění definitivně rozhodne.
Vedle samotných oprav kříže provedených restaurátorskou
firmou, bude projekt dále pokračovat úpravou okolí vybraného místa. Tyto práce budou provedeny dne 31.5.2008 formou
dobrovolnických prací členů Otevřených Úval, Klubu přátel
historie a přírody Úval a okolí a širší veřejnosti. Ve svých diářích si můžete rezervovat i termín 15.6.2008, kdy bude provedeno slavnostní vysvěcení. Bližší informace o obou připravovaných akcích vám přineseme prostřednictvím Života Úval,
najdete je na našich webových stránkách, stránkách Klubu
přátel historie a přírody Úval a okolí www.klubuvaly.wz.cz
a na vývěsce OÚ v Pražské ulici.

Projekt Obnova Hanušova
kříže z roku 1818 pokračuje
V lednovém čísle našeho
časopisu jsme vám přinesli
anketu, díky které jste se
mohli vyjádřit k umístění obnoveného Hanušova
kříže. Dne 18.2.2008 se
konalo sčítání hlasovacích
lístků za přítomnosti dvou
členů sdružení Otevřené
Úvaly (OÚ) - Petry Kyselové
a Ludmily Milerové – a člena Klubu přátel historie
a přírody Úval a okolí (Milan Bednář). Celkem bylo
odevzdáno 13 hlasovacích lístků, z nichž se 4 vyjádřily pro variantu ponechat kříž na stávajícím místě
v Purkyňově ulici, 7 pro lokalitu v západní části náměstí na zelené ploše poblíž čp. 19 – bývalé usedlosti

Jak probíhal a probíhá boj
o záchranu
Klánovického lesa
Boj o záchranu Klánovického lesa byl zahájen v polovině roku 2005, kdy část občanů Klánovic byla informována o úmyslu neznámého investora zahájit stavbu
18 jamkového golfového hřiště. Bylo založeno Občanské
sdružení za Klánovický les, které se snaží za podpory
veřejnosti uhájit celistvost Klánovického lesa.
Rozsah záboru lesa a počet vykácených hektarů lesa investor
v průběhu let často měnil. Od 120-160 ha na 18 jamkové hřiš-
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tě a zpět na 80-106 ha na
9 jamkové hřiště, až v současné době na cvičnou louku s pronájmem cca 2,5 ha
pozemků od Lesů České
republiky (LČR). Což však
je pouhý trik, jak zaseknout
drápek do lesa, a postupně
požadavek rozšiřovat.

Klánovický
les
je
jedinečný, největší lesní
komplex na území Prahy
a okolí a umožnil přežití
vzácných druhů fauny a
flory. Jeho jedinečnost je
deklarována i tím, že celý komplex je přírodním parkem, z velké
části přírodní rezervací či Naturou 2000. To však nebrání investorovi v jeho plánech a v přírodní rezervaci či Natuře 2000 plánuje převážnou část svých záměrů!
Investor, Forest Golf Resort Praha a.s. (FGRP), je současným
vlastníkem 2,9 ha pozemku na okraji západní části Klánovického
lesa (původní majetek Golf Club Praha). Historie této firmy je
poměrně zajímavá, počíná likvidací Prefa Ústí, kde stát přišel
o cca 50 mi. Kč., dále následoval překotný vývoj nových společností různého charakteru a účastí, z nichž jedna – opět po
likvidaci – dluží Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) cca
173 mil. Kč. Zakladatelem FGRP se stala „zahraniční firma“ z
daňového ráje nezávislého irského ostrova Guernsey.
V průběhu boje se nám podařilo dokázat neplatnost většiny původních souhlasných stanovisek z roku 1994-1999 získaných při neúspěšném pokusu dřívějšího investora. Jediný
dokument, který dosud nebyl změněn, je územní plán MHMP,
kde je Klánovický les zakreslen jako území SO2 (tedy umožňující
výstavbu golfového hřiště). Městská část Praha-Klánovice již v
roce 2005 podala žádost o změnu SO2 na LR, tj. zpět na lesní
porosty. Ačkoliv tuto změnu podpořily všechny oslovené odborné orgány, FGRP se snaží intrikami zdržovat schvalovací proces.
Zatím jsme se snažili amatérsky odkrývat a likvidovat často nekalé snahy investora prosadit svoje záměry jakýmikoli
prostředky. Další akcí FGRP bylo 21.12.2007 podání žádosti o
územní rozhodnutí na výstavbu cvičné louky se záborem cca
2,5 ha pozemků LČR. V žádosti investor jaksi pozapomněl na
některé skutečnosti, např. že je předložený souhlas LČR z roku
2007 po zjištění nepravdivých informací investora neplatný a
byl nahrazen novým zamítavým stanoviskem, zapomněl na
dopis Ministerstva životního prostředí, ve kterém FGRP byl
výslovně informován, že je třeba nová EIA (posuzování vlivů
na životní prostředí) i na sebemenší část projektu (zábrana
tzv. salámování) a že FGRP předložil stavebnímu úřadu staré
neplatné stanovisko EIA z roku 1994.
To vše považujeme za vědomé klamání úřadů. Z uvedených důvodů jsme považovali za nezbytné odborně zabezpečit obranu celistvosti Klánovického lesa a vyhledali práv-
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ní pomoc. Právní zastupování je ovšem věc nákladná, proto
budeme vděční za jakýkoli finanční příspěvek.
Občané Úval, především členové sdružení Otevřené úvaly, podporují zachování celistvosti Klánovického lesa již od
počátku, za což jim vřele děkujeme. Největší dík patří především panu Petru Urbanovi, paní Mgr. Jitce Pokorné za organizaci bohoslužeb, panu Václavu Bláhovi s kapelou Divokej
Bill, zastupitelům města Úval, kteří již v roce 2005 vyjádřili
jednoznačnou podporu záchraně Klánovického lesa, současnému starostovi MUDr. Janu Štastnému za veřejnou podporu
i všem dalším, kteří nám pomáhají zachránit les. Děkujeme
rovněž za finanční příspěvky na právní pomoc.
Pevně doufáme, že ve spolupráci s veřejností se nám podaří ubránit tento jedinečný lesní komplex na území Prahy před
nájezdy ziskuchtivých investorů.
Lesu zdar!
Boris Procházka,
předseda Občanského sdružení za Klánovický les
Za Otevřené Úvaly bych chtěl na závěr dodat, že si velice
vážíme činnosti, které vyvíjí Občanské sdružené za Klánovický
les. Z výše uvedených důvodů jsme se jej rozhodli podpořit
částkou 3 000 Kč. I my doufáme, že se nám společnými silami
podaří zachovat Klánovický les pro příští generace.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ DUKLA PRAHA
ve spolupráci s ÚMČ Praha - Klánovice a Občanským
sdružením za Klánovický les Vás srdečně zve na

2. ročník turistického pochodu
„VIDRHOLEC“
MOTTO: Milovníci přírody za záchranu Klánovického lesa
START:
8:00 – 11:00 hod.
- železniční st. Praha - Klánovice (parkoviště u restaurace U Dašů)
CÍL:

10:00 – 17:00 hod. - Praha - Klánovice

TRASY:

pěší – 8, 12, 20 a 30 km
cyklo – 40, 50, a 65 km

STARTOVNÉ:

děti
5 Kč.
členové KČT a důchodci 10 Kč.
ostatní
20 Kč.

INFORMACE: Kalendář turistických akcí 2008 ČR,
Klub českých turistů, str. 74
POZNÁMKA: Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí.
Na shledanou se těší pořadatelé!!! Zdrávi došli!
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Pozvání na regionální akci
Den Země na Klepci II.
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.
Občanské sdružení Klub žen Přišimasy
Sdružení občanů Sibřiny a Stupic SOSák
Občanské sdružení Otevřené Úvaly
Region Pošembeří, o.p.s.
ZŠ Škvorec, ZŠ Úvaly,
MŠ Škvorec, MŠ Tismice, MŠ Přišimasy
Obec Hradešín, obec Přišimasy,
obec Tismice, městys Škvorec, město Úvaly
pořádají
19. 4. 2008
2. ročník regionální kulturní akce

„D E N Z E M Ě N A K L E P C I II.“
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pro vztah člověka k přírodě, tak i pro budování vztahů ke zdejšímu
regionu, v němž mnozí
z nás žijí, studují nebo
pracují. Závěrečný piknik na louce pod žulovým obrem „Slouhou“ zpříjemnil vzlet
horkovzdušného balónu v pozdějších hodinách.
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín se letos rozhodl
tuto akci zopakovat a navázat tak na přetržené tradice tohoto
regionálně významného poutního místa. A tak uspořádal koncem ledna ve Výtvarné dílně Hradešín pořadatelskou schůzi,
kde všem přítomným (výše uvedeným) zástupcům z okolních
obcí, neziskovým organizacím, základním a mateřským školám, představil myšlenku uspořádání 2. ročníku Dne Země na
Klepci.
Tato kulturní akce, jejíž termín je navržen na sobotu 19.
dubna 2008, se pokouší přispět k prohloubení vztahů mezi
našimi obcemi a sdruženími. Jejím posláním je rozšířit obzory
v činnosti pro děti a mládež, připomenout zapomenuté tradice a význam dominant regionu, které představuje nejen
Přírodní Památka Klepec.
V programu „plánujeme“ slavnostní formace vlajkonošů,
představení předškolních dětí u lipky, zpívání s kytarou, sehrání scének „O slouhovi a zlé selce (2. verze)“ a „Tábor lidu“,
hudební představení vztahující se k vrchu Klepci, přednášky o turistice a geologii, horolezecká exhibice ve výlezu na
Slouhu.

Uplynul téměř rok, kdy se na území Přírodní Památky
Klepec u Přišimas uskutečnila 21. dubna jedna z významných
kulturních akcí regionu loňského roku – Den Země na Klepci.
Tuto regionální oslavu shlédlo téměř 500 návštěvníků zblízka
i zdaleka. Oslava 30 let od vyhlášení vrchu Přírodní Památkou
za účelem ochrany klepeckých bizarních skal se stala jedním z
mezníků školního projektu „Regionem po spirále času“, jehož
se aktivně zúčastnili děti a žáci MŠ a ZŠ Škvorec, MŠ Tismice
a ZŠ Úvaly.
Děti se staly také hlavními protagonisty pestrého programu, který za spolupráce okolních obcí a měst připravila občanská sdružení Klub žen Přišimasy, Klub přátel přírody a historie
Úval a okolí a garant celého projektu Spolek pro obnovu a
rozvoj obce Hradešín.
Vedle připravených písní, tématických scének školáků
a tanečních kreací Městského domu dětí a mládeže Úvaly,
věnovali diváci pozornost odhalení dvou turistických infotabulí s historicko-ekologickými zajímavostmi vrchu Klepce. Děti
z mateřských školek se podílely na zasazení tří památných
stromů.

Jako další část programu chystáme pro malé děti hry,
dále pak výstavy výtvarných prací školního projektu „Po spirále času“, výstavu fotografií a dokumentů o Klepci, a pokud
nám bude počasí přát jako vloni, možná přiletí i horkovzdušný balón. Občerstvení, ozvučení, posezení a country zábava
budou zajištěny.
Pro jakékoliv dotazy k organizaci a průběhu akce prosím kontaktujte
Jan Psota ml.,
kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce
e-mail: psotajan@seznam.cz, mobil: 721 366 926

Další informace
najdete na internetových stránkách

www.posemberi.cz

Akce se zúčastnili nejen představitelé okolních obcí, ale
dokonce i bývalý ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš,
který ve svém proslovu ocenil význam podobných aktivit, jak

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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BŘEZEN

Otevřené Úvaly

Inzerce v časopise Otevřené Úvaly
Chcete podpořit vydávání našeho časopisu a zároveň propagovat Vaše výrobky a služby? Náš časopis vychází
přibližně v tříměsíčních intervalech, je distribuován do každé úvalské domácnosti a nabízí Vám plochu pro inzerci.
Příjmy z této inzerce budou využity na vydávání časopisu a případné zisky budou investovány do zlepšování života
v našem městě.

Platnost ceníku od 1.3.2008

Periodikum
asopis Otev ené Úvaly

Formát

vnit ní
strana
ernobílá

vnit ní
strana
barevná

vnit ní
obálka
barevná

zadní obálka
barevná

A4

4 000 K .

4 500 K .

5 000 K .

6 000 K .

1/2 A4
1/3 A4

2 200 K .
1 400 K .

2 600 K .
1 700 K .

2 900 K .
1 900 K .

3 300 K .
2 400 K .

1/4 A4

1 300 K .

1 500 K .

1 700 K .

2 100 K .

cenou se rozumí cena za jedno uveejn ní inzerátu

VKLÁDANÁ INZERCE
Pi dodání podklad ze strany klienta je cena 2,60 K ./ks, hmotnost vkladu max. do 40 g.

SLEVY INZERCE V PERIODIKU
(platí pro plošnou i vkládanou inzerci)

Opakovaná inzerce
2x

3x

4x

10%

20%

25%

FORMY INZERCE
plošná inzerce barevná nebo ernobílá
vkládaná inzerce
partnerství vybraného ísla i ísel - individuální dohoda

TECHNICKÉ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ INZERCE
Technické parametry
Inzerát lze dodat v elektronické podob na médiu CD-R, CD-RW v grafickém formátu Adobe Photoshop,Corel
Draw
s oezovými zna kami a pasovacími kížky.Inzerát lze dodat též jako tiskové PDF.
Požadovaný formát inzerce dle zvoleného média - viz tabulka :
A4 - istý rozm r 210 mm x 297 mm, na spad 216 mmx 303 mm
A5 - istý rozm r 148 mm x 210 mm, na spad 154 mm x 216 mm

KONTAKT
Otevené Úvaly, ob anské sdružení
Horova 1148, 250 82 Úvaly
redakce@otevreneuvaly.cz
Telefon: 775 745 575 (Petr Borecký), 775 069 848 (Petra Kyselová)

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz

ZAJÍMÁTE SE O TO,

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

Chcete aby se naše
město změnilo
k lepšímu?
Chcete více informací
z našeho města?
Tak určitě zavítejte
na naše webové stránky!

www.otevreneuvaly.cz
Zprávy z města – aktuality z činnosti našeho sdružení – novinky o dotačních programech, které můžete využít – diskusní fóra o tom, co Vás zajímá.

Máte názor na návrh
strategického
rozvojového plánu?

Chtěl/a bych vědět
více o tom,
co se děje® v Úvalech.

AUTOJOB

Máte názor na pronájem
Mám znalosti, které by mohly prospět
našemu městu.
zdravotního střediska?
M Í S T O S R D C E MChtěl/a
O T Obych
R mít možnost ovlivnit,
kam se Úvaly vydají.

Chcete diskutovat
Kde
ale práci?
začít?
Zajímáte
se
o
auta
a
hledáte
skutečně
dobrou
o čemkoli jiném?

Třeba právě u nás!

žádnývolných
uzavřený spolek
Na www.autojob.cz najdete ucelený Nejsme
přehled
míst
Přijďte se podívat na naše schůzky a budete-li
Využijtea automobilovémchtít,
zúčastněte se
práce našeho
v autodopravě
průmyslu
v rámci
celésdružení.
České a Slovenské republiky.
diskusní

Termíny
Vyzkoušejte BEZPLATNOU REGISTRACI
na
konání našich
schůzí
diskutovat, ptát se na cokoli,

fórum

Můžete
můžete i zakládat vlastníwww.autojob.cz
fóra.
Těšíme se na Vaše názory!

www.otevreneuvaly.cz

www.otevreneuvaly.cz/rubrika/stante-se-cleny/

V minulém čísle jsme Vám
ukázali nepěkné obrázky z Úval.
Jsme však rádi, že se zde najdou i povzbudivé:

Bezbariérový přístup na Městský úřad

Krásný příklad toho, jak se někteří občané starají Raisova ulice s novým povrchem
o okolí svého bydliště

Loni přibylo opravené hřiště na Pařezině…

Náměstí pozvedla zrekonstruovaná fara

Líbí se Vám tyto změny a chcete,
aby jich v Úvalech bylo víc?
Udělali byste něco jinak?
Přijďte vyjádřit svůj názor třeba
právě k nám!
Nejsme žádný uzavřený spolek,
na naše schůzky máte dveře
otevřené. A budete-li chtít,
můžete se zapojit do práce
našeho sdružení a přispět tak
ke zlepšení vzhledu našeho
města.

Opravena byla část Štefánikovy ulice

Znáte některého z našich členů?
Kontaktujte jej. Své náměty a připomínky můžete psát na
sdruzeni@otevreneuvaly.cz
nebo je vhodit do schránky vedle
naší informační tabule
v Pražské ulici č.p. 142.

www.otevreneuvaly.cz

Náměstí se může chlubit opraveným průčelím
neorenesanční školní budovy z roku 1912

