KRONIKA MĚSTA
ÚVALY
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Od 1. ledna do 31. prosince 2005
Razítko obce a podpis místostarostky

Podpis kronikáře

Kronikářský záznam za rok 2005 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest , od č. 2
až do čísla 66.
Přílohy kronikářského záznamu za rok 2005 tvoří: 1) Obrazová příloha, 2)
Návrh na prohlášení národní kulturní památkou – HRAD SKARA A KAMENNÝ
MOSTEK, 3) Historický sborník. Přílohy celkem obsahují 90 stran.

Důležité momenty v životě města
Počátek roku byl poznamenán i v životě občanů města důsledky rozsáhlé
asij
asijské apokalypsy způsobené ničivými vlnami tsunami, ve které přišlo o život
na statisíce lidí ve světě. I mezi našimi občany našly odezvu rozsáhlé charitativní
akce na pomoc pozůstalým po obětech tsunami a zraněným lidem, ať již
v poskytování šatstva, potravin, tak také ve finančních sbírkách a dárcovských
SMS. Velkou pomocí např. byly i velké koncerty různých hudebních skupin, na
kterých se aktivně účastnila i naše úvalská kapela Divokej Bill.
Událostí s velikým dopadem bylo organizování petice občanů za záchranu
Klánovického lesa, proti kácení stromů a budování golfových areálů. Tato
záležitost pobouřila občany města a tak na petici pro Magistrát hl. města Prahy a
Ministerstvo životního prostředí ČR se v Úvalech podařilo shromáždit 1215
podpisů občanů.
V pozornosti občanů města byla v roce 2005 a nadále zůstává problematika
připravované modernizace železniční trati a s tím související rekonstrukce
úvalského nádraží a výstavba protihlukových zdí, uvažovaná architektonická
úprava náměstí Arnošta z Pardubic a dostavba areálu Základní školy Úvaly,
příprava výstavby prodejny potravin Plus Discont.
Významným momentem v životě města bylo po 18ti letech obnovení činnosti
obvodního oddělení Policie
Policie ČR v Úvalech, které od 1. října zahájilo působení
v provizorních prostorách v Jiráskově ulici s omezenými počty 8 příslušníků
Policie ČR. Vše by mělo vyřešit na počátku roku 2006 dokončení rekonstrukce
prostor v areálu Multitec v Riegrově ulici, kde bude vytvořeno potřebné zázemí
pro nové oddělení Policie v Úvalech i s naplněnými stavy na 15 příslušníků
Policie ČR.
Město Úvaly překročilo v počtu trvale hlášených osob hranici 5 000
obyva
obyvatelů.

Z činnosti or
orgánů města
Zastupitelstvo města
V zastupitelstvu města Úvaly pracovalo 15 zastupitelů města v nezměněném
složení – Ing. František Adamčík (KSČM), Ing. Tomáš Bašta (SNK), Ing. Ivan
Černý (SNK) - starosta, předseda komise protichemické obrany, Ing. Jana Horová
(SNK) – místostarostka, předsedkyně komise bytové a sociální, Miloslav Kolařík
(SNK), Roman Kroutil (SNK)- radní, předseda komise výstavby, dopravy a
územního plánování, Ing. Josef Krutský (SNK) – radní, předseda finančního
výboru, Ing. Ladislav Morávek (KSČM), Helena Novosádová (SNK) –
předsedkyně komise kulturní a zájmové, Petr Rytina (SNK), Radovan Skřivan
(SNK) – předseda komise pro likvidaci a evidenci majetku, Jaromír Stemberk
(SNK) – radní, Ing. Vladimír Struska (ODS), MUDr. Jan Šťastný (ODS) –
předseda kontrolního výboru, Mgr. Romana Vorlíčková (SNK), MUDr. Kateřina
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Zastupitelstvo
města

Zemanová (ODS). V průběhu roku 2005 se zastupitelstvo města sešlo celkem
k pěti řádným veřejným zasedáním a k jednomu mimořádnému veřejnému
zasedání. Zastupitelstvo pokračovalo ve své práci na rozvoji města převážně
vycházející z volebních programů politických stran a hnutí ve městě s volebními
mandáty. Ani jednou se však nezabývalo plněním či neplněním, popř. odchylkami,
svého městského volebního programu.
První veřejné zasedání zastupitelstva města v roce
roce 2005 se konalo ve čtvrtek
27. ledna od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Zastupitelstvo zejména projednávalo
souhrnnou zprávu svého kontrolního výboru, rozpočet města na rok 2005 a
majetkoprávní záležitosti.Svým usnesením zastupitelstvo města rozhodlo o
pověření kontrolního výboru provedením kontroly správnosti formální stránky
žádosti o převody pozemků, jejichž převod od Pozemkového fondu ČR na město
Úvaly byl v minulosti zastupitelstvem schválen. Zastupitelstvo dále souhlasilo se
závěrečnou úpravou rozpočtu města na rok 2004 – výdajová a příjmová část
rozpočtu města za rok 2004 činila 111.401.902,00 Kč, schválilo rozpočet města
na rok 2005 jako vyrovnaný, příjmová i výdajová část činí 93.421.300,00 Kč. Po
projednání navržených majetkoprávních záležitostí zastupitelstvo města
schválilo koupě a prodej pozemků, stanovilo trvalá věcná břemena do pozemků a
schválilo dočasný pronájem vybraných pozemků, souhlasilo s přijetím darůpozemků. Zastupitelstvo rovněž schválilo obecně závaznou vyhlášku města č.
1/2005 o místních
místních poplatcích. Zastupitelstvo města projednalo připomínky a
náměty členů zastupitelstva města a jednotlivých občanů.

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2005, jako druhé
v pořadí, se konalo ve čtvrtek 3. března 2005 od 18 hodin v zasedací místnosti
SÚ Úvaly. Mimořádné jednání zastupitelstva se věnovalo dostavbě školy
v Úvalech. Zastupitelstvo zrušilo své původní usnesení o vypsání vyzvané
architektonické soutěže a rozhodlo o vypsání výběrového řízení pro
architektonickou přípravu dostavby školního areálu, zároveň souhlasilo se
zajištěním přesného zaměření území, a zajištěním geologického a
hydrogeologického průzkumu včetně nezbytných podkladů pro architektonickou
soutěž. Zastupitelstvo uložilo starostovi města jednat s okolními obcemi se
spádovostí školní docházky do města Úvaly o finanční spolupráci při dostavbě
areálu ZŠ Úvaly.
Třetí veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2005 se konalo ve čtvrtek
21. dubna 2005 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Zastupitelstvo zejména
projednalo a schválilo účetní uzávěrku, výsledky hospodaření města a auditorskou
zprávu za rok 2004, rovněž souhlasilo s předčasným splácením úvěru u Komerční
banky a.s.. V majetkoprávních záležitostech se zastupitelstvo zabývalo nápravou
vlastnických vztahů ve prospěch Ing. Kolouchové a paní Votavové, přípravou
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům z důvodu uložení stavby
Odvedení dešťových vod v lokalitě Slovany, přípravou smlouvy o zřízení věcného
břemene k pozemkům z důvodu uložení kanalizační přípojky pro zdravotní
středisko v Úvalech, snížením poplatku za zřízení věcného břemene k pozemku.
Zastupitelstvo rovněž souhlasilo s přípravou smlouvy o bezúplatném napojení
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odvodnění do dešťové městské kanalizace. V souvislosti s dostavbou školního
areálu zastupitelstvo města souhlasilo s vypsáním otevřené dvoukolové
Zastupitelstvo města projednalo připomínky a náměty členů zastupitelstva města
a jednotlivých občanů. Zastupitelstvo také projednávalo a schválilo další etapu
změn územního plá
plánu města v souvislosti s předpokládaným zrušením rezervy pro
školu bez územní náhrady a potřeby vyvolané nárůstem obyvatel ve městě budou
uspokojeny dostavbou stávající školy v prostoru náměstí Arnošta z Pardubic.
Další změna územního plánu města se týká vymezení trasy nadregionálního
biokoridoru včetně ochranného pásma a vyznačení hranic nadregionálního
biocentra Vidrholec. Zastupitelstvo města projednalo rovněž materiály
kontrolního výboru týkající se kontroly orgánů města při realizaci žádosti o
převod pozemků, které Pozemkový fond městu odmítl předat. Zastupitelstvo také
projednalo a schválilo kronikář
kronikářský zápis za rok 2004 a návrh názvů nových ulic
předložených letopiseckou komisí následovně: v lokalitě U Horoušánek – ulice
Doktora Strusky, Aloise Dostála, Bohumila Trnky; v lokalitě Hájovna – ulice U
Vidrholce, Buková, Lipová; v lokalitě Hodov – ulice Vladimíra Vondráčka,
Václava Rytíře; v lokalitě Slovany – ulice U Hostína, Česká, Polská, Ukrajinská,
Slovenská, Rusínská, Jugoslávská, Slezská, Moravská, Dalmatská.
Zastupitelstvo rovněž schválilo obecně zá
závaznou vyhlášku č. 2/2005 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě. Zastupitelstvo také
projednávalo podnět občanů z Klostermannovy ulice a okolí týkající se
problematiky protihlukových
protihlukových stěn při modernizaci železniční trati. Po rozsáhlé
diskusi zastupitelstvo souhlasilo se snížením protihlukových zdí, případně
s jinými úpravami, které jsou obyvateli ulice Klostermanovy a okolí požadovány,
pokud s nimi vysloví souhlas i příslušné orgány státní správy. V závěru jednání
zastupitelstvo města projednalo připomínky a náměty členů zastupitelstva města
a jednotlivých občanů.

Čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2005 se konalo ve čtvrtek
16. června 2005 od 18 hodin
hodin v sálku DPS Úvaly. Zastupitelstvo projednávalo
úpravu č. 1 rozpočtu města na rok 2005, kde příjmová a výdajová část činí
103.077.300,00 Kč a schválilo příspěvky sportovním, zájmovým a společenským
organizacím. Zastupitelstvo rovněž souhlasilo s podpisem smlouvy o výpůjčce a
zástavní smlouvy mezi městem a společností Multitec Bohemia, a.s., v souvislosti
s investicí na nutnou rekonstrukci objektu pro zřízení samostatného oddělení
Policie ČR v Úvalech. Dále souhlasilo se zahájením rekonstrukce chodníků
v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic do celkové výše 2 mil. Kč a
vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci levostranného chodníku v Husově
ulici a na nám. Arnošta z Pardubic. V majetkoprávních záležitostech
zastupitelstvo zrušilo svá předešlá usnesení týkající se schválení prodeje pozemků
společnosti NORMA, k.s. za účelem výstavby diskontní prodejny potravin a
schválilo prodej pozemků společnosti TREINVEST, s.r.o. za účelem realizace
stavby prodejny potravin PLUS DISCONT, zároveň pověřilo radu města zadat
zpracování studie využití areálu bývalého cukrovaru a jeho okolí. Zastupitelstvo
schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě s VaK Mladá Boleslav, a.s. s doporučením, aby
navýšený zisk ze stočného byl převeden do nájmu pro město. Také schválilo
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záležitosti

Obecně závazná
vyhláška č. 3/2005

převod bezplatně převáděných pozemků od Pozemkového fondu ČR na město
Úvaly. V této záležitosti zastupitelstvo města schválilo pořízení změn
v územním plánu města. Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2005 o rozsahu, způsobu a lhůtách od
odstraňování závad
závad ve schůdnosti a
sjízdnosti místních komuni
komunikací a chodníků v obvodu města Úvaly a Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místních poplat
poplatcích. Po projednání materiálů
výboru pro prevenci kriminality zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci
Kateřiny Salákové na členství ve výboru pro prevenci kriminality a jmenovalo
nové členy výboru : Ing. Marcelu Chudou, Milana Turana, Ing. Helenu Váňovou.
Zastupitelstvo také projednávalo návrhy na odvolání čle
členů rady města Ing.
Krutského a pana Stemberga a také starosty města Ing. Čer
Černého. Usnesení
k těmto bodům nakonec přijata nebyla. V závěru jednání zastupitelstvo města
projednalo připomínky a náměty členů zastupitelstva města a jednotlivých
občanů.
se konalo ve čtvrtek
Páté veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2005 se
22. září 2005 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Zastupitelstvo především
projednalo a schválilo úpravu č. 2 rozpočtu města na rok 2005, příjmová i
výdajová část je ve výši 108.915.068,00 Kč. V návaznosti zastupitelstvo schválil
na základě svých předcházejících usnesení definitivní koupi areálu MULTITEC
a souhlasilo s přijetím případné dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci
opěrné zídky v Pražské ulici. V majetkoprávních záležitostech zastupitelstvo
schválilo směnu pozemků v majetku města a v majetku občanů, doplnění žádosti o
převod pozemků od Pozemkového fondu ČR na město Úvaly, zřízení věcného
břemene k pozemkům pro Český Telecom, a.s. a pro STE, a.s., prodej pozemků
v rámci dořešení vlastnických vztahů, přijetí daru – pozemku od paní Jitky
Valentové a záměr na koupi domu čp. 65 v Riegrově ulici a přilehlých pozemků.
V další části jednání zastupitelstvo souhlasilo se závěrem posudku Dr. Ing.
Romana Kováře k dokumentaci o vlivech záměru Dostavba výrobního závodu
ESSA CZECH, spol. s r.o. Úvaly na životní prostředí a vyhodnotilo
neakceptovatelnost posuzovaného investičního záměru. Zastupitelstvo města bylo
rovněž seznámeno s peticí občanů, týkající se rekonstrukce opěrné zídky
v Pražské ulici, a pověřilo starostu města projednat další postup rekonstrukce,
zejména obou schodišť, s přihlédnutím k požadavkům z petice občanů.
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s činností výboru pro prevenci kriminality a
v souvislosti s peticí občanů Žižkovy ulice, kteří poža
požadují zákaz průjezdu
nákladních automobilů
automobilů touto ulicí. Zastupitelstvo proto pověřilo starostu města
zahájit jednání o dopravním omezení v Žižkově ulici. V závěru jednání
zastupitelstvo města projednalo připomínky a náměty členů zastupitelstva města
a jednotlivých občanů.

Šesté veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2005 se konalo ve čtvrtek
15. prosince 2005 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Zastupitelstvo zejména
projednalo a schválilo závěrečné úpravy rozpočtu města pro rok 2005, výdajová
část je ve výši 95.242.018,00 Kč a příjmová část ve výši 99.244.172,00 Kč.
V tomto bodu jednání také schválilo smlouvu o sdružení investic mezi městem

Město Úvaly - Kronikářský zápis 2005

strana 5 (celkem 47)

Obecně závazná
vyhláška č. 4/2005

Návrhy
Úprava na
č. 2
odv
v
o
lání
od
roz
města
rozpočtu členů
rady
na roka starosty
2005
města

Majetkoprávní
záležitosti
Páté veřejné
zasedání
zastupitelstva
města
22.Dr.
9. 2005
Posudek
Ing.
Romana Kováře
k dokumentaci o
vlivech záměru
dostavby
výrob
výrobního
závodu Essa
Czech na životní
prostředí.
Petice občanů
k rekonstrukci
opěrné zídky
v Pražské ulici
Posudek Dr. Ing.
R. Kováře o
Petice
vli
záměru
vlivechobčanů
záměru
v Žižkovězávodu
ulici
dostavby
za
zákaz
ESSA CZECH,
průjezdu
průjezdu
spol.
s r.o. Úvaly
nákladních
na životní
automobilů
pro
prostředí
Petice občanů,
týkající se
rekonstrukce
opěrné zídky
vÚpra
Pražské
ulici.
ava rozpočtu
Úpr
měs
města na r. 2005
Petice občanů
Žižkovy ulice o
Smlouva
o
dopravním
sdru
žení vinvestic
sdr
ome
ulici.
omeuzení
na rekonstrukci
střechy sokolovny

Úvaly a TJ Sokol Úvaly pro rekonstrukci střechy sokolovny a uložilo radě města
připravit řešení společného projektu města Úvaly a TJ Sokol Úvaly
Úvaly na
rekonstrukci soko
sokolovny včetně její správy. V majetkoprávních záležitostech
zastupitelstvo souhlasilo s přijetím daru – pozemku od Ing. Milady Paulíčkové,
se zřízením věcného břemene k pozemkům na akci Přeložka dešťové kanalizace
v ulici Na Spojce, se zřízením věcného břemene k pozemkům na plynové zařízení
vedené pod povrchem, se zřízeném věcného břemene k pozemkům pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s., se zřízením věcného břemene k pozemkům pro STP, a.s., pro
uložení STL přípojky k rodinnému domu v Tyršově ulici. Zastupitelstvo schválilo
stočné pro rok 2006 ve výši 29,51 Kč/m3, schválilo vodné pro rok 2006 ve výši
23,89 Kč/m3, schválilo roční poplatek za odpady pro rok 2006 ve výši 492,00 Kč
na osobu. Zastupitelstvo také schválilo rozpočet města Úvaly na rok 2006 jako
vyrovnaný, ve výši 79.414.811,00 Kč. Zastupitelstvo projednalo a vydalo obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2005,
5/2005 kterou zrušilo vyhlášku č. 3/2005 a následně
vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005 o místních poplatcích.
Zastupitelstvo rovněž schválilo dodat
dodatky č. 2 ke zřizovacím smlouvám Základní
školy Úvaly, Mateřské školy Úvaly, Pražská 525, Mateřské školy Úvaly,
Kollárova 1260. V souvislosti s vedením tras nadregionálního biokoridoru zvolilo
zastupitelstvo variantu vymezení trasy nadregionálního
nadregionálního biokoridoru v prostoru
severně od „mys
„myslivny“ a farmy Hodov. Zastupitelstvo dále obsáhle projednalo a
schválilo zadání změn územního plánu města. Zastupitelstvo také schválilo
záměr stanovení po
podoby praporu města a uzavření smlouvy s heraldickou
kanceláří Dauphin Roudnice nad Labem. Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou
o činnosti kontrolního výboru a výboru pro prevenci kriminality, z výboru pro
prevenci kriminality odvolalo Ing. Marcelu Chudou, Josefa Rozuma a zvolilo
Robina Padertu. V závěru jednání zastupitelstvo města projednalo připomínky a
náměty členů zastupitelstva města a jednotlivých občanů.

Rada zastupitelstva města
Pětičlenná rada pracovala v nezměněném složení. V roce 2005 se rada města
sešla celkem na 22 zasedáních,
zasedáních z toho bylo 5 zasedání mimořádných a 7 zasedání
rozšířených o další zastupitele města. Na svých zasedáních rada města prováděla
pravidelnou kontrolu plnění úkolů uložených zastupitelstvem i úkolů vlastních,
zabývala se vždy přípravou veřejného zasedání zastupitelstva, návrhy a
kontrolou práce jednotlivých odborů městského úřadu, včetně stavebního úřadu,
podněty jednotlivých zastupitelů a občanů pro jednání zastupitelstva,
projednávala návrhy smluv s konkrétními právnickými i fyzickými
podnikatelskými subjekty, sledovala čerpáním rozpočtu města, velkou pozornost
věnovala změnám územního plánu města, jednala o majetkoprávních a
personálních otázkách. Rada města také zřídila a provozuje nové internetové
stránky www.mestouvaly.cz. Také schválila omezení plochy k volnému prodeji na
náměstí, Poskytla finanční příspěvky města místním spolkům a organizacím.
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Vodné, stočné a
poplatek za
odpady pro rok
2006
Rozpočet města
na rok 2006.
Obecně závazná
vyhláška č.
5/2005 a č.
6/2006
Dodatek ke
zři
zřizovacím
smlou
smlouvám ZŠ a
Trasa
nadregionálního
biokoridoru
Záměr stanovení
podoby praporu
města
města

Rada
zastupitelstva
města

Výbory a komise
Výbor kontrolní

Výbor kontrol
kontrolní

Výbor se v roce 2005 sešel na dvou zasedáních. Zabýval se souhrnnou zprávou
o své činnosti v roce 2004 pro jednání zastupitelstva města v lednu 2005. Provedl
kontrolu správnosti formální stránky žádostí o převody majetků z Pozemkového
fondu ČR na město Úvaly. Své závěry a doporučení předložil zasedání
zastupitelstva města v dubnu 2005. Výbor se také zabýval 9ti nevyřízenými
stížnostmi přidělených k vyřízení vedoucí stavebního úřadu Ing. Bulíčkové. Na
každém jednání výbor projednává stav vyřizování stížností občanů došlých na
městský úřad. Probíhá kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města a
připomínek zastupitelů.

Výbor pro prevenci kriminality
Výbor se zabýval přípravou materiálů pro červnové zasedání zastupitelstva a
přijal rezignaci na členství ve výboru paní Salákové a doporučil zastupitelstvu
města jmenovat nové členy výboru: Ing. Marcelu Chudou, Milana Turana a Ing.
Helenu Váňovou. Prosincovému zasedání zastupitelstva předložil zprávu o
činnosti a předložil návrh na odvolání z výboru pro prevenci kriminality: Ing.
Marcely Chudé na vlastní žádost, Josefa Rozuma pro nečinnost a zvolení za
nového člena výboru Robina Paderty.

Výbor pro
pre
prevenci
kriminality

Letopisecké komise

Letopisecká
komise

Letopisecké komise zastupitelstva města se sešla na pravidelném únorovém
zasedání. 2005. Posoudila a upřesnila návrh kronikářského zápisu za rok 2004 a
doporučila ho dopracovaný předložit ke schválení zastupitelstvu města. Komise se
rovněž zabývala návrhy názvů nově vznikajících ulic v jednotlivých lokalitách a
navrhla zastupitelstvu města následující názvy ulic: v lokalitě U Horoušánek –
ulice Doktora Strusky, Aloise Dostála, Bohumila Trnky; v lokalitě Hájovna –
ulice U Vidrholce, Buková, Lipová; v lokalitě Hodov – ulice Vladimíra
Vondráčka, Václava Rytíře; v lokalitě Slovany – ulice U Hostína, Česká, Polská,
Ukrajinská, Slovenská, Rusínská, Jugoslávská, Slezská, Moravská, Dalmatská.

Komise rady města
Komise výstavby, dopravy a územního plánu
Komise výstavby se v průběhu roku 2005 sešla na třech jednáních, na kterých
zejména projednávala projektovou dokumentaci k výstavbě Chorvatská, záměr
výstavby v areálu Pneuservis Černý, záměr firmy Horka, modernizaci železniční
trati, dostavbu závodu Essa Czech, spol. s r.o., uzavírku Škvorecké ulice, závěr
výstavby PT Servisu a investiční akce do rozpočtu města pro rok 2006.

Komise výstavby,
dopravy a
územ
územního
plánování

Komise bytová

Komise bytová

Bytová komise se sešla v roce 2005 ke čtyřem jednáním. Komise doporučila přidělení 2
bytů, z toho jeden jako služební pro Policii ČR. Komise opakovaně projednávala znění
Zásad pro přidělování bytů a zařazení do evidence žadatelů, paní Šťastná zpracovala vzor
Domovního řádu.

Komise školská, mládeže a sportu
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Komise školská , mládeže a sportu se v roce 2005 sešla na čtyřech jednáních.
Pravidelně projednávala aktuální problematiku změn školského zákona a
předpisů souvisejících, dále pak zprávy z jednotlivých školských zařízení města,
velkou pozornost věnovala řešení problematiky volného času dětí.

Komise kulturní a zájmové činnosti
Komise kulturní a zájmové činnosti se v roce 2005 sešla na patnácti
jednáních. Zajistila přípravu a realizaci, popř. finanční spoluúčast na
následujících kulturně společenských akcích ve městě: V. městský ples,
Pomlázková zábava pro důchodce, Výstava 60 let osvobození od německého
fašismu a osvobození Úval, Beseda s panem Dr. Z. Mahlerem – čestným občanem
města Úvaly, Čarodějnice a Staročeský jarmark ve spolupráci s MDDM Úvaly,
Výstava ke 100. výročí Voskovce a Wericha ve spolupráci s panem Jiřím Štorkem,
Václavské odpoledne, Koncert před DPS Hrádecké kapely, Beseda s polárníkem
Václavem Sůrou, zabezpečování VI. městského plesu

Přestupková komise
Rada města jmenovala za členky přestupkové komise Ing. arch. Bredovou, pí
Hájkovou a pí Platzovou.

Komise veřejného pořádku
Komise veřejného pořádku se zabývala využitím zmapování stavu komunikací,
chodníků, osvětlení apod., které provedla již v roce 2004, a dále připomínkami
k připravovaným vyhláškám města.

Městský úřad Úvaly
11. července zemřel ve věku 57 let Ing. Oldřich Nečas, vedoucí odboru
inves
investic a životního prostředí.

Komise kulturní
a zájmové
čin
činnosti

Přestupková
komise

Komise
Komise veřejného
pořádku

Městský úřad
Úvaly

Městský úřad je nově strukturován
strukturován následovně:
Starosta města – Ing. Ivan Černý, volený funkcionář
Místostarostka města – Ing. Jana Horová, volená funkcionářka
Tajemník městského úřadu – neobsazeno, v závěru roku jmenoval starosta města
na základě výsledků výběrového řízení tajemnicí MěÚ Úvaly od 1. 1. 2006 paní
Věru Hejtíkovou.
Sekretariát a podatelna – 1 pracovník – Blanka Reinerová, na mateřské
dovolené.
Odbory úřadu

Odbory městského úřadu
Odbor správní – 6 pracovníků, vedoucí odboru Jana Tesařová
Matrika, ověřování - Marie Černá; ověřování, byty – Ivana Šťastná; místní
poplatky, hřbitov – Jitka Hamouzová; školství, kultura – Jana Tesařová; sociální
péče – Marie Frýdmanová; sociální péče – Bedřiška Kalvodová.
Odbor ekonomický – 3 pracovníci, vedoucí odboru Jitka Hájková
Pokladna – Zuzana Sajdlová; účetní – Jitka Hájková; mzdová účetní – Jana
Novotná.
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2005
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Odbor investic a životního prostředí – 6 pracovníků, vedoucí odboru Ilona
Rei
Reicheltová
Územní plánování, inženýrské sítě – Ilona Reicheltová; inženýrské sítě, doprava
– Dana Kyralová; správa majetku města – Ing. Dana Brajerová; evidence a
pojištění – Lenka Platzová; stavebně inženýrská činnost – Ing. Karel Böhm;
administrativní práce – Marek Šplíchal.

Úsek životního prostředí, odpady – Bohuslav Prokůpek.
Stavební úřad – 7 pracovníků, vedoucí úřadu Ing. Helena Bulíčková
Domy – Ing. Jaroslava Šamanová, Petra Edelmannová, paní Sommerová;
přístavby, studny – Milada Medková; přípojky, drobné stavba – Jitka Mocová;
administrativa – Jana Jungwirthová.

Stavební úřad

Veřejně prospěšné služby – počet pracovníků 12 - vedoucí Jiří Konečný
Zástupce vedoucího – Petr Prchal; administrativa, úklid – Hana Černá; hřbitov –
Jiří Dědina; elektrikář – Vilém Reiner; instalatér – pan Šenfeld; traktorista –
pan Jelínek; veřejná zeleň – pan Šmejkal a pan Vodhánil; zedník – pan Vojáček;
řidič – Pavel Váňa; úklid komunikací – pan Váša.

Veřejně prospěšné
služby

Dům s pečovatelskou službou - počet pracovníků 2
Správce objektu – Jan Karlín, úklid – Dana Franková.
Městská knihovna - počet pracovníků 3 – vedoucí Iva Krňanská
Knihovnice – Alena Janurová a Petra Kubátová.

Dům
s pečovatelskou
pečovatelskou
službou
Městská
knihov
knihovna

Zdravotní středisko – počet pracovníků 2
Úklid – paní Nemastová a paní Kotvalová.

Zdravotní
stře
středisko

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly
V rámci města má zvláštní postavení Jednotka Sboru dobrovol
dobrovolných hasičů
Úvaly, Klánovická 918. řazená jako JPO III. (jednotka požární ochrany), která
čítá 19 členů. Velitelem jednotky je Karel Klíma, zástupcem velitele je Miroslav
Šindelář.
V roce 2005 uskutečnila jednotka 20 zásahů.
zásahů.
9. 1. – statek Limuzy
13. 1. – požár stohu v Květnici
11.2. – čerpání vody v ulici Atlasová
12.2. – čerpání vody v ulici Atlasová
1. 3. – ulice Tovární – planý poplach
23. 3. – požár trávy v Květnici
16. 4. – požár skládky ve Zlaté
17. 4. – Úvaly – požár popelnice
25. 4. – Sovova (Poděbrady) – planý poplach
24. 5. – ulice Dobročovická – záchrana kočky
30. 5. – čerpání vody ve sklepě RD čp. 154, Přišimasy
1. 6. – požár autobusu v Jirenské ulici
28. 6. – požár porostu podél železniční trati
9. 7. – požár kůlny, Bendlova stezka čp. 1448
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2005
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Jednotka SDH
Úvaly

11. 8. – požár sauny v Květnici
20. 8. – likvidace stromu na Pražské ulici po zásahu bleskem
24. 8. – požárky skládky v Úvalech
2. 9. – požár skládky v Úvalech – jámy
22. 9. – taktické cvičení v Českém Brodě
13. 10. – požár sklepa RD v Nerudově ulici

Rozpočet města

Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém prvním veřejném zasedání dne 27. ledna 2005
schválilo rozpočet města na rok 2005 jako vyrovnaný jako vyrovnaný, příjmová i
výdajová část činila 93.421.300,00 Kč. Rozpočet zastupitelstvo města v průběhu
roku třikrát upravovalo a 6. veřejné zasedání zastupitelstva města 15. prosince
schválilo upravený rozpočet města na rok 2005, s výdajovou částí ve výši
95.242.018,00 Kč a příjmovou částí ve výši 99.244.172,00 Kč..
Příjmovou část rozpočtu souhrnně tvořily příjmy z daní, příjem z vlastní
činnosti města, dotace a půjčky. Celkově byla příjmová položka realizována
částkou 96 788 674,07 Kč.
Výdajová část rozpočtu města byla realizována částkou 93 962 720,50 Kč.
Přijaté dotace a půjčky v roce 2005 celkově činily 10 447 110,00 Kč: Úhrada
platu pana Holoubka od OkÚ – 63 913,00 Kč; státní dotace na vodovod
Radlická – 1 000 000,00 Kč; státní dotace na kanalizaci ve Škvorecké ulici – 6
344 000,00 Kč; na prevenci sociálně patologických jevů pro ZŠ – 58 500,00 Kč;
pro plynovou kotelnu ve Zdravotním středisku Úvaly – 35 305,00 Kč + 47
900,00 Kč; dotace na bydlení, vestavba čp. 181 – 1 650 000,00 Kč; dotace
Ministerstva financí pro TJ Sokol – 200 000,00 Kč; neinvestiční dotace od obcí
(počet žáků v ZŠ) – 433 096,00 Kč; dotace od Středočeského kraje pro dětská
hřiště – 78 880,00 Kč; dotace od Středočeského kraje na hasičský dům – 195
000,00 Kč; dotace přijaté z území jiného okresu – 282 016,00 Kč.

Přidělené finanční příspěvky pro spolky a organizace ve městě na rok 2005
Tenis club Úvaly
TJ Sokol – házená

120
433
210
150
67

SK Úvaly – fotbal
Rybářský svaz
RC model klub
SDH, kroužek mládeže
Junák
Náb. obec Církve československé husitské
Svaz chovatelů

250 tis. Kč na dostavbu nových šaten
300 tis. Kč na rekonstrukci ryb. areálu
60 tis. Kč na práci s dětmi
20 tis. Kč na práci s dětmi
30 tis. Kč na práci s dětmi
3 tis. Kč na práci s dětmi
1,5 tis. Kč na práci s dětmi a mládeží
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tis. Kč na rekonstrukci klubovny
tis. Kč na podhled tělocvičny
tis. Kč na úpravu hřiště
tis. Kč na úpravu sprch
tis. Kč na úpravu schodiště v těl.
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Příjmová část
rozpočtu
Výdajová část
rozpočtu
Dotace a půjčky

Finanční
pří
příspěvky
spolkům a

Základní přehled o majetku města

Majetek města

a) byty, domy v ulicích
Škvorecká 181, 75, 105 328
Smetanova 203
Prokopa Velikého 1346, 1347
Kollárova 1095, 1096
Pražská 527
služební byty v budově ZŠ
služební byt v MŠ Kollárova
služební byt Klánovická 918 (hasiči)
služební byt náměstí Arnošta z Pardubic 18
Horova 1482
Dům s pečovatelskou službou, náměstí Svobody 1570
b) nebytové
nebytové prostory v ulicích
Pražská 527
náměstí Arnošta z Pardubic 95, 18
služebna Policie ČR, Jiráskova
Zdravotní středisko
c) ostatní veřejně prospěšný majetek města
budova MěÚ, Pražská 276
areál budov ZŠ
MŠ, Kollárova
MDDM, Vítězslava Nováka
městský hřbitov
hasičská zbrojnice, Klánovická
Tesko dům pod školou
areál koupaliště, Horova
areál VPS, 5. května
ČOV (Hodov)

Vyhlášky města

Vyhlášky města

1) Obecně závazná vyhláška města č. 1/2005 o místních poplatcích.
Vyhlášku vydalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27. ledna.
2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě ve městě. Vyhlášku vydalo zastupitelstvo města na
svém zasedání dne 21. dubna.
3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o rozsahu, způsobu a lhůtách
lhůtách
odstra
odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a
chodníků v obvodu města Úvaly. Vyhlášku vydalo zastupitelstvo města na
svém zasedání dne 16. června.
4) Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místních poplatcích. Vyhlášku
vydalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. června.
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5) Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, která zrušila vyhlášku č. 3/2005 o
rozsahu, způsobu a lhůtách odstra
odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací a chod
chodníků v obvodu města Úvaly. Vyhlášku vydalo
zastupitelstvo města při svém zasedání dne 15. prosince.
6) Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místních poplatcích. Vyhlášku
vydalo zastupitelstvo města při svém zasedání dne 15. prosince.

Výběrová řízení a jejich výsledky
1) Na prostory pro ordinaci s lékařskou odborností, která rozšíří stávající
spektrum, v přízemí budovy Zdravotního střediska Rada města schválila
uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Hrabálkem, za účelem zřízení
ordi
ordinace interního lékaře.
2) Na pronájem nebytových prostor v čp. 527, ulice Pražská. Rada města
schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – prodejnu
potravin s panem Jiřím Čermákem.
3) Na dodavatele na půdní vestavbu 3 bytů v čp. 181, Škvorecká ulice. Rada
města schválila nabídku firmy AGS systém, s.r.o.
4) Na pozici vedoucího odboru investic a životního prostředí MěÚ. Rada
města schválila jmenování paní Ilony Reicheltové do funkce vedoucí
odbo
odboru.
5) Na rekonstrukci ulic Raisova, Vrchlického, P. Velikého. Rada města
schválila jako vítěznou firmu Hochtief VSB, a.s.
6) Na pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Úvaly.
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s paní Barborou
Kuruc
Kuruczovou a paní Karolínou Rutovou (kosmetické služby, zdravý
životní styl, aromaterapie, pomoc při řešení stresových situací).

Petice
Petice občanů města

Petice občanů

Petice občanů, týkající se rekonstrukce opěrné zídky v Pražské ulici
Petici podali občané města, kteří nesouhlasili se způsobem provedení
rekonstrukce opěrné zídky v Pražské ulici a žádali o informaci, jak bylo naloženo
s původními pískovcovými kameny. Členy petičního výboru byli: jednatel Zdeněk
Grausam, František Souček, Ing. arch. Tomáš Netušil, Jiří Dráb, Ing. Ondřej
Teplý, Václav Bláha ml. Zasedání zastupitelstva dne 22. 9. 2005 petici
projednalo a schválilo odpověď petičnímu výboru. Zároveň pověřilo starostu
města, aby projednal projednal další postup rekonstrukce, zejména obou schodišť,
s přihlédnutím k požadavkům z petice občanů.

Petice občanů Žižkovy ulice za zákaz průjezdu těžkých automobilů
Občané Žižkovy ulice předali zastupitelstvu města petici, ve které požadovali
zákaz průjezdu nákladních automobilů touto ulicí. Zastupitelstvo města na svém
jednání dne 22. 9. 2005 petici občanů projednalo a pověřilo starostu města zahájit
jednání o dopravním omezení v Žižkově ulici.
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Petice občanů města Úvaly a okolí za záchranu Klánovického lesa
Občané města Úvaly a okolí rozvinuli rozsáhlou petiční akci na podporu
Občanského sdružení Za Klánovický les v Praze-Klánovicích proti realizaci
projektu výstavby golfového areálu, kde pro jeho realizaci mělo být vykáceno
nejméně 20 ha Klánovického lesa. Vzhledem k tomu, že se problematika dotýká i
úvalského regionu, podali občané petici na podporu záchrany Klánovického lesa
s 1215 podpisy a s podpůrným usnesením Rady města Úvaly ze dne 23. 8. 2005
Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstvu životního prostředí. Petičními
zmocněnci v Úvalech byli Mgr. Jitka Pokorná a Petr Urban. Pro protesty občanů
byla realizace projektu zastavena a Ministerstvo životního prostředí – odbor
ekologie krajiny a lesa, oddělení ochrany lesa, a Magistrát hl. města Prahy –
odbor ochrany prostředí provedly výkon vrchního státního dozoru v lesích se
šetřením podnětů občanů v dotyčné věci a uznaly podněty občanů a petiční akci
za opodstatněnou.

Zastupitelské dny
dny
Zastupitel města Úvaly MUDr. Jan Šťastný (ODS) pořádal 4. února,
25. února, 25. března a 27. května od 18 hodin v sálku DPS Zastupitelské
dny, v jejichž rámci se setkával s občany a seznamoval se s jejich problémy a
hovořil s nimi o problémech města.

Zastupitelské
dny

Ve středu 8. června uspořádal starosta města Ing. Ivan Černý (SNK) svůj
Den starosty, v jehož rámci přijímal od 8 hodin v budově městského úřadu občany
se stížnostmi, náměty nebo připomínkami ke všemu, co má město a jeho vedení na
starosti, od 17 hodin v sálku DPS.
Zastupitel města Úvaly MUDr. Jan Šťastný (ODS) pořádal v pátek 23. září
a 25. listopadu od 18 hodin v sálku DPS své podzimní zastupitelské dny.
Seznamoval se tak blíže s problémy, otázkami a názory místních občanů.
Informace poté využíval v činnosti kontrolního výboru, výboru prevenci
kriminality a následně v zastupitelstvu města.

Hospodářský život

Hospodářský
život

Uvažované rozšíření výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r.o.
I v roce 2005 pokračovaly protesty občanů, bydlících v blízkosti závodu Essa
Czech proti plánovanému rozšíření výrobního závodu v Úvalech. Občané
poukazovalo na přílišnou hlučnost výroby stávající a na negativní dopad
uvažovaného rozšíření závodu na životní prostředí v Úvalech. Proto město
posuzovalo posudek Dr. Ing. Romana Kováře k dokumentaci o vlivech záměru
Dostavba výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r.o. Úvaly na životní
prostředí a dalo za pravdu občanům a vyhodnotilo posuzovaný investiční záměr
jako neakceptovatelný.
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ESSA CZECH

Modernizace traťového úseku mezi ŽS Úvaly a PrahaPraha-Běchovice
Jak je plánována modernizace traťového úseku mezi železničními stanicemi
Úvaly a Praha-Běchovice je dostatečně zaznamenáno v kronikářském zápisu za
rok 2004. Velký význam mělo v roce 2005 v této oblasti dosažení dohody s
Českými dráhami ohledně modernizace trati na vybudování nového podchodu s
vyústěním do čtvrti Pod tratí, cesty pro pěší ze čtvrti V Setých, nové nástupiště
ve směru na Kolín.

Státní rostlinolékařská správa
Třetím rokem působilo v Úvalech Obvodní oddělení Státní rostlinolékařské
správy Praha – východ na adrese Jiráskova 100, Úvaly v areálu rodinné firmy
Votava. Úkolem správy je zejména výkon státního dozoru v oblasti ochrany
rostlin, opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organizmů, přípravků
na ochranu rostlin, mechanizačních prostředků na ochranu rostlin,rostlinolékařské
péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových
situací a ukládání pokut, vše ve smyslu zákona č. 326/2004 Sb. O
rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.

Velkoprodejna potravin v Úvalech
Město zahájilo potřebné kroky k výstavbě velkoprodejny v areálu bývalého
cukrovaru v Úvalech. Zrušilo svá předešlá usnesení týkající se schválení prodeje
pozemků společnosti NORMA, k.s. za účelem výstavby diskontní prodejny
potravin a schválilo prodej pozemků společnosti TREINVEST, s.r.o. za účelem
realizace stavby prodejny potravin PLUS DISKONT v první polovině roku
2006. Tyto kroky byly podniknuty proto, že prodejna PLUS DISKONT nabízela
širší sortiment prodeje a nabídka výstavby společností Treinvest, s.r.o. se projevila
v podstatně kratším termínu výstavby (3 měsíce).

Modernizace
železniční tratě

Státní
Státní
rostlinolékařská
správa

Velkoprodejna
potravin

Zřízení nových živností
Rada města odsouhlasila zřízení nových živností ve městě, a to „masérské
prá
práce“ v budoucím rodinném domku na pozemku v lokalitě Chorvatská-Slovana
pana Miloše Heřmánka a rovněž souhlasila se zřízením živnosti „výroba
výroba
umělec
uměleckého taženého skla“ v budoucím rodinném domku na pozemku v lokalitě
Chorvatská-Slovany pana Ondřeje Vajgla.

Nové živnosti

Výstavba – domy, byty, infrastruktura, silnice a želez
železnice

Výstavba

Pokračuje stavba domků na Slovanech
Firma Čechoslávie pokračovala ve stavbě rodinných domů v lokalitě
Chorvatská.

Opravy komunikací
I v roce 2005 pokračovalo město v úpravách dopravních cest ve městě, a to v
ulicích Reisova, B. Němcové. Maroldova, Havlíčkova, Nerudova. Práce
zajišťovala firma Toman a oprava byla prováděna odfrézováním a následnou
pokládkou ABJ. Dokončilo rekonstrukci ulic Prokopa Velikého a Vrchlického.
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Domky na
Slo
Slovanech
Opravy
komuni
komunikací

Vybudovalo nový chodník v Husově ulici a provedlo generální rekonstrukci mostu
v Dobročovické ulici. V ulici Kollárova byly položeny obrubníky do stávajícího
terénu.

Bytové domy na náměstí Svobody

Bytové domy

Firma pana Krále dokončila výstavbu 8 bytových domů stylově odpovídajících
původní okolní zástavbě na náměstí Svobody.

Opěrná zídka v ulici Pražská
Generální rekonstrukci opěrné zídky v ulici Pražská provedla firma pana
Hertla.

Opěrná zídka
Pražská

Vodovody, kanalizace
Město realizovalo výstavbu vodovodu pro Radlickou čtvrť, kanalizace
v Glücksmannově ulici a výstavbu splaškové kanalizace na Slovany.

Vodovody a
kanalizace

Dětská hřiště v Úvalech

Dětská hřiště v
Úvalech

V roce 2005 město zbudovalo jednu oddychovou zónu pro děti v háji pod
školou, jednu v lesíku nad mateřskou školou v Pražské ulici a dále pokračovalo
pozemkem pod čp. 203 – u obslužné komunikace mezi ulicemi Smetanova a
Fügnerova. Nejde o klasická městská hřiště.

Architektonická soutěž na dostavbu školního areálu
Ve dnech 3.-4. listopadu 2005 proběhlo v sálku DPS hodnotící zasedání
poroty pro první kolo architektonické soutěže na dostavbu areálu úvalské školy.
Podklady pro soutěž si vyzvedlo celkem 62 architektů či architektonických
kanceláří. Složení poroty: architekti: arch. Tomáš Bezpalec - předseda, Ing. arch.
Ján Štempel, arch. Petr Hájek, arch. Antonín Polony, arch. David Vávra; za
investora: Mgr. Jaroslav Březka, ředitel základní školy, Ing. Ivan Černý,
starosta města, Ing. Blanka Morávková, zástupkyně ředitele základní školy, Ing.
Jana Horová místostarostka města. Odevzdáno bylo 26 soutěžních návrhů, z
nichž pro postup do druhého kola vybrala porota 4 návrhy. Ty budou podrobněji
dopracovány a termín odevzdání pro 2. kolo soutěže je 30. 1. 2006. Závěrečné
zasedání poroty proběhne 2. 2. - 3. 2. 2006, kdy bude z těchto 4 postupujících
vybrán návrh vítězný. Soutěž je anonymní, nikdo z porotců neví, kdo jsou autoři
návrhů. Ti budou zveřejněni až po vyhodnocení výsledků a uzavření soutěže.

Architektonické řešení náměstí Arnošta z Pardubic a školy
Rada města rozhodla o odkoupení prací studentů 4. ročníku Fakulty
architektury ČVUT v Praze Kamila Švaříčka, Martina Kabriela, Martina
Tiháka, kteří připravili návrhy možných podob náměstí Arnošta z Pardubic, a
studenta Josefa Hlavatého, který připravil návrh přístavby základní školy.
Návrhy byly představeny veřejnosti v sálku DPS 18. dubna 2005.

Dostavba školy

Řešení náměstí a
školy

Školství a vzdělávání
Mateřská škola Kollárova
Mateřské školy
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Mateřská škola Kollárova 1260, s kapacitou 120 dětí, měla v roce 2005 4 třídy.
V jednotlivých třídách byl počet dětí 25. Do základní školy odešlo 25 dětí.. Ve
školním roce 2005/2006 je zapsáno 100 dětí. Mateřská škola má 13
zaměstnanců. K 30. 9. 2005 ukončila pracovní poměr kuchařka. Dle normativu
na školní jídelnu nebylo možné přijmout novou pracovní sílu. Od 1. 10. 2005 byla
převedena 1 pracovní síla k pedagogickému sboru a zařazena jako pomocná
vychovatelka. Škola organizuje akce pro děti, jako například divadélka, výlety,
karneval, Mikuláš, Vánoční den, pálení čarodějnic, dětský den/Kytičkový den/,
rozlučka s předškolními dětmi, výlety na kolech a podobně. Organizuje pracovní
dílny pro rodiče s dětmi, kde pracují s přírodním materiálem. Pravidelně je
organizováno vystoupení dětí pro důchodce v úvalském Domově důchodců.

Mateřská škola Pražská
Mateřská škola Pražská 525, s kapacitou školy 50 dětí., měla v roce 2005
zapsáno 40 dětí, 2 třídy po 20ti dětech 28. 2. 2005 ukončila svůj pracovní poměr
učitelka Mgr. Němcová, od 1. 3. 2005 nastoupila do pracovního poměru učitelka
R. Kroutilová a skončila k 31. 8. 2005, od 12. 9. 2005 nastoupila do pracovního
poměru jako učitelka J. Tučková. Školní vzdělávací program v mateřské škole má
název Školka plná pohody. Dalšími aktivitami školy byla výuka anglického
jazyka, olympiáda- soutěže družstev, vánoční posezení s rodiči, předplavecká
výuka v Čelákovicích, stanování předškolních dětí na školní zahradě. Majitelé
objektu školy v roce 2005 rekonstruovali ústřední topení a umývárnu pro
předškolní děti a WC dospělých, škola vybavila školní zahradu novými dřevěnými
hračkami, pořídila počítače a zavedla internet.

Základní škola v Úvalech

Základní škola

V roce 2005 bylo složení pedagogického sboru následující:
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Březka
Zástupce ředitele školy:
školy: Ing. Blanka Morávková
Výchovný poradce: Mgr. Romana Vorlíčková
Učitelé:
1. stupeň:
stupeň: Bc. Dana Tůmová, Mgr. Renata Chotětická, Květa Pagáčová, Hana
Šintlerová, Mgr. Arnoštka Březková, Zdeňka Křížová, Bc. Renáta Kašičková,
Mgr. Jitka Linhartová, Mgr. Veronika Lancová, Mgr. Soňa Formanová, Anna
Jaklová, Jana Sigmundová, Mgr. Michal Stibor, Mgr. Marcela Šeblová;
2. stupeň: Mgr. Josef Koting, Ing. Dana Misárková, Mgr. Irena Nováková, Mgr.
Marcela Havelková, Mgr. Hana Korbelová, Mgr. Růžena Kondelíková, Mgr.
Romana Vorlíčková, Ing. Stanislava Čihařová, Mgr. Dušan Slovák, Mgr. Petra
Kopecká, Marie Landgráfová, Miloslava Semrádová, Petra Štípalová, Mgr. Jana
Hejtmánková,;
Družina: Hana Blažková - vedoucí, Lenka Černá, Romana Šimůnková,
Miloslava Hatiaková, Lenka Hynčicová.
Ve 22 třídách se učilo celkem 505 dětí, každá třída měla průměrně 23 žáků.
Do tří prvních tříd nastoupilo nově celkem 69 žáků. Školní družinu tvořilo pět
oddělení se 115 žáky a pěti vychovatelkami. Při škole je v provozu také školní
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jídelna s maximální kapacitou 400 obědů, tj. 400 strávníků. Jídelna je prostorově
nevyhovující s kapacitou míst 45. Na škole působí školní parlament složený ze
dvou zástupců z každé třídy. 1. září nastoupilo do 23 tříd 517 žáků.
V roce 2005 uskutečnila škola následující akce na veřejnosti v Úvalech a
účastnila se celoměstských akcí:
Leden

- Sbírka pro jihovýchodní Asii zasažené ničivými tsunami, Den
otevřených dveří.
Únor
- Školní masopust, recitační soutěž.
Březen
- Školní turnaj ve stolním tenise, turnaj v dámě.
Duben
- Noc s Andersenem, Den Země, terénní poznávací běh, sběr papíru,
víček z PET lahví, sběr pomerančové kůry, setkání budoucích
prvňáčků.
Květen
- Návštěva DPS u příležitosti Dne matek, účast na akci Liga proti
rakovině, beseda s protidrogovou tématikou, návštěva výstavy k 60.
výročí osvobození v DPS s průvodním slovem kronikáře města a
promítáním autentického filmu z května 1945 v Úvalech, besedy
k 60. výročí osvobození
Červen
- Výstava prací žáků školy, slavnostní vyřazení žáků devátých tříd,
slavnost na novém hřišti Sportuje celá rodina, jarmark výrobků žáků
školy.
Září
- Zahájení školního roku 2005/2006
Říjen
- Den otevřených dveří, akce Den bez aut, říjnový víceboj.
Prosinec - Vánoční zpívání na schodech, volby do školské rady.

Speciální školy Úvaly
Žáci školy zajistili jarní úklid zahrady mateřské školy na Pražské ulici.
V květnu se žáci školy společně se svými učiteli účastnili výstavy „2. světová
válka a květen 1945 v Úvalech“, vyslechli výklad městského kronikáře a
autentický film z května 1945 v Úvalech.

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech
Úvalech
Městský dům dětí a mládeže pracoval v roce 2005 v nezměněném personálním
složení 4 pracovníků a 12 externích spolupracovníků. Za období leden – srpen
pracovalo v MDDM 62 zájmových útvarů, do kterých se zapojilo 639 dětí, z toho
146 předškolního věku.. Zájmové útvary byly strukturovány následovně: 4
výtvarné s 35 účastníky; 5 hudebních s 31 účastníky; 2 dramatické se 17
účastníky; 24 tanečních s 271 účastníky; 9ti ostatních uměleckých aktivit se
účastnilo 88 dětí. Dalšími útvary byly: 2 turistické s 28 dětmi; 2 společenských
her (šachy) s 17 účastníky; 4 útvary kondičního cvičení s 71 účastníkem; 4 útvary
ručních prací s 22 účastníky 1 útvar klubové činnosti s 25 účastníky; 5 útvarů
výuky cizích jazyků s 34 účastníky. MDDM uskutečnil 3 letní tábory, kterých se
účastnilo 158 dětí.. MDDM uskutečnil v I. pololetí 2005 celkem 409 akcí
spontánních i příležitostných, kterých se účastnilo 6238 dětí a dospělých. Od září
do prosince 2005 pracovalo v MDDM 59 zájmových útvarů, kterých se účastnilo
639 účastníků. MDDM uskutečnil 165 akcí různorodého charakteru, kterých se
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Speciální školy
Úvaly

Městský dům
dětí a mládeže v
Úvalech

celkově zúčastnilo 5585 lidí. MDDM rozvíjel osvětovou a informační činnost,
práci s talenty, metodickou a odbornou činnost.
Nejvýraznější výsledků dosáhli tanečníci a tanečnice MDDM.
*Pražs
Pražská
Pražská Grand Prix formací 2. dubna v Kongresovém centru Praha, zde se
v dětské kategorii v disciplině JAZZ DANCE FORMACE umístila choreografie
Proudy TS Rytmus Úvaly na 1. místě. Hlavní věková kategorie MAGICAL
LOVE TS Rytmus se umístila na 3. místě.
*Festiva
Festival
Festival dětského tance 2005 – Mistrovství Čech 30. dubna v Kladně, zde obě
choreografie TS Rytmus umístěním na 2. místě vybojovaly nominaci na
mistrovství republiky a postup do výkonnostní třídy A.
*Mistrovství
Mistrovství Čech 2005 14. května v Jablonci nad Nisou, zde choreografie
MAGICAL LOVE získala 7. místo a postup na mistrovství republiky a
výkonnostní třídu A.
*Mistrovství republiky 26. 28. května v Prostějově, zde v hlavní kategorii
obhájily úvalské tanečnice s choreografií MAGICAL LOVE 7. místo
z Mistrovství Čech.
*BEAT
BEAT STREET 2005 – MISTROVSTVÍ ČR 4. – 5. června v Brně, zde získali
v disciplině ELECTRIC BOOGIE v dětské kategorii sóla nejlepších umístění
Dominik Tatulka na 2. místě a David Procházka na 3. místě, v kategorii DUO
EB se Dominik Tatulka a David Procházka umístili na 1. místě, v kategorii HIP
HOP sóla děti získal David Procházka 3. místo.
*Mistrovství
Mistrovství ČR - JAZZ DANCE, SHOW DANCE 11. června v Ústí nad
Labem, zde dětská formace TS Rytmus v JAZZ získala 2. místo a titul Vicemistr
ČR.
*Mistrovství
Mistrovství světa – HIP HOP, ELECKRIC BOOGIE, BREAK DANCE 30.
září – 2. října v německých Brémách, zde se v Hip hopu David Procházka umístil
na 23. místě, v sólech Electric Boogie všichni postoupili do finále a David
Procházka vybojoval bronz, Dominik Matulka skončil na 5. místě a Petr
Winzberger na 6. místě. V duu Elektric Boogie vybojovali David Procházka a
Dominik Matulka zlatou medaili a titul mistra světa.

Kultura a společnost

Kultura a
spo
společnost

Kulturní komise rady města Úvaly ve spolupráci s Obcí baráčnickou J. A.
Komeského uspořádala v sále sokolovny 15. ledna od 20 hodin V. městský ples.
K tanci a poslechu hrála kapela Březovanka. Přestávky večera byly doplněny
zajímavými tanečními programy.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v galerii domu ve dnech 14., 15.
a 16. ledna Výstavu fotografií Romana Kurucze, doplněnou květinovými
vaz
vazbami Dany Kobrlové a paličkovanou krajkou Jany Kohoutové. Vernisáž
výstavy se uskutečnila v pátek 14. ledna od 18 hodin, kterou zpestřila hrou na
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housle Bára Kalová. Čestnými hosty večera byli manželé paní Jaroslava Plichtová
– Seifertová a pan Dalibor Plichta.
SK Úvaly, oddíl kopané uspořádal 22. ledna od 20 hodin v sokolovně
Karne
Karneval fotbalistů. K tanci a poslechu hrála skupina DD Combo.
Český svaz chovatelů v Úvalech uspořádal ve dnech 22. – 23. ledna tradiční
44. ročník zimní výstavy králíků a drůbeže spojený s okresní výstavou holubů.
11. února se v sokolovně v Úvalech od 19 hodin konal Zimní ouvalskej
big
bigbít. V průběhu večera vystoupily kapely MEDVĚD 009, THE DEN, KEEP
FLEXI, VOLANT, SCREAMING RATS A HEGEŠ.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal ve dnech od 14. do 18. února
Keramický seminář. Motto semináře: „Chceš se přenést do Egypta? Faraón vás
uvítá.“
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 26. února v sokolovně od 14
hodin pro všechny děti Dětský karneval. K tanci a do skoku bezplatně hrál pan
Miroslav Kočárník. Rovněž se uskutečnila soutěž o nejlepší masku.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v úterý 8. března od 16 hodin
v sálku DPS divadelní představení Kde přespávají pohádky.
SK Úvaly, oddíl kopané uspořádal 12. března v sokolovně od 20 hodin
tradiční Ples fotbalistů. K tanci a poslechu hrála skupina DD Combo.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal ve dnech 18. – 20. března
v galerii MDDM výstavu Letem egyptským světem. Své práce představili
Romana Svobodová, Jana Stuchlíková, Martin Haushalter a děti z výtvarných a
keramických kroužků . Na vernisáži 18. března zahrál a zazpíval Martin Vydra.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 20. března Velikonoční jar
jarmark
v MDDM s ukázkami lidové tvorby – zdobení vajec paní Ludmila Benešová,
paličkování paní Jana Kohoutová, květinové vazby paní Olga Husenská, zdobení
velikonočních perníčků paní Eva Šubrtová, keramika paní Romana Zelenková,
výšivky MUDr. Alena Matulková apod.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 1. – 3. dubna v galerii MDDM
výstavu úvalského rodáka, výtvarníka a sochaře pod názvem Jiří Fürst –
sochař
sochařská tvorba. Na vernisáži v pátek 1. dubna výstavu v umělcově přítomnosti
zahájil PhDr. Václav Anderle a zahrála revivalová skupina Rabaka.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 5. dubna v 16 hodin v sálku
DPS divadelní představení pro všechny příznivce pohádek Pohádky kouzelných
kouzelných
balonků. Vystoupila Činoherní skupina Praha.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 8. dubna v galerii MDDM
Besedu o Srí Lance s cestovateli A. a M. Kvasničkovými doplněná výstavou
fotografií.
Ve čtvrtek 14. dubna se v Divadle Jiřího Grossmanna v Praze uskutečnil křest
nově zrozené knížky s názvem CITY A POCITY úvalské občanky – umělkyně
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Zbyňky Šolcové. Útlou knížku poezie vydalo nakladatelství Pragoline. Kmotry
knihy byli Jan Rosák, MUDr. Radim Uzel, Hana Horecká a Jindřich Kraus –
majitel nakladatelství Pragoline.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v pátek 15. dubna v 17 hodin
v galerii MDDM pořad Vzpomínka na Chopina. Tvorbou spisovatele RNDr. V.
Mareše věnovanou tomuto významnému hudebnímu skladateli účastníky
provedla Ing. Yvetta Koděrová. V průběhu večera zazněly Chopinovy skladby.
Pořad byl i vzpomínkou na zesnulého spisovatele, se kterým se bylo možné
v MDDM naposledy setkat v roce 2003.
Starosta města Úvaly Ing. Ivan Černý uspořádal veřejnou prezentaci prací
studentů Fakulty architektury ČVUT Praha v pondělí 18. dubna od 17 až 20
hodin v sálku DPS pod názvem Úprava náměstí.
Kulturní komise rady města Úvaly uspořádala v sobotu 23. dubna od 17 hodin
v sálku DPS Setkání a besedu s panem PhDr. Zdeňkem Mahlerem
Mahlerem, čestným
občanem města Úvaly. Beseda měla téma Nekončící spor o smyslu českých dějin.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly ve spolupráci s kulturní komisí rady města
uspořádal v sobotu 30. dubna pro malé i velké již tradiční Čarodějnice. Od 17ti
hodin zahájil průvod čarodějnic a rytířů, vystoupila šermířská skupina
WILLIAM, hrála country kapela Kolegové. Celá akce byla završena společným
opékáním buřtů.
Kulturní komise rady města Úvaly uspořádala u příležitosti 60. výročí
porážky hitlerovského fašismu a osvobození Československa ve dnech 6. – 14.
května v sálku DPS obsáhlou výstavu 2. světová válka a květen 1945
v Úvalech. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 6. května od 18 hodin. Po
krátkém kulturním programu na vernisáži promluvil český politik a publicista pan
PhDr. Čestmír Císař a starosta města Ing. Ivan Černý. Výstavu celkově zhlédlo
na 1000 občanů a žáků základní školy a speciální školy, kterým v následujících
dnech přiblížil úvalské skutečnosti z května 1945 kronikář města Dr. Vítězslav
Pokorný. Na výstavě byl také promítán autentický film z Úval natočený
v květnu 1945 panem Svobodou.
Kulturní komise rady města Úvaly, Obec baráčníků J. A. Komenského a
Městský dům dětí a mládeže uspořádaly 28. května Staročeský jarmark. Zahájení
předcházel krojovaný průvod baráčníků a poté se již občané se svými ratolestmi
mohli účastnil bohatého programu, ve kterém mohli shlédnout představení
Divadla Na chodníku, vyprávění kouzelné babičky, ukázky staročeských řemesel,
pouťové atrakce a různé taškařice. Vše zpříjemňovala hudba Miroslava
Kočárníka.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly, taneční oddělení uspořádalo 3. června od
17 hodin v sokolovně Taneční akademii. Vystoupily zde děti z tanečních kroužků
MDDM Úvaly a taneční skupiny Rytmus. Akademie se těšila velké pozornosti
občanů.
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Již tradičně je každou první červnovou sobotu pořádána hudební přehlídka
Ouvalskej bigbít. V roce 2005 se konal v sobotu 4. června. Bigbít byl odehrán na
dvou hudebních scénách. Hlavní scéna byla u hřiště za sokolovnou, druhá malá
scéna byla v zastřešeném prostoru. Přehlídky se účastnily kapely Lavina, Chlejf,
Atari atack, Den, La gruppa, Wotchi, Mata hari, Lus 3, Apple juice, Lety mimo,
Prohrála v kartách, Medvěd 009, Cocotte minute, Blue effect, Wohnout,
Vypsaná fixa, Divokej Bill, Tři sestry, Skyline a kytarista Radim Hladík.
Ouvalskej bigbít byl završen ouvalským ohňostrojem.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal pro děti v úterý 7. června v 16
hodin v sálku DPS divadelní představení agentury ANIMA CANDIDA
Pohád
Pohádky z kouzelného kabátu.
Žáci a učitelé Základní školy Úvaly uspořádali ve dnech 11. a 12. června
v prostorách školy výstavu Svět rostlin, zvířat, věcí a lidí, sestavenou
z výtvarných prací žáků školy.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uvedl ve středu 15. června v 18 hodin
v koncertním sále MDDM Koncert žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice –
pobočka Úvaly, ze třídy paní učitelky P. Chourové a paní učitelky N.
Grokhovské.
Oddělení estetiky Městského domu dětí a mládeže Úvaly uspořádalo ve čtvrtek
16. června v 18 hodin Akademii, na které se veřejnosti svým uměním představily
děti z hudebních kroužků MDDM – flétnisté pana Petra Nováčka, kytaristé
pana Václava Bláhy a dramatický kroužek paní Jany Pospíšilové.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly společně s panem Jiřím Štorkem uspořádal
v pátek 17. června od 18 hodin v galerii MDDM Literární podvečer se
spisova
spisovatelem Ivanem Klímou. Zcela zaplněná galerie MDDM si vyslechla
autorské čtení ukázek z literární tvorby , zejména z fejetonů a potom již
probíhala beseda o životě, o úrovni současné české kultury, o nízké úrovni
mateřského jazyka apod.
Kulturní komise rady města Úvaly uspořádala v sobotu 24. září v sálku DPS
od 14 hodin Václavské odpoledne pro seniory. K tanci a poslechu hrál pan
Miroslav Kočárník.
Kulturní komise rady města uspořádala v neděli 25. září od 15 hodin před
Domovem důchodců v Úvalech vystoupení Hrádecké kapely z Hrádku u
Rokycan, pod vedením kapelníka pana Lukeše.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal ve dnech 8. – 9. října v galerii
MDDM výstavu místní akad. soch. Miloslavy Kaňkové Keramická plastika. Při
vernisáži v sobotu 8. října od 18 hodin zahráli členové Komorního souboru Jana
Zacha. Paní Kaňková vystavovala ze své tvorby akvarely, sklokeramiku a
keramickou plastiku.
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Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 12. října v 17 hodin v sálku
DPS pro malé i velké diváky představení Divadelní agentury Beruška
s marionetami Deset ma
malých černoušků.
Kulturní komise rady města Úvaly uspořádala pro občany 13. října zájezd do
Prahy na divadelní představení ve Stavovském divadle na představení
ÚKLADY A LÁSKA (Friedrich Schiller).
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v sobotu 15. října od 11 hodin
v prostorách celého MDDM akci TAK TROCHU ÚLET. Marek Lang
vystavoval fotografie z putování Nepálem a cestopis Cesta k trůnu bohů; Karel
Bittner představil fotografie a projekt na záchranu Klánovického lesa; Petra a
Ondřej Fuxovi vystavovali fotografie a obrazy; obrazy, sochy, plastiky, řezby,
povídky, fejetony, básničky představili Ilona Bartáková, Porubák, Hrášek,
Zdeněk Grausam, Zuzana Zelinková, Hana Novosádová, Anna a Marta
Kuchařovy, Beata Kuruczová.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v MDDM 18. října v 9.30
hodin divadelní představení pro nejmenší Zajdeme si do země pohádek.
Kulturní komise rady města Úvaly společně s panem Jiřím Štorkem uspořádala
ve dnech 21. – 30. října v sálku DPS rozsáhlou výstavu Taky máte rádi Ježka,
Voskovce a Wericha? Vernisáž výstavy se konala 21. října v 18 hodin a
promluvil na ni pan Ondřej Suchý, byl promítán krátký film o tvorbě Ježka,
Voskovce a Wericha a zazněly Ježkovy melodie v podání pana Františka Smolíka
a jeho dcery slečny Markéty Smolíkové, která také celý večer moderovala.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uvedl v úterý 25. října od 18.30 hodin
v galerii MDDM, za finanční účasti kulturní komise rady města Úvaly, hudební
pořad, který připravili pánové Dr. Vítězslav Pokorný a František Smolík,
věnovaný 120 výročí Zpěváckého spolku Smetana v Úvalech, VEČER PÍSNĚ.
Průvodcem večera byl pan František Smolík. V průběhu večera vystoupily se
svými recitály Chrámový sbor při Kostele Zvěstování Páně v Úvalech , který pod
vedením paní Marty Hejskové uvedl duchovní písně z průběhu církevního roku
liturgicky zaměřené; potom vystoupil Pěvecký sbor Základní školy v Úvalech
vedený paní uč. Marií Landgráfovou s pásmem národních a lidových písní. Večer
uzavřel svým vystoupením Komorní sbor CHRISTI Úvaly, který pod vedením
pana Dr. Vítězslava Pokorného uvedl čtyřhlasně, s doprovodem i bez doprovodu,
středověkou barokní hudbu a písně. Sólově vystoupil i člen sboru CHRISTI
Martin Vydra.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 8. listopadu od 9.30 hodin
v MDDM divadelní představení pro nejmenší Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
v provedení Lenky Krupanské z Divadelní agentury Beruška.
Kulturní komise rady města Úvaly uspořádala 11. listopadu od 18.30 hodin
v sálku DPS přednášku a besedu s panem Václavem Sůrou, účastníkem výpravy,
O polární expedici na severní pól. Zároveň byl promítán filmový dokument o
expedici.
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Městský dům dětí a mládeže Úvaly uvedl 19. listopadu v 18 hodin v sálku
DPS literární podvečer nazvaný TOULAVÝ SAXOFONISTA věnovaný tvorbě
spisovatelů, manželů Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. V pořadu
vystoupili herec a režisér Jan Kaček, který četl ze škvoreckého básnické prvotiny
Nezoufejte, herečka Lenka Termerová četla z protestsongové knížky Z.
Salivarové Honzlová, recitátor Rudolf Kvíz četl se škvoreckého Příběh
neúspěšného tenorsaxofonisty, Dr. Vítězslav Pokorný, četl úryvky
z korespondence se Škvoreckými v kanadském Torontu a Jan Psota předložil
výsledky své badatelské práce při zjišťování spojitosti jména Škvorecký se
Škvorcem. V průběhu večera se uskutečnilo živé telefonické spojení mezi
účastníky v sále a bytem Škvoreckých v Torontu. Na saxofon hrál Alexej
Bondarev z Prahy.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 22. listopadu od 9.30 hodin
v MDDM divadelní představení pro nejmenší Pohádky
Pohádky z kočárku v provedení
divadélka z Litvínova.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal ve dnech 2. a 3. prosince
v galerii MDDM výstavu MARKÉTA JORDANOVÁ, keramická plastika,
LIBOR NEUPAUER, fotografie, IVA POSPÍŠILOVÁ, obrazy, grafika. Při
vernisáži výstavy 2. prosince v 18 hodin vystoupilo kytarové duo Štěpán Měrka a
Karel Chodovec se zpěvačkou a houslistkou Bárou Klárovou
Církev československá husitská a Městský dům dětí a mládeže Úvaly již druhý
rok uspořádaly v neděli 4. prosince v 10 hodin na zahradě MDDM představení
vánoční lidové hry POJĎME SPOLU DO BETLÉMA A RADUJME SE
VŠICHNI! Scénář připravila Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH, scénu a
kostýmy: paní Alena Janurová a Jana Pospíšilová, režii měl Dr. Vítězslav
Pokorný. Účinkovali úvalští ochotníci společně s dětmi z dramatického kroužku
MDDM a křesťanského dramatického kroužku při Husově kapli v Úvalech.
Zároveň v přilehlé ulici 28. října MDDM pořádal Staročeský jarmark s možností
zakoupení výrobků lidových uměleckých řemesel.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v neděli 4. prosince od 17 hodin
v galerii MDDM Výstavu prací fotografa a grafika Jaroslava Krejčího. Jeho
fotografické práce zachycovaly významné osobnosti české kultury – básníky
Jaroslava Seiferta a Bohuslava Reynka a malíře Jana Zrzavého. Setkání
s přítomným autorem a výstavu doprovodila uměleckým přednesem paní Hana
Kofránková, vystoupil pěvecký soubor Základní školy Úvaly pod vedením paní
Marie Landgráfové. O tvorbě malíře Jana Zrzavého uvedl zmínku Dr. Vítězslav
Pokorný.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 9. prosince od 17 hodin
v sokolovně pro všechny příznivce tanečníků a tanečnic MDDM Taneční
akade
akademii, na které se představili nejmenší tanečníci, děti a junioři z tanečních
kroužků MDDM a mistři světa v jednotlivých tanečních kategoriích.
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V sobotu 10. prosince byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru ve Státní
opeře v Praze výsledky ankety ČESKÝ SLAVÍK 2005. V anketní kategorii
skupina roku 2005 získala bronzového slavíka naše úvalská kapela
kapela Divokej
Bill, které se umístila za kapelami Chinaski a Kabát.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 13. prosince ve 14.30 hodin
v MDDM pro malé i velké příznivce pohádek pořad vánočních pohádek
Pohád
Pohádky z kouzelného kabátu II v provedení Divadelní agentury Beruška
Církev československá husitská v Úvalech a Městský dům dětí a mládeže
Úvaly, za finanční účasti kulturní komise rady města Úvaly, uvedly v neděli 18.
prosince v 15 hodin v sálku DPS pořad SVÍTÁNÍ V DUŠI VE VÁNOČNÍM
ČASE. Adventní rozjímání nad biblickými texty, starými koledami, verši českých
básníků a myšlenkami moudrých připravili a v pořadu účinkovali herec a recitátor
a také hráč na různé flétny a píšťaly Alfred Strejček a kytarista i zpěvák Štěpán
Rak.
Základní škola v Úvalech uspořádala pro veřejnost v pondělí 19. prosince od
18 hodin Vánoční zpívání na schodech v budově školy. Svá vánoční vystoupení
s písněmi, koledami a říkankami předvedly skupiny dětí z různých tříd. Akce se
setkala s velkým zájmem veřejnosti.

Společenské události
V pátek 6. května v 17 hodin se uskutečnilo u příležitosti 60. výročí od
porážky německého fašismu a Dne osvobození na místním hřbitově u památníku
padlých Vzpomínkové shromáždění a kladení věnců. Krojovanou složku
zajistila Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského a středisko Junáka. Proslov
u pomníku pronesl pan Ing. Roman Bubák. Vzpomínka byla ukončena zpěvem
státní hymny.
Každoročně se vždy druhou zářijovou neděli koná v Úvalech již tradičně
posví
posvícení. I v roce 2005 se na náměstí Arnošta z Pardubic a na hřišti pod
kostelem rozprostřely prodejní stánky a pestré atrakce zejména pro děti. Živo již
bylo v sobotu 10. září, kdy se v restauraci Na hřišti v Pařezině uskutečnila
Posvícenská taneční zábava. Posvícenskou neděli 11. září již tradičně zahájily
římskokatolická mše v kostele Zvěstování Páně a bohoslužby Církve
československé husitské v Husově kapli.

Vzpomínková akce k výročí založení Československé republiky 28. října
1918 se uskutečnila ve čtvrtek 27. října v 16 hodin u pomníku padlých v I.
světové válce, který je na náměstí Arnošta z Pardubic již tradičně za skromné
účasti místních obyvatel. Po proslovu Ing. Romana Bubáka, položila k pomníku
věnec za město místostarostka města Ing. Jana Horová, květiny položila také
skupina skautů a na závěr společně všichni přítomní zazpívali česko-slovenskou
státní hymnu.
V listopadu se dožila nejstarší občanka Úval paní Božena Vodrážková
103 let. Mezi řadou gratulantů byli i představitelé města starosta Ing. Ivan
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Černý a místostarostka Ing. Jana Horová a vítanými hosty byli zástupci rodné vsi
paní Vodrážkové..

Městská knihovna
Pro vážné onemocnění jedné z knihovnic se v roce 2005 knihovna nezapojila
do celostátních akcí – Noc s Andersenem, Týden Knihoven a Provázkiáda.
Knihovna pořádala besedy pro jednotlivé třídy Základní školy Úvaly a mateřskou
školu ze Škvorce. Celkem uspořádala 21 besed, jejichž tématem byla práce
s knihou a získávání nebo zdokonalování stávajících čtenářů zábavnou formou –
hrou s knihou s ohledem na věkové kategorie a požadavky učitelů. Děti se
postupně v nejnižších, a pak každoročně o stupeň vyšších ročnících, dostávají od
základní informace o knize, knihovně a jejím poslání, k samostatné orientaci ve
využívání automatizovaného knihovního programu a místního i odborného
katalogu. Besed se celkem zúčastnilo 408 dětí. Knihovna se zapojila do akcí
pořádaných kulturní komisí rady města, zapojila se do přípravy výstavy II.
světová válka v Úvalech vyhledáváním a zapůjčením různých materiálů a osobní
účastí na při instalaci výstavy, vernisáži i při pořadatelských službách spojených
s výkladem, dále do obdobné přípravy a pořadatelství při výstavě věnované
Ježkovi+Voskovcovi+Werichovi. V knižním fondu městské knihovny bylo 22 007
knihovních jednotek, knihovna registrovala 563 čtenářů, dětí do 15ti let bylo 163.
Celkový počet výpůjček byl 32 034. Knihovna odebírala 44 časopisů a uskutečnila
70 meziknihovních výpůjček.

Církve

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Církve

V neděli 2. října se od 15 hodin v římskokatolickém kostele Zvěstování Páně
v Úvalech uskutečnilo ekumenické shromáždění Římskokatolické církve, Církve
československé husitské, Českobratrské církve evangelické a Církve bratrské
s jejich duchovními – P. Martinem Marcinkem, administrátorem úvalské farnosti
a jáhnem Ing. Janem Pečeným; P. Michalem Batorem z Českého Brodu; P.
Martinem Janatou z Kostelce nad Černými Lesy; Mgr. Jitkou Pokornou,
farářkou CČSH v Úvalech; Elen Plzákovou, farářkou ČCE ze Škvorce;
Magdalenou Štaifovou, farářkou ČCE z Českého Brodu; Jiřím Kaletou,
kazatelem Církve bratrské z Prahy-Žižkova pod názvem TO JE NAŠE VÍRA.

Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost v Úvalech od října zahájila organizování veřejné
finanční sbírky na opravu kostela Zvěstování Páně v Úvalech. Připravuje se
nutná oprava střechy kostela, interiéru kostela, mechanismu ovládajícího zvony,
omítek a podobně.
V říjnu se dožil významného životního jubilea 75ti let bývalý farář úvalské
far
farnosti pater Karel Šubrt, který v Úvalech sloužil 34 let. Úvalští farníci na
něho nezapomněli a poděkovali mu za jeho moudrost a pracovitost při vedení
úvalské farnosti.
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26. listopadu přijal pan Ing. Jan Pečený v kostele Povýšení svatého kříže
v Praze – Kolodějích z rukou světícího pražského biskupa mons. Václava Malého
Svátost Trvalého jáhenství.
Na Štědrý večer 24. prosince se v kostele Zvěstování Páně v Úvalech
uskutečnila ve 24.00 hodin tradiční „PŮLNOČNÍ“„PŮLNOČNÍ“- bohoslužba slova, kterou
vedl jáhen Ing. Jan Pečený a zpěvy doprovázel chrámový sbor.

Církev československá
československá husitská
V neděli 16. ledna 2005 v Husově kapli od 15 hodin uspořádala přednášku
Život, který má smysl a vystoupil na ní plzeňský filosof Stanislav Kalibán.
V neděli 6. března v Husově kapli od 15 hodin uspořádala SVĚTOVÝ DEN
MODLITEB
MODLITEB – ekumenické modlitební shromáždění pod heslem „Ať naše světlo
svítí..
V neděli 10. dubna v Husově kapli od 15 hodin uspořádala pro nejen
křesťanskou úvalskou veřejnost Hovory o křesťanství, na téma Jan Ámos
Komenský. Přednášel Dr. Stanislav Kalibán z Plzně.
V neděli 3. července 2005 u příležitosti 590. výročí mučednické smrti upálením
Mistra Jana Husa uspořádala od 14 hodin v Úvalech pod širým nebem ve
skautském areálu při symbolicky zapálené hranici Husovu slavnost, při které
křesťanský dramatický kroužek při Husově kapli sehrál hru MISTR JAN.
V prostorách Husovy kaple v Úvalech uspořádala v neděli 11. prosince 2005
ses. farářka Jitka Pokorná Minivýstavku dětských prací křesťanského kroužku
výtvarné a dramatické činnosti v rámci programu Křesťanské výchovy hrou. Na
vernisáži vystoupily děti s pásmem vánočních koled, říkanek a písniček. Jako milí
hosté vystoupily žákyně Základní umělecké školy v Praze-Smíchově vedené
panem prof. Čápem s koledami hranými na flétny.
Ve spolupráci s Církví bratrskou v Úvalech uspořádala v neděli 11. prosince od
17 hodin v sále Církve bratrské adventní koncert Komorního sboru CHRISTI
Úvaly pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a za varhanního doprovodu Mgr.
Evy Nádeníčkové Do Betléma půjdeme. Sólově zazpívali Martin Vydra, Marek
Nádeníček a Marta Ženatá.
Na Štědrý večer 24. prosince 2005 v Husově kapli od 21.30 hodin uspořádala
tradiční „PŮLNOČNÍ“, štědrovečerní vigilii k připomínce a oslavě narození
Ježíše Krista. Vigilii zpěvem vánočních koled a cappela bravurně doprovodil
Martin Vydra, člen sboru CHRISTI, žák 9. třídy Základní školy v Úvalech.
Po celý rok 2005 probíhala v Husově kapli v Úvalech realizace programu
KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA HROU pro děti., činnost křesťanského
dramatického a výtvarného kroužku. Zapojeno je 12 dětí a 3 dospělí.
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Tělovýchova a sport
V sobotu 5. února se uskutečnila valná hromada SK Úvaly, oddílu kopané.
Valná hromada zvolila výkonný výbor: předseda oddílu Václav Kopač ml.,
místopředseda oddílu Karel Linhart, sekretář oddílu Miroslav Černý, pokladník
oddílu Josef Krutský.
V úterý 8. března od 19 hodin se v prostorách TJ Sokol uskutečnila valná
hromada TJ Sokol.
SK Úvaly, oddíl kopané koncem března zahájil jarní část fotbalové sezóny
2004/2005.
2004/2005.
Cyklisté jeli svůj první závod sezóny – 14. ročník Poháru Posázaví 23.
dubna. Závodu se zúčastnilo 35 závodníků. Nejlepším z Úvaláků byl Pavel
Štork na 4. místě.
Na jaře začala sezóna i pro Tenis klub Úvaly. Uskutečnila se valná hromada
Tenis klubu Úvaly. Předsedou klubu byl zvolen D. Zahrádka.
Další svůj závod ve 14. ročníku Poháru Posázaví jeli cyklisté 7. května trasu
Šternberk dlouhou 103 km. Nejlepším umístěním Úvaláků bylo 6. místo Pavla
Štorka.

SK Úvaly, oddíl kopané postoupil do I. A. třídy.
Jarní část fotbalové sezóny 2004/2005 skončila pro úvalský klub velmi
úspěšně. Mužstvo předvedlo na jaře velmi dobré výkony a původně ze třetího
místo se vytáhlo až na postup do I. A třídy krajské fotbalové soutěže.
Sezónu 2004/2005 ukončila také úspěšně družstva oddílu házené TJ Sokol
Úvaly. „A“ družstvo mužů skončilo na druhém místě ve Společné regionální lize
s družstvy Prahy a Středočeského kraje. „B“ družstvo soutěžilo v krajské soutěži
a celkově skončilo na třetím místě.
Před zahájením sezóny na městském koupališti byla v areálu koupaliště
ote
otevřena nová sporto
sportoviště 2x kurt na tenis/nohejbal, 1x plážový volejbal, hřiště
na minigolf.
Šachový klub Městského domu dětí a mládeže Úvaly uspořádal v sobotu 4.
června od 9 hodin v MDDM Šachový turnaj - II. ročník Memoriálu Jaroslava
Novotného. Turnaje se účastnilo 8 účastníků. První místo obsadil Jan Jirát,
druhé místo Matyáš Jirát, třetí místo Pavel Šaman.
V červnu žáci a učitelé Základní školy Úvaly, za účasti široké veřejnosti,
slavnostně otevřeli nové hřiště pod školou. Součástí programu byly akce
„Sportuje celá rodina“, jejímž rámci se hrál volejbal, vybíjená, ringo, stolní tenis,
skákání přes švihadlo, chůze na chůdách ; a dále „Ekologický jarmark“, kde
nabízely své výrobky a výpěstky děti ze základní i speciální školy.
V srpnu fotbalisté SK Úvaly, oddílu kopané jako nováček úspěšně vstoupili
do úvodních zápasů v I. A třídě. 20. srpna sehráli vítězný zápas s Metazem
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Týnec v Týnci nad Sázavou 2 : 1. 27. srpna se uskutečnilo první místrovské
utkání doma v Úvalech s fotbalisty TJ Litol, které skončilo pro SK Úvaly
vítězstvím 3 : 2.
V září začal další ročník házenkářských soutěží pro oddíl házené TJ Sokol
Úvaly.
SK Úvaly, oddíl kopané uskutečnil v sobotu 10. září slavnostní otevření a
prohlídku nových šaten pro fotbalisty v areálu klubu v Pařezině. Při této
příležitosti byl připraven i program s vystoupením mažoretek a mistrovským
fotbalovým utkáním mužů SK Úvaly – FC Trnavan Rožďálovice. Mezi milé
hosty na prvním místě patřili zástupce hejtmana Středočeského kraje pan Ing.
Podzimek, starosta města pan Ing. Černý a řada dalších hostů.

K dalšímu utkání v soutěži I. A třídy fotbalisté SK Úvaly nastoupili 4.
září v Benátkách nad Jizerou a sehráli zápas z mužstvem TJ Kopaná Karbo
Benátky, které však prohráli 1 : 4. Na domácí půdě v Úvalech pokračovali 10.
září v zápase s mužstvem z Horažďovic, které vyhráli 1 : 0. 17. září sehrálo
mužstvo SK Úvaly vítězný zápas v Choceradech poměrem 2 : 1. 24. září naši
sehráli na domácí půdě vítězný zápas s mužstvem Poděbrad v poměru 5 : 1 a
umístili se na 1. místě průběžného hodnocení.
24. září se uskutečnil další cyklistický závod ve 14. ročníku Poháru
Posáza
Posázaví na trase Úvaly – Český Šternberk – Úvaly dlouhé 100 km. Nejlepším
z úvalských cyklistů byl Radek Strnad s umístěním na 15. místě.
Úvalští fotbalisté SK Úvaly velmi dobře pokračovali v soutěži I. A. třídy.
2. října sehrálo SK Úvaly v Čáslavi utkání s mužstvem Zenit Čáslav „B“, které
skončilo remizou 1 : 1, 8. října doma v Úvalech s mužstvem SK Slávia Jesenice
skončilo porážkou SK Úvaly 1 : 3, 15. října v Lysé nad Labem s mužstvem Lysá
skončilo vítězstvím SK Úvaly 1 : 0, 22. října v Sadské s mužstvem AFK Sadská
skončilo vítězstvím SK Úvaly 2 : 0. 29. října utkání se Sokolem Kosořice
skončilo vítězstvím SK Úvaly 6 : 0 a úvalské mužstvo se posunulo do čela
tabulky.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal u náměstí Svobody v sobotu 15.
října od 9 hodin Koloběžkiádu
Koloběžkiádu u Mamuta.

V závěru podzimní části fotbalové soutěže I. A třídy fotbalisté SK Úvaly
sehráli 5. listopadu utkání s mužstvem FK Uhlířské Janovice, které skončilo
vítězně 3 : 0 pro SK Úvaly, poslední podzimní utkání sehrálo mužstvo SK Úvaly
12. listopadu doma v Úvalech s mužstvem FK Libodřice, které skončilo
vítězstvím SK Úvaly 6 : 0. Po postupu mužstva SK Úvaly do I. A třídy v tomto
roce zůstává fotbalové mužstvo SK Úvaly až do jarní části soutěže na prvním
místě tabulky.

Politické strany a politická
politická hnutí
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Občanská demokratická strana (ODS)
V roce 2005 se ODS v Úvalech rozrostla o několik nových členů. Stále však
není početnou organizací, na konci roku 2005 měla celkem 29 členů. ODS má
obecně více voličů, než-li členů – což se projevilo například ve volbách do
krajského zastupitelstva nebo do Evropského parlamentu. V zastupitelstvu města
má ODS pouze 3 členy a je v opozici. Již v roce 2004 se změnilo vedení místního
sdružení ODS, jejím předsedou byl zvolen MUDr. Jan Šťastný. Do Rady
místního sdružení byli zvoleni ing. Jitka Vyskočilová, pan Petr Pajas, ing. Jiří
Bedrlík, pan Milan Turan, ing. Vladimír Struska, pan Josef Šťěpánovský a pan
Miloslav Zeman. S touto změnou došlo do značné míry i ke změně postoje ODS
ke způsobu řízení města. ODS považuje politickou pluralitu za nezbytnou
součást dění v Úvalech. V letech 2004 – 2005 iniciovala ODS řadu pro Úvaly
důležitých
aktivit:
- vznik Výboru pro prevenci kriminality při zastupitelstvu města Úvaly,
- jednání s investorem rekonstrukce drážního koridoru o změnách projektu
vedoucích k eliminaci možnosti, aby se koridor stal „berlínskou zdí“ dělící
neprodyšně Úvaly na východní a západní část,
- zařazení Úval do hnutí „Zdravé město“,
- vypracování plánu strategického rozvoje města,
- vytvoření scateboardové plochy pro mládež,
- výzva ke zvovuzprovoznění kulturního domu,
- výzva k založení nadace pro kulturně-společenský rozvoj Úval atd.
Rok 2005 byl pro Občanskou demokratickou stranu v Úvalech rokem prvých
příprav na „volební rok 2006“. ODS analyzovala kulturní i ekonomickou situaci
města a stanovila základní priority, se kterými budou občané seznámeni v
kampani před komunálními volbami 2006.

Komunistická strana Čech
Čech a Moravy (KSČM)
Základní organizace v Úvalech vyvíjela aktivní činnost a členská základna je
úměrná době, na slušné úrovni je voličská základna. Pravidelný kontakt s občany,
kteří volí KSČM, a s dalšími zklamanými občany ze současného hospodářského i
společenského vývoje, vytvářely dobré podmínky pro činnost základní organizace i
pro rozšiřování voličské základny. V průběhu roku se konaly výroční členské
schůze, okresní, krajské a celostátní konference, i sjezd strany. Cílem bylo
zkvalitnění práce členské základny a příprava parlamentních a komunálních
voleb v roce 2006. Základní organizace konala pravidelné členské schůze, které
byly přístupné i nečlenům strany. Výbor základní organizace pracoval v počtu
sedmi členů a s revizní komisí.. Pravidelný osobní kontakt, doplněný
propagačními materiály a stranickým tiskem, přinášel dobré výsledky pro rozvoj
spolupráce s občany v okolních obcích, kde nejsou ustaveny samostatné základní
organizace KSČM. Zastupitelé městského zastupitelstva zvolení za KSČM a
členové příslušných komisi projevovaly aktivní zájem o dobrý chod města

Město Úvaly - Kronikářský zápis 2005

ODS

KSČM

strana 29 (celkem 47)

SNK Za rozvoj
Úval

Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval
Politické hnutí bylo účelově utvořeno pro komunální volby v roce 2002. Při
těchto volbách se stalo vítězem voleb do zastupitelstva města. Z 15 členů
zastupitelstva města Úvaly bylo a zůstává 10 členů volených za politické hnutí
SNK, tj. cca 67 % . Hnutí nemělo vedení ani zmocněnce. SNK Za rozvoj Úval
neslo převážnou tíhu zodpovědnosti za rozvoj města a utváření dobrých
podmínek pro život jeho občanů.

Spolky, organizace, občanská sdružení a klu
kluby
Český svaz chovatelů
Základní organizace v Úvalech uspořádala ve dnech 22. – 23. ledna 44.
roč
ročník Zimní výstavy králíků a drůbeže spojený s okresní výstavou holubů.
Základní organizace ČSCH Úvaly ve spolupráci s Klubem chovatelů
vídeňských králíků uspořádala ve dnech25. – 26. listopadu speciální výstavu
vídeň
vídeňských králíků. Vystaveno bylo okolo 450 ks zvířat z celé republiky.

Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského v Úvalech
Obec se aktivně účastnila na přípravě a průběhu V. městského plesu v sobotu
19. března v hotelu Budka výroční členskou schůzi15. ledna. Ocenění zaslouží
zejména paní rychtářka H. Černá, panímaminka G. Bachurová, sousedé J. Vrána,
L. Ota a J. Bachura.
V lednu (31. 1. 1970) si baráčnická obec připomněla 35. let od svého za
založení.
Při této příležitosti uspořádala 28. května dopoledne Slavnostní výroční
zasedá
zasedání, kterého se zúčastnil starosta města Ing. Ivan Černý, kronikář města
Dr. Vítězslav Pokorný a další hosté. Poté odpoledne uspořádala KROJOVANÝ
PRŮVOD městem, který zahajoval na náměstí Svobody a skončil na náměstí
Arnošta z Pardubic. Průvod byl součástí Staročeského jarmarku a oslav Dne dětí.

Skautské středisko br. Jiřího Bubáka v Úvalech
V sobotu 9. dubna zorganizovali místní skauti úklid háječku na Úvaláku,
vzhledem k tomu, že se sešlo dost lidí, podařilo se uklidit háječek asi za dvě
hodiny od odpadků, nedopalků cigaret, spadaného listí a ulámaných suchých
větví. Kontejner na odvoz odpadků zajistil městský úřad.
V červenci úvalští skauti uspořádali třítýdenní letní tábor 3 km od města
Kácov.
Skautské středisko uspořádalo v sobotu 15. října dobrovolnou finanční sbírku
„POSTAVME ŠKOLU V AFRICE“. Sbírka vynesla celkem 5 000,00 Kč, které
byly odeslány na bankovní účet dobročinné společnosti „Člověk v tísni“.

Svaz tělesně postižených v ČR
Místní organizace v Úvalech uspořádala v sobotu 19. března v hotelu Budka
v Úvalech výroční členskou schůzi.

Sbor dobrovolných hasičů
hasičů Úvaly
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Členové místního sboru se účastnili 23. dubna v Čelákovicích soutěže O
putovní pohár Ladislava Báči. Jednalo se o soutěž v požárním útoku mladších a
starších žáků a dorostu.
21. května se SDH Úvaly zúčastnil soutěže dospělých v Ondřejově, a to
Okresní soutěže požárního sportu. Soutěž se skládá ze štafety 4x100 m
s překážkami a požárního útoku. Družstvo ve složení Jiří Ryneš, Karel Klíma,
Radek Šindelář, Milan Bednář, František Ernest, Michal Lundák, Martin
Borovička a Miroslav Šindelář se umístilo na 3. místě a postoupilo do krajské
soutěže. Družstvo žen ve složení Václava Klímová, Monika Rynešová, Zdenka
Lehovcová, Tereza Ernestová, Jana Lehovcová, Alena Tesařová, Markéta
Račáková, Eva Mašatová se umístilo na 3. místě.
Okresního kola hry Plamen mladých hasičů 4. a 5. června v Dolínku se
zúčastnilo družstvo starších žáků ve složení Pavel Polák, Milan Blažek, Petra
Frýdmanová, Kamil Račák, Tereza Rynešová, Markéta Račáková, Jaroslav
Adam, Martina Lehovcová, Vladimír Hujer, Jan Tesař a Tomáš Klíma zvítězilo a
postoupilo do krajské soutěže. Družstvo smíšeného dorostu ve složení Klára
Dolejší, Jan Borovička, František Ernest, Martin Borovička, Jana Frýdmanová,
Tomáš Bouzek a Alena Tesařová se umístilo na 2. místě. V soutěži jednotlivců se
Alena Tesařová umístila na 1. místě, Klára Dolejší na 2. místě, Martin Borovička
na 2. místě a Tomáš Bouzek na 3. místě.
24. září se v Jirnech úvalský sbor zúčastnil tradiční soutěže v požárním
úto
útoku pro dospělé. Úvalská družstva, jak v mužské tak v ženské kategorii,
zvítězila.
2. října se úvalská družstva starších žáků a dorostu zúčastnila soutěže
v požárním útoku „O pohár starosty OSH PrahaPraha-východ“ v Doubku. Dorostenci
vybojovali 2. místo a starší žáci 1. místo.
9. října se úvalští hasiči zúčastnili 10. ročníku Memoriálu Bédy Černého,
tradiční noční soutěže v Dolínku.
Říjnového závodu požárnické všestrannosti ve střelbě, šplhu, topografii, uzlů
apod. družstvo mladších žáků, Tomáš Klíma, Veronika Nováková, Adéla
Votočková, Jan Vaněk a Jaroslav Pácha, vyhrálo, družstvo starších žáků, Pavel
Polák, Kamil Račák, Jaroslav Adam, Milan Blažek a Tereza Rynešová, obsadilo
3. místo, v kategorii dorostu smíšené družstvo, Klára Dolejší, František Ernest,
Jan Tesař, Markéta Račáková a Petra Hanušková, vyhrálo, jednotlivci Alena
Tesařová a Michal Lundák se umístili na 3. místě.

Český rybářský svaz
V úterý 12. dubna se v sokolovně v Úvalech uskutečnila valná hromada
místní organizace ČRS. Organizace má 351 členů. Organizace na jaře nasadila do
místních rybníků celkem 13 tisíc kusů ryb a slovila celkem 93,93 q ryb a 750 ks
sumečka celkem za 403.733,00 Kč. Průběžně probíhaly rekonstrukce nádrží
Kalák a Jámy, byla vyčištěna spojovací štola Jámy – Kalák, v Jamách bylo
provedeno odbahnění, vyřezání náletových křovin a vybetonování části lovícího
zařízení a zaústění odpadní štoly do Jam. Místní organizace uspořádala v únoru
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Rybářský ples a řadu dalších akcí společensko-sportovního charakteru, např.
setkání seniorů, podzimní závody mládeže na rybníku Fabrák apod.
V sobotu 24. září uspořádala místní organizace v Úvalech na rybníku Lhoták
tradiční závody seniorů v lovu ryb na udici. Zapsáno bylo 27 členů. Bylo
uloveno celkem 77 ks ryb, převážně kaprů. Vítězem se stal pan Miroslav Novák ,
druhý byl Ing. Zdeněk Šimek a třetí byl pan Václav Moravec.
Začátkem října provedla místní organizace dva výlovy navíc, lovily se nádrže
Jáma a Kalák. Z Jámy bylo sloveno 85 kg násady kapra a 580 kg bílé ryby.
Z Kaláku bylo sloveno 464 kg kapra, 130 kg amura a 320 kg bílé ryby. Tyto
násady byly použity v dalším chovném cyklu.
V říjnu a listopadu místní organizace zabezpečila výlovy dalších rybníků. 15.
a 16. října slovila třecí rybníčky a rybník Dolní, 22. října rybník Lhoták, 28. října
se na rybníku Fabrák uskutečnily závody mládeže z 23 startujících zvítězil
Daniel Bouzek. Na všech rybochovných zařízeních místní organizace ČRS
v Úvalech bylo celkem sloveno 315 kg amura dvou a tříletého, 182 kg (9000 ks)
kapra jednoletého, 106 q kapra dvou a tříletého, 450 ks sumce jednoletého
v průměrné délce 14 cm, 317 ks štiky jednoleté a 826 kg bílé ryby (plotice, perlín,
karas apod.). V místní organizaci Úvaly bylo do revíru Výmola – Fabrák
vysazeno 23 q kapra, 299 kg amura a 317 ks jednoleté štiky.

Úvalský spolek akvaristů
Úvalský spolek akvaristů, člen sdružení Unie akvaristů ČR – AKVA CZ,
uspořádal v sobotu 28. května v areálu sokolovny 7. prodejně prezentační akvatrh
českých distributorů, výrobců a chovatelů všeho akvaristického pod názvem
AKVA UVALY 2005. Akci navštívila téměř 400 návštěvníků. Úspěšnou
výstavu připravil a zorganizoval spolek pod vedením pana Miloslava Kolaříka.
Úvalský spolek akvaristů uspořádal v sobotu 17. prosince v sokolovně 7.
VÁNOČNÍ AKVATRH V ÚVALECH.

Klub přátel historie
historie a přírody Úval a okolí – občanské sdružení
fyzických a práv
právnických osob
Na podzim se v Úvalech utvořila skupina občanů kolem kronikáře města,
která zpracovávala podněty obyvatelů zaznívající při různých společenských i
kulturních setkáních a akcích ve městě. Tyto podněty se dotýkaly zejména
problematiky kultury a bližšího poznávání místní historie, vyjasňování některých
mlhavých informací z ranné historie města a okolí, seznamování se s místními
kulturními a přírodními památkami nejen přímo ve městě, ale i v jeho okolí a
usilování o systematickou péči a o ochranu těchto památek a přírodního dědictví.
Tak se zrodil přípravný výbor pro ustavení občanského sdružení fyzických a
právnických osob s názvem KLUB PŘÁTEL HISTORIE A PŘÍRODY
ÚVAL A OKO
OKOLÍ. Členy tohoto přípravného výboru se stali Dr. Vítězslav
Pokorný, kronikář města a zároveň zmocněnec přípravného výboru, Mgr. Jitka
Pokorná, farářka CČSH, Ing. Vladislav Procházka, vedoucí redaktor Života
Úval, Jiří Štork, dobrovolný kulturní pracovník a Jan Psota ml. z Hradešína,
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amatérský historik a člen Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín. Datum
ustavujícího shromáždění Klubu bylo stanoveno na únor 2006.

Obyvatelstvo
K 31. prosinci 2005 žilo v Úvalech 5 019 obyvatel,
obyvatel z čehož byli 4 275
dospělí a 744 dětí do 15 let věku. Nově se do Úval k trvalému pobytu přihlásilo
201 občanů a odhlásilo 94. Nově se narodilo 43 dětí, zemřelo 57 občanů.
V obřadní síni MěÚ se uskutečnilo 9 sňatků.

Sňatky v
Úva
Úvalech

Sňatky
V obřadní síni MěÚ
11. 03. Karel Smolík a Miluše Bečková
01. 04. Karel Měchura a Marie Polyáková
14. 07. Mychajlo Vasylovyč Bojčak a Eva Šuralová
14. 07. Bohumil Filo a Lenka Dlugošová
14. 07. Daniel Rymeš a Eva Hálková
22. 07. Jiří Dvořák a Helena Langmajerová
02. 09. Michal Brabec a Monika Chládková
30. 09. Roman Barva a Kateřina Boušková
14. 10. Stanislav Mitrowski a Daniela Tesařová
Prvním občánkem Úval v novém roce 2005 se stala Michaela Tesařová,
narozená 7. ledna 2005.
V Úvalech k 31. prosinci 2005 byla nejstarší občankou města Úvaly
Úvaly paní
Božena Vodrážková, narozená 10. listopadu 1902, která se dožila již 103 let.

Noví spoluobčánkové
Matěj Bašta, Denisa Benešová, Kateřina Brabcová, Barbora Brázdová, Adam
Brožek, David Dlouhý, Milan Dohnal, Aneta Grohová, Jiří Hartig, Richard
Havlík, Matyáš Jura, Jan Mikuláš Kára, Maxmilián Kocek, Tadeáš Kocvera,
Albert Krob, Anna Lešetická, David Lopatka, Andrea Mouchová, Viktorie
Mrkosová, Vladimír Novák, Daniel Pangerl, Lída Pavelková, Anna Personová,
Martin Pokoj, Magdalena Procházková, Gabriela Reinerová, Yvetta Rydrychová,
Jáchym Slovák, Filip Strnad, Eliška Svítková, Ladislav Šašek, David Šindelář,
Jaroslav Špaček, Zuzana Špaková, Magdaléna Teplá, Michaela Tesařová, Jakub
Toulec, Matěj Trapek, Ondřej Vašek, Josef Večeřa, Michal Vrba, Nela Vrzalová,
Luisa Zavoralová.

První
spoluobčánek
Nejstarší
občan
občanka
Vítání nových
spoluobčánků

Významná
jubi
jubilea občanů

Významná jubilea
Leden:
František Pištora – 88 let. Emilie Rücková – 91 let, Milana Pergnerová – 93 let.
Únor:
Oldřich Bakos – 85 let, Josef Kabát – 85 let. Jindřiška Truxová – 86 let, Marie
Pšeničková – 88 let, Emilie Slavíková – 89 let, Anežka Kafková – 91 let.
Březen:
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Marie Dovolilová – 85 let, Helena Klossová – 85 let, Jarmila Šebková – 85 let,
Miroslav Kotland – 86 let, Antonie Svobodová – 90 let.
Duben:
Johanka Hromadníková – 85 let, Jan Koval – 87 let, Ing. Jaroslav Kramář – 89
let, Jarmila Vanická – 90 let, Zdenka Kašparová – 92 let.
Květen:
Blažena Eliášová – 85 let, Zdeňka Havelková – 85 let, Růžena Kociánová – 85
let, Bohuslav Dvořák – 85 let, Běla Stříbrská – 85 let, Veronika Bohatová – 86
let, Marie Štrobová – 86 let, Jan Vrdlovec – 86 let, Anna Havelková – 87 let,
Marie Nováková – 88 let, Jaroslav Plaček – 91 let.
Červen
Oldřich Šolc – 87 let, Marie Holánková – 88 let.
Červenec:
Růžena Grosmanová – 85 let, Anna Červenková – 85 let, Marie Součková – 92
let, Leopolda Lupínková – 92 let.
Srpen:
Vladimír Poledník – 85 let, Božena Jelínková – 85 let, Marie Batlíková – 85 let,
Miroslav Selix – 86 let, Jaroslava Absolonová – 86 let, Marie Rinekrová – 92 let.
Září:
Josef Vyskočil – 85 let, František Žaba – 86 let, Růžena Strnadová – 86 let,
Marie Trnková – 86 let, Věra Uhlířová – 86 let, Alžběta Kovačiková – 89 let,
Ludmila Slavíková – 89 let, Marie Voltrová – 91 let.
Říjen:
Marie Matějková – 87 let, Milada Selixová – 88 let, Marie Slavíková – 91 let,
Marie Fieglová – 94 let.
Listopad:
Miroslav Fišar – 85 let, Marie Duková – 86 let, Antonie Kabašturová – 87 let,
František Pech – 88 let, Růžena Ouzká – 91 let,
Božena Vodrážková – 103 let, nejstarší občanka Úval.
Prosinec:
Štěpánka Wolfová – 86 let, Janina Jarochová – 86 let, Vlasta Andrlová – 86 let,
Tomáš Vondráček – 87 let, Anna Vernerová – 89 let, Marie Holáková – 93 let,
Božena Kubátová – 93 let.

Navždy jsme se rozloučili se zemřelými
Růžena Bartáková, Olga Baštová, Marie Batlíková, Libuše Beránková, Josef
Bohata, Alžběta Boudová, Miroslav Čermák, Karel Drvola, Marta Fiedlerová,
Jaroslav Háral, Anna Havelková, Josef Hladík, Tomáš Hlávka, Jozef Horváth,
Jan Chalupa, Jaroslav Junek, Jaroslava Kociánová, Božena Kotvalová,
Stanislav Labounek, Jiřina Líbalová, Anna Macková, Oldřich Maixner,
Miroslav Malina, Růžena Manhartová, Gizela Michálková, Miroslav Mikeš,
Zdenka Morávková, Antonín Nešpor, František Novák, Věnceslava Paříková,
Milada Pergnerová, Libuše Pichlová, František Pištora, Jaroslav Plaček, Olga
Procházková, Marie Rinekrová, Josef Rosa, Jiří Skřivánek, Miluše Smolíková,
Jindřiška Sosvorová, Miloslav Střihavka, Věra Šmejkalová, Evžena Špíšková,
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Marie Štrobová, Hana Tesařová, Věra Tučková, Hana Týblová, Věra Uhlířová,
Amalie Ulrichová, Jarmila Urbanová, František Valenta, Jarmila Vanická,
Jaroslava Vícovská, Růžena Volšová, Jaromír Vondruška,Václav Vrzák, Jarmila
Vyskočilová.

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Říčanská pohotovost i pro náš region změnila hodiny pohotovosti následovně:
pondělí – pátek od 17 hodin do 22 hodin, sobota a neděle od 8 hodin do 22 hodin,
svátky od 8 hodin do 22 hodin. Pohotovost je bez výjezdu.Akutní případy:
pohotovost sanitky Praha – venkov číslo tel. 257 710 489 nebo rychlá záchranka
tel. 155.
Zdravotní středisko v Úvalech získalo vybudováním nové ordinace
ordinace - interní
ambulanci MUDr. Hrabálka.

Péče o životní prostředí, o čistotu vod,
o městskou ze
zeleň

Životní prostředí

Zastupitelstvo města stanovilo výši poplatku za odpady v roce 2005, při
porovnání nákladů rozhodných pro výpočet výše poplatku, na 492,492,- za osobu
ročně.
ročně.

Jarní a podzimní úklid města
Ve dnech 6. – 7. dubna proběhlo mechanické čištění ulic města čistícím
vozidlem.
Na jaře byl opět organizován tradiční úklid města od některých odpadků
z domácností občanů. Ve dnech 9. a 10 dubna, 16. a 17. dubna byl proveden svoz
starého železa. Svoz biomateriálů a objemnějších odpadů byl proveden ve dnech
od 11. do 28. dubna.
9. dubna zorganizovali Martina Bedrnová a Ing. Ivan Černý úklid háje za
mateřskou školou na Úvaláku. Kontejnery a pytle na odpad zajistil městský úřad.
Pravidelný podzimní úklid města a odpadků z domácností občanů byl
organizován následovně. Svoz starého železa byl proveden ve dnech 8. a 9. října,
15. a 16. října, svoz biomateriálů a objemnějších odpadů byl prováděn od 10. října
do 27. října.

Nad kvalitou pitné vody v městské vodovodní síti v Úvalech
Ve vodě v městské vodovodní síti v Úvalech neustále roste obsah dusičnanů ve
vodě a překračuje tak zákonem povolenou hranici 50 mg/l asi o 60 %..
Provozovatelem městské vodovodní sítě v Úvalech byla v roce 2005 společnost
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Diskutoval se návrh na uvažované
vyřazení jirenského prameniště z provozu a napojení na vodovodní řad
z Káraného. VaK Mladá Boleslav řešil zlepšení kvality pitné vody ve vodovodu
v Úvalech pravidelnou kontrolou jirenského prameniště, omezováním odběru vody
z kvalitativně nejhorších zdrojů apod. Jirenské prameniště je znehodnoceno
z minulosti intenzivním hnojením okolní zemědělské půdy, vypouštěním
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splaškových vod do struh a příkopů, zemědělskou živočišnou výrobou, hustotou
dopravy apod. Proto již byla zpracována projektová dokumentace a probíhala
příprava pro územní řízení výstavby přivaděče. Velkým problémem zůstal způsob
vypouštění odpadních vod, hlavně do potoka Výmoly. Městský úřad proto
organizoval akci na zjištění, jakým způsobem se vlastníci nemovitostí zbavují
odpadních vod. Touto formou donutil řadu vlastníků nemovitostí, že se připojili
na veřejnou kanalizaci.

Černé skládky

Černé skládky

Město se muselo bránit černým skládkám, které se vyskytovaly v jeho
nejbližším okolí. Problematická situace byla u silnice na Přišimasy a na
Tlustovousy.

Vývoj počasí
Podle zprávy srážkoměrné stanice v Úvalech vedené Ing. Jiřím Veselým byl
rok 2005 chladnější oproti letům minulým se střídáním vlhkého a suchého období.
Počtem srážek patřil mezi průměrné. 8. leden byl nejteplejší za posledních 230 let,
bylo naměřeno +12oC . Od 18. ledna přišlo ochlazení a 27. ledna bylo naměřeno již
–9oC. Sníh napadl 13. ledna a o den později roztál. 22. a 23. ledna napadalo po 4
cm sněhu a ve dnech 25. – 28. ledna byla sněhová vrstva vysoká 9 cm. V únoru se
sníh udržel celý měsíc, byly silné mrazy (8. 2. bylo naměřeno –12oC ), 12. února
bylo naměřeno +10oC, koncem měsíce však opět měření ukázalo 6 – 9oC pod
bodem mrazu. Velké chladno bylo i v březnu. 3. března bylo naměřeno –12oC a
sněhová vrstva dosáhla 8. a 12. března 15 cm, potom se 15. března oteplilo a sníh
zmizel 17. března. Koncem března již teplota dosahovala 10oC. Duben se ničím
zvláštním neprojevil, ale koncem května dosáhly teploty přes 33oC, 30. května
odpoledne přišla silná bouře s kroupami a napršelo 28,4 mm. V červnu se ve dnech
7. – 9. ochladilo, jinak se střídalo teplé slunečné počasí s deštivým. Počátkem
července bylo opět chladno a deštivo. Přes den vystoupily teploty maximálně na
10oC a v prvních deseti dnech spadlo 110 mm srážek z celkových červencových
srážek 153,8 mm. 10. července spadlo při bouřce 37,0 mm vody, padaly také
kroupy. Ve dnech 28. – 30. července nastaly opět extrémní teploty dosahující až
35oC, potom přišla bouřka a ochlazení. Celý srpen bylo většinou zataženo a
poměrně chladno, oteplilo se až na konci měsíce. Od 18. září bylo ráno jen 4 – 5oC
a přes den okolo 15oC. Říjen jako by se snažil vynahradit studené a deštivé léto,
bylo převážně slunečně, za celý měsíc pršelo pouze čtyřikrát. Listopad zahájily
mlhy a ochlazení, první sníh se objevil 18. listopadu, ale hned roztál, další den
napadal poprašek, který vydržel dva dny, konec měsíce byl již bez sněhu. Toto
počasí vydrželo do poloviny prosince, ve dnech 15. a 16. prosince foukal silný vítr
a následovalo intenzivní sněžení se sněhovou vrstvou až 15 cm. 23. prosince
nastala obleva, Štědrý den byl již bez sněhu s teplotou +5oC, ale již 28. prosince
začalo po ochlazení opět hustě sněžit a na Silvestra již dosahovala teplota –
10oC, nejvyšší sněhová vrstva dosáhla 18 cm.
Dle naměřených hodnot úvalskou srážkoměrnou stanicí lze uvést:

Město Úvaly - Kronikářský zápis 2005

strana 36 (celkem 47)

Srážkoměrná
stanice

Měsíční srážky
leden
44,4 mm
únor
43,4 mm
březen
15,4 mm
duben
25,8 mm
květen
70,6 mm
červen
64,0 mm

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

153,8 mm
85,5 mm
35,8 mm
11,5 mm
17,7 mm
39,8 mm

Srážkové extrémy
Celkem srážek v roce 2005 v Úvalech - 607,7 mm.
Nejvyšší měsíční srážky červenec
-153,8 mm
Nejnižší měsíční srážky říjen
- 11,5 mm
Nejvyšší denní srážky
10. 07.
- 37,0 mm
Nejvyšší sněhové srážky 28. 12.
- 16 cm
Nejvyšší sněhová vrstva 19. a 29. 12. - 18 cm

Měsíční srážky

Srážkové extrémy

Hodnocení srážkových extrémů v Úvalech za posledních 19 let, tj. od začát
začátku
pozorování 5. 5. 1986 do 31. 12. 2005
Nejvyšší roční srážky
v roce 2002
Nejnižší roční srážky
v roce 2003
Nejvyšší měsíční srážky srpen 2002
Nejnižší měsíční srážky červenec 1990
Nejvyšší denní srážky
8. července 1996
Nejvyšší denní sněhové srážky 24. února 1993
Nejvyšší sněhová vrstva 26. února 1993
Nejvíce dní bez srážek červenec 1990
květen 1992
Nejméně dní bez srážek září 2001

- 873,9 mm
- 411,3 mm
- 172,6 mm
- 4,3 mm
- 52,4 mm
- 20 cm
- 35 cm
- 27 dní
- 8 dní

Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI

Narozeniny T. G. Masaryka
7. března jsme si připomněli již 155. výročí narození jednoho ze zakladatelů
samostatné Československé republiky a prvního prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka.

Výročí narození
T.G.Masaryka

Přechod ze zimního na letní čas
Noc ze soboty 26. na neděli 27. března 2005 byla o hodinu kratší. Ručičky
všech hodin v zemi se již 26 let takto posouvají. A tak ze středoevropského času
se opět od 27.. března 2005 začal letní čas. Před 11ti lety (v roce 1994) se ČR
přizpůsobila Evropské unii a prodloužila letní čas na sedm měsíců, do 31. října .

Prapor města
Na podnět kronikáře města Dr. Vítězslava Pokorného zveřejnila
místostarostka města Ing. Jana Horová v červnovém čísle Života Úval výzvu
občanům, aby v období od června do září navrhli prapor města Úvaly. Sešlo se
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Přechod ze
zim
zimního na letní
čas

Prapor města

celkem 13 návrhů od pěti autorů. Na výzvu reagovali p. Roman Baxa, paní Alena
Janurová, František Jungwirth, Ing. Vladislav Procházka a Jan Psota ml. Na
spolurozhodování o vítězném návrhu se také účastnili předsedkyně kulturní
komise rady města paní Helena Novosádová a Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář
města. Za vítězné návrhy byly vybrány práce Romana Baxy a Františka
Jungwirtha. V následujícím řízení byla oslovena heraldická kancelář Dauphin
pana Kasíka z Roudnice nad Labem k dopracování návrhů a přípravě podkladů
pro schvalovací řízení v heraldickém podvýboru Parlamentu ČR.

Konec letního času
Letní čas skončil v neděli 30. října a v 03.00 se posunul zpět na 02.00
středoevropského času.

Historické kalendárium kulatých výročí města Úvaly v roce 2005
705 let od první písemné zmínky o Úvalech jako tržním městečku. Sedláčkův
Místopisný slovník království českého uvádí Úvaly přímo jako tržní městečko,
které těžilo ze své výhodné polohy na významné obchodní Trstenické stezce
v blízkosti brodu přes potok Výmolu. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně
některý z potomků či jiných následovníků Domaslava ze Škvorce, čemuž
nasvědčuje již od samého počátku doložený poddanský vztah z počátku poloviny,
později celého městečka ke škvoreckému hradu a panství. Nevelké městečko mělo
pravidelný lokační půdorys, v jehož středu se rozkládalo úzké obdélníkové
náměstí, obklopené dvěma řadami domů. Nejstarší zástavba byla pravděpodobně
dřevěná, nelze ani vyloučit možnost, že se v samých počátcích používaly pouze
primitivní polozemnice.
620 let od prvního písemného doložení, že od roku 1385 byl úvalský kostel, spíše
veřejná kaple, filiálkou kostela sv. Petra a Pavla v Horkách (dnes součást obce
Přišimasy)do jehož farnosti Úvalští patřili. Původní zasvěcení kostela přesně
známo není, dnešní patrocinium Zvěstování Panny Marie, resp. Zvěstování
Páně, pochází až ze 17. století. Poloha kostela v blízkosti severovýchodního
koutu náměstí je obvyklá i pro další středověká lokační města. Je zajímavé, že při
kostele nevznikla po celý středověk fara a Úvaly náležely do farnosti kostela sv.
Petra a Pavla v Horkách. Je velmi pravděpodobné, že úvalský kostel byl už od
počátku jednou z mála zděných budov ve městečku.Barokní podobu získal kostel
po opravě dokončené v roce 1724.
585 let od průjezdu krále Zikmunda přes Úvaly po své volbě českým králem 2.
srpna 1420, když táhl se svým ozbrojeným doprovodem královskou cestou přes
Běchovice, Úvaly, Český Brod, Kolín do Kutné Hory a od podzimní bitvy
husitských vojsk s křižáky vedenými králem Zikmundem u Vyšehradu 31. října
1420 a bezhlavého útěku krále Zikmunda s velkým množstvím raněných, které
pobral sebou, na Úvaly a na Český Brod, kde při menší zastávce řadu svých
raněných bojovníků a přátel, zemřelých na následky zranění, útrap z těžké cesty a
nepříznivého počasí, nechal v Českém Brodě pohřbít.
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445 let od sjednocení městečka Úvaly, panského dvora Hostín s panským dvorem
Hodov přikoupením a začleněním ke škvoreckému panství v roce 1560
Albrechtem ze Smiřic. Po více než dvou stoletích tak došlo k opětovnému spojení
obou částí Úval, které od této doby již trvale zůstaly pod vládou jediné vrchnosti
na škvoreckém panství.
285 let od zahájení stavby nového hlavního oltáře v kostele v Úvalech v roce
1720. Monumentální dílo zhotovil pražský sochař Jan Jiří Šlanzovský, žák
slavného barokního mistra Matouše Václava Jäckela.. V jeho středu je místo
obrazu socha Panny Marie s Ježíškem, po stranách jsou sochy Svatého Josefa a
Svatého Jáchyma. V horní části je sousoší Nejsvatější Trojice s anděly. Zakázku
objednal a financoval zámožný nájemce Hořejší hospody v Úvalech Jiří Doubrava
Na zadní straně oltáře je proto nápis „K wietči czti a chvale Neyswietijssi
Rodičcze Blahoslawene P. Marii tento oltarz dal postawiti na svuj naklat
Slowutny P. Jirzy Daubrawa, malowan 1720.“
205 let od průjezdu legendárního ruského vojevůdce maršála Alexandra
Vasiljeviče Suvorova (28. ledna 1800). Na přelomu 18. a 19. století průchody
cizích vojsk přes Úvaly souvisely s koaličními válkami proti napoleonské Francii.
185 let od založení čtenářského spolku v Úvalech z iniciativy zdejšího mlynáře
Františka Pleskota, autora divadelní hry „Libohra z historie Josefa Egyptského“.
Spolek v Čechách vznikl do poloviny ledna 1820 vedle Úval ještě ve Spáleném
Poříčí, v Nepomuku, v Chlumci nad Cidlinou, v Ústí nad Orlicí, v Litomyšli a
v Prachaticích po vzoru prvního čtenářského spolku založeného 1. ledna 1820
radnickým farářem A. J. Puchmajerem.
160 let od průjezdu prvního vlaku na nově zbudované železniční trati přes Úvaly
z Olomouce do Prahy 20. srpna 1845. Pravidelná doprava na 252 km dlouhé trati
Olomouc – Praha byla zahájena 1. září 1845. Veškerý personál dodala Severní
dráha císaře Ferdinanda, jíž byl provoz této trati pronajat. Na trati z Kolína byly
v této době postaveny stanice Nový Kolín, Tatce, Český Brod, Úvaly, Běchovice,
Praha. Úvalská stanice je jedna z nejstarších, byla postavena jako třetí v pořadí
na trase Olomouc – Pardubice – Praha. Po pěti letech převzal po vzájemné
dohodě od 1. ledna 1850 provoz na Severní dráze do vlastní režie stát a začal
vyvíjet úsilí o co nejrychlejší rozšíření této moderní dopravní sítě.
155 let od administrativního zrušení historického Kouřimského kraje v roce 1850,
který vystřídaly nově založené okresy. Katastr Úval byl tehdy začleněn do okresu
Český Brod, jehož součástí byly Úvaly po dobu následujících sto deseti let.
155 let od přestavby bývalé vrchnostenské mýtnice v Úvalech, na jihovýchodním
okraji městyse, na synagogu se židovskou školou v roce 1850. Tímto způsobem
byla v Úvalech založena samostatná židovská obec, jejíž představitelé stále
aktivněji zasahovali do zdejšího společenského dění. K synagoze byl brzy
přistavěn domek pro šamaše (synagogálního sluhu), v roce 1867 došlo z iniciativy
židovského živnostníka Antonína Rosenbauma k přestavbě modlitebny v
historizujícím pseudorománském slohu. Mýtnice, která byla zároveň obilní
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sýpkou, stávala na rohu dnešní ulice 5. května a Škvorecké ulice, tzn. na místě
dnešního rodinného domku Netušilů. Mýto se pak vybíralo ještě v domku čp. 11
(u mostu) a potom u obecního lomu. Po 75 letech přestala synagoga sloužit svému
účelu a v roce 1925 byla zbořena. Věřící se stali součástí židovské náboženské
obce v Přistoupimi.
145 let od největšího rozmachu důlní činnosti v Úvalech, kdy zde v roce 1860
bylo při dolování železné rudy v provozu osm šachet, v nichž pracovalo asi
padesát horníků.
145 let od založení první měšťanské organizace tohoto typu v Úvalech – kulturně
společenského spolku „Žihadlo“, založeného pravděpodobně již v roce 1860
farářem Václavem Kratochvílem a řídícím učitelem Josefem Ballatým. Jeho hlavní
náplní bylo pořádání koncertů, výletů a tanečních zábav.
140 let od povolení pořádat v Úvalech třikrát do roka trhy-jarmarky. Jejich
dějištěm se stalo místní náměstí a přilehlé ulice. Velkou oblibu jarmarků dokládá
hlavně skutečnost, že v 60. letech 19. století zde své zboží nabízelo občanům
přibližně padesát prodejců.
125 let,
let kdy v roce 1880 přes Úvaly projížděl vlakem samotný panovník císař
František Josef I.
120 let od založení Zpěváckého spolku „Smetana“ v Úvalech. Spolek v roce 1885
založil z počátku jako mužský pěvecký sbor místní řídící učitel František Podhola
a jeho členy se stali především železniční a cukrovarští úředníci. Později od roku
1887 se sbor stal pěveckým sborem smíšeným. Sbormistry se postupně stali učitel
B. Čeněk, po něm řídící učitel M. Minářů a od roku 1914 učitel J. Štancl.. Toto
seskupení volně navazovalo na zaniklý spolek „Žihadlo“.
100 let od zvýšeného zájmu obyvatel Úval o politické dění, které vyústilo v roce
1905 v založení místní organizace Strany národně
národně sociální.
sociální Ta se stala první ryze
politicky orientovanou skupinou ve městě. Její předchůdkyní byla Občanská
vzdělávací a podpůrná jednota „Havlíček“ pro Úvaly a okolí, založená 1.
listopadu roku 1903, která měla kolem třiceti členů. Prvním zdejším předsedou
strany se stal Alois Procházka, jenž se společně s dalšími členy dočkal
pronásledování rakouskými státními úřady. Strana národně sociální v Úvalech
iniciovala založení Sokola a v obecních volbách roku 1909 získala plných šest
mandátů. O přízeň voličů národní socialisté soupeřili s Českoslovanskou stranou
sociálně demokratickou dělnickou, působící zde od roku 1907.
100 let od doby, kdy byly v Úvalech v roce 1905 západně od železniční trati
založeny nové obytné čtvrti zvané Na Petříně a Na Vinohradech, kde neobyčejně
rychle postupovala výstavba rodinných domků.
95 let od zřízení koedukační měšťanské školy v Úvalech v lednu 1910.
85 let,
let kdy v Úvalech zahájilo v roce 1920 svou činnost stavební družstvo
Budoucnost a stavební družstvo Domovina. S jejich přičiněním vyrostla na
západním okraji Úval řada nových ulic, čímž se zde více než trojnásobně zvětšila
předválečná rozloha zastavěné plochy.
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85 let od založení nejstarší lékárny v Úvalech Karlem Havlíčkem v roce 1920.
80 let od přeměny Měšťanské školy chlapecké v Úvalech v červnu 1925 na
měšťanskou školu smíšenou 1925.
80 let organizovaného tenisu v Úvalech, založení tenisového odboru SK Úvaly
9. srpna 1925.
80 let od založení Stolní společnosti pro chov drobných hospodářských zvířat
v Úvalech. Její založení především inicioval Čeněk Novotný. Spolek byl
předchůdcem poválečné místní organizace Československého svazu chovatelů
drobného zvířectva.
75 let od založení úvalského sportovního klubu SK Slovan. Klub zanikl
v padesátých letech 20. století při sjednocování tělovýchovy.
75 let od uspořádání školní akademie 7. března 1930 u příležitosti slav
osmdesátých narozenin prezidenta T. G. Masaryka, na níž se poprvé objevil
prapor úvalských škol, symbol ušlechtilého cítění, myšlení a konání. Prapor byl
zhotoven podle nejlepších návrhů žáků měšťanské školy, kteří se zúčastnili školní
soutěže. Byl vyšit na hedvábí. Pracovalo na něm 44 žákyň měšťanské školy
celkem 440 hodin. Prapor měl dvě strany. Na jedné straně v barvách trikolory byl
znak Úval uprostřed lipového věnce. Ten symbolicky vyjadřoval jednotu všech
Úvaláků, Čechů a Slovanů. Na druhé jednobarevné straně byl kruh ze srdíček
spojených stuhou směřujících k slunci a srdci uprostřed. Tato strana nesla nápis:
„Úvalské školy k sluncím poznání a vzájemné lásky.“ Na slavnostní akademii
také zazněla nová hymna úvalských škol. Slova složil ředitel Josef Kožíšek,
hudbu odborný učitel Štancl.
75 let od instalování nových varhan v kostele Zvěstování Páně v Úvalech v době
od 10. ledna do 1. února 1930. Tyto varhany pocházely z bočního kůru chrámu sv.
Víta v Praze.
70 let od vzniku Spolku zahrádkářů v Úvalech. Ustavující schůze spolku se
v Úvalech konala 28. dubna 1935 za účasti 34 zakládajících členů – majitelů
zahrad i zahrádek a přijala název "Spolek zahrádkářů pro Úvaly a okolí". Členy
vedení prvního výboru spolku byli předseda František Cmíral, místopředseda
Václav Lhoták, jednatel František Sokol, pokladník Antonín Košťál,
65 let od zahájení stavby nového koupaliště pod Holou Hostýní v září 1940.
60 let od ustavení Revolučního národního výboru v Úvalech 4. května 1945,
který koordinoval postup proti německým ustupujícím okupantům a zabezpečoval
pořádek ve městě. Jeho prvním předsedou byl zvolen ředitel školy Josef Rýdl.
60 let od posledních zastřelených obětí z řad obyvatel Úval 6. května 1945.
V budově místního úřadu byli zatčeni Bohumil Jandourek, Jaroslav Michálek a
Karel Marčin, kteří zde vykonávali zdravotnickou službu. Na rozdíl od ostatních
předcházejících rukojmí byli německými vojáky podrobeni nelidskému mučení, poté
byli zastřeleni a 8. května byli ve Vidrholci nalezeni mrtví (za dnešní retranslační
stanicí).
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60 let od osvobození městečka, kdy 9. května 1945 ráno Úvaly nejprve projelo
osamocené vozidlo americké armády, teprve o několik hodin později do Úval
přijely oddíly Rudé armády maršála Malinovského, Koněvovy oddíly pouze Úvaly
projely.
60 let od průjezdu vlaku prezidenta Edvarda Beneše, který byl v Úvalech
přivítán při svém návratu z Košic do Prahy 16. května 1945.
60 let od organizované činnosti a pojmenování populárního orchestru v Úvalech
na STO - Společenský taneční orchestr Úvaly v roce 1945. Nově se tvořící
orchestr od roku 1944 již v roce 1945 přijal návrh Míly Zámostného pojmenovat
se STO (Společenský taneční orchestr). Původní obsazení orchestru bylo v roce
1945 následující: Míla Zámostný, Jiří Váňa a Eman Jankovský (saxofony),
Jindřich Dufek a Josef Pospíšil (trubky), Jaroslav Dufek (trombón), Helena
Vernerová (klavír), Jiří Vodička (kytara), Vratislav Nevřivý (basa), Jiří Navrátil
(bicí).
60 let založení oddílu stolního tenisu SK Úvaly. Družstvo hrálo ve složení:
Jaroslav Šváb, Jaroslav Farský, Josef Hála, Josef Kouba, František Rybák st.,
Karel Landa, Iva Kociánová, Bohumila Hálová a Božena Farská. V současnosti
má oddíl 18 členů, jeho předsedou je Karel Šochman a startuje pod hlavičkou SK
Úvaly, k jehož názvu se tělovýchovná jednota vrátila po roce 1989. Současný „A“
tým hraje okresní přebor 1. třídy ve složení: Václav Pilát, Karel Šochman,
Vladimír Minařík, Oldřich Kukla st. a Jiří Voňavka. Ambiciózní „béčko“, jehož
výkonnost se rok od roku výrazně zlepšuje, startuje ve 2. třídě okresního přeboru a
jeho kádr tvoří: Oldřich Kukla ml., Jan Bauman, Tomáš Hanzlík, Radek Moucha,
Radek Pilát, Petr Červenka a Petr Jandovský.
55 let od uzavření prvního ryze občanského sňatku v Úvalech, který vzbudil
velkou pozornost místních obyvatel. Sňatek uzavřeli 28. ledna 1950 manželé
Netušilovi.
45 let od změny územněsprávního uspořádání země, zrušení po více než sto letech
existence okresu Český Brod. Úvaly se staly součástí administrativně vytvořeného
okresu Praha – východ, který byl ovšem značně nelogickým celkem bez historické
tradice a přirozeného správního centra. Zbytek původního českobrodského okresu
byl připojen k okresům Kolín a Nymburk.
45 let od založení místní organizace Čs. rybářského svazu v Úvalech v roce 1960.
Předsedou organizace byl na ustavující schůzi zvolen Cyril Husník. V současnosti
nese organizace od roku 1993 název Český rybářský svaz – místní organizace
Úvaly. V době svého založení měla rybářská organizace v Úvalech 13 členů.
V současné době je členy místní organizace Českého rybářského svazu v Úvalech
350 členů ve věku od 15 let a výše a 40 členů do 15 let věku. Svoji činnost
zaměřuje i dnes místní organizace na odchov násad pro revíry Českého rybářského
svazu, na práci s mládeží, zlepšování životního prostředí v katastru města, na
svépomocnou činnost ve prospěch města. Ročně odchovává místní organizace
v průměru 6 000 kg násad – převážně kapr a lín. Organizace hospodaří na
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úvalských rybnících Fabrák, Horní rybník, Dolní rybník, Lhoták. V roce 1998 byl
předsedou místní organizace zvolen M. Kolařík, jednatelem J. Konečný a
hospodářem P. Prchal. S tímto vedením vstoupila místní organizace do nového
tisíciletí.
40 let založení první úvalské big beatové skupiny The Snails v roce 1965 ve
složení: Petr Holánek – kytara, Ladislav Jelínek – doprovodná kytara, Jaroslav
Medek – basová kytara, Miroslav Rytina – bicí, František Jedon a Milan
Čumrda – zpěv. Hráli, podobně jako řada tehdejších kapel, na nástroje vyrobené
vlastníma rukama. Zesilovače a reproduktorové soustavy zhotovil Ladislav
Jelínek. Zkoušky se zpočátku konaly v kuchyni u Medků. Repertoár skupiny se
skládal ze skladeb Rolling Stones, Animals, Kings či Beatles a také písní
z domácích skupin jako Flamengo, Olympic a dalších odposlouchávaných z rádia
nebo magnetofonových nahrávek. Ani pokusy o vlastní převážně instrumentální
skladby nebyly výjimkou. První veřejné vystoupení skupiny se uskutečnilo v roce
1966 na besídce v místním tehdejším podniku Benzina, kde Big beatová skupina
Úvaly, jak zněl původní název, zahrála pět skladeb. Nato nastal vzestup
popularity skupiny, a nejen mezi úvalskou mládeží. V listopadu 2003 byla
skupina The Snails pozvána do Divadla komedie E. F. Buriana v Praze a hrála
po premiéře filmu „Sediment“ režiséra Hejtmánka, který je velkým obdivovatelem
retro skupiny.
35 let založení Obce baráčníků J. A. Komenského v Úvalech.
30 let od zřízení II. mateřské školy v Úvalech, Pražská ul. 525 v roce 1975.
15 let od konání významného diskusního večera, pořádaného koordinačním
výborem Občanského fóra v Úvalech v kulturním domě 12. ledna 1990. Při tomto
setkání byla znovu projednávána potřeba rekonstrukce městské rady, z jejíchž
třinácti členů zůstávali ve funkci pouze čtyři občané. Podobný vývoj postihl také
funkce poslanců městského národního výboru, z nichž jedenáct na počátku roku
složilo své mandáty.
15 let od plenárního zasedání Městského národního výboru v Úvalech 28. února
1990, kde byli do pléna kooptováni noví poslanci a členové rady. Zároveň došlo
ke zvolení nového předsedy (od roku 1992 starosty) ing. Ivana Černého,
místopředsedy Dr. Miloše Němce a tajemnice Jany Tůmové. Nepříznivou situaci
v obecní samosprávě se tak podařilo vyřešit.
15 let od konání prvních svobodných voleb do obecního zastupitelstva po
sametové revoluci 24. listopadu 1990. V Úvalech získali v 17 členném
zastupitelstvu města deset mandátů zástupci Občanského fóra, čtyři nezávislí
kandidáti. Zástupci lidovců, zelených a komunistů obdrželi po jednom mandátu.
5 let od vybudování a zahájení výrobní činnosti pobočky španělské společnosti –
automobilové továrny ESSA CZECH spol s.r.o. (Grupo Estampaciones Sabadell
– GES) na severním okraji města. Mateřská firma GES sídlí v deseti střediscích
ve Španělsku, v okolí Barcelony a Valencie, v ČR v Úvalech u Prahy. Společnost
má mnohaleté zkušenosti v oblasti výroby náhradních dílů pro automobily. V roce
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2000 zaměstnávala celkem 1249 zaměstnanců a objem výroby činil 30 miliard
peset. Specializuje se na kalibraci, výrobu prototypů, polystyrénových modelů pro
tavení, lisování, slévárenství, výrobu velkých odlitků. Mezi její největší
zákazníky patří např. firmy BMW, Ford, PSA Group (Citroen, Peugeot),
Volkswagen Group (Audi, Seat, Škoda, Volkswagen), Mercedes Benz, Nissan,
Opel, Renault, Volvo. Essa Czech – lisovna je první závod firmy, který stojí mimo
území Španělska. Závod v Úvalech se rozkládá na parcele o velikosti padesát
tisíc metru čtverečních a patří k nejvýznamnějším strojírenským závodům.
Úvalská výroba představuje významný strategický krok pro internacionalizaci
služeb ve střední a východní Evropě.

Proč jsme navrhovali terénní pozůstatky po hradu Skara a kamenný
mostek za národní kulturní památky
Region okresu Praha-východ, jehož součástí se administrativním rozhodnutím
a přerušením historických vztahů a kontinuity Úvaly staly po mnoha staletích
v roce 1960, zejména jeho východní polovina, je poměrně chudý na kulturní
památky. To se bezprostředně dotýká samotného města Úval a jeho nejbližšího
okolí, které ležící v historicky starém hraničním pásmu mezi tehdejším
přemyslovským knížectvím se sídlem v Praze a zličským knížectvím se sídlem v
Kouřimi. Do současné doby zůstaly zcela opomenuty dva objekty v katastrech
města Úvaly a obce Dobročovice, které vypovídají o nejstarší historii města
Úvaly. Jedná se o terénní pozůstatky hradu Skara a zapomenutý středověký
kamenný mostek na tehdejší nejstarší obchodní stezce dnes známé pod názvem
Trstenická stezka zaslouží si ochranu a pomoc státu. Význam navrhovaných
památek roste s uvažovanými možnostmi o budoucím rozšíření CHKO i na oblast
Škvorecké obory a Vinice na k.ú. města Úvaly. Cílem sdružených obcí
mikroregionu ÚVALSKO v oblasti památek, rekreace a cestovního ruchu je vyšší
míra poznávání kulturních, historických i přírodních jedinečností a zvýšení
návštěvnosti území turisty a cykloturisty. Proto je potřebné využívat větvení a
spojování míst kulturních pamětihodností a přírodních památek se sportovními a
kulturními aktivitami, rozšiřováním pěší i cyklistické sítě tras a stezek v rámci
zapojení v regionu ZLATÝ PRUH.

Jak mohl vypadat hrad Skara v Úvalech
Vezmeme-li v úvahu, že městečkem Úvaly procházela důležitá obchodní
„Trstenická stezka“, tak hrad s palácem jako hlavní obytnou i obrannou stavbou
měl na místě dnešních terénních pozůstatků po hradu Skara své plné
opodstatnění.. Šlo o typ bezvěžového, velmi úsporného šlechtického hradu
z přelomu 13. a 14. století, kde palác výrazně převyšuje hradby nebo obranný
systém, mohl být v majetku i bohatého pražského patriciátu i jako letní sídlo
Proto se okruh amatérských historiků badatelů kolem kronikáře města, na základě
měření a stanovení měřítka zakreslovaných terénních pozůstatků středověkého
hradu Skara v Úvalech, pokusil nakreslit možnou podobu hradu Skara zasazenou
na již dříve zakreslené dnešní terénní pozůstatky.

Proč nebyl o Vánocích na náměstí vánoční strom
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Jako každoročně instalovalo město na náměstí Arnošta z Pardubic, na
prostranství vedle základní školy vánoční strom. Byl to krásný a mohutný smrk,
který vyrostl v Úvalech a městu byl místními občany. Bohužel došlo k tomu, že
tak mohutný a vysoký strom kolem 8 m byl poměrně mělce zakotvený. Vzhledem
k značně nepříznivým povětrnostním okolnostem a silnému větru až vichřici
musel být strom sundán, aby nedošlo k nějakému neštěstí nebo škodám na
majetku. Tak byly Úvaly o Vánocích 2005 bez tradičního osvětleného vánočního
stromu.

Mimořádné události ve městě

Mimořádné
udá
události ve městě

Mladíci s dívkou ukradli lešení
Dva mladíci z Hehvizd a z Úval a devatenáctiletá dívka byli podezřelí
z krádeže lešenářských trubek. Trubky na přelomu roku 2004/2005 v hodnotě 15
tis. korun vzali z areálu bývalého cukrovaru. Policisté věci vrátili majiteli.

Řidič srazil v Úvalech dívku
15. února odpoledne mezi dvě autobusovými zastávkami v Úvalech srazil řidič
automobilu jedenáctiletou dívku. Muž jel ve směru z Úval na Nové Jirny. Po
střetu řidič dívku odvezl domů a předal ji rodičům. Svým jednáním nezjištění řidič
porušil zákon o provozu na pozemních komunikacích a dopustil se přestupku.

Řidič srazil mladého cyklistu a ujel
V závěru měsíce března v podvečer na silnici z Horoušan na Úvaly srazil řidič
osobního auta sedmnáctiletého cyklistu, neposkytl mu první pomoc a ujel.
Cyklista utrpěl otřes mozku a byl převezen do pražské nemocnice. Policie
vyhlásila po řidiči pátrání

V Úvalech hořel linkový autobus
1.června po sedmé hodině ranní došlo v Kmochově ulici v Úvalech k požáru
osmnáct let starého linkového autobusu Karosa. Při jízdě se kvůli závadě na
elektroinstalaci vznítila jedna zadní pneumatika a zahořela část autobusu u
zadní nápravy. V době požáru bylo v autobusu asi dvacet dospělých lidí a čtyřicet
dětí.Nikdo zraněn nebyl. Požár uhasili říčanští hasiči. Vzniklá škoda je 100 tisíc
korun.

Vandalismus v Úvalech
Některé objekty v Úvalech byly poškozovány sprejery stříkáním barev na
fasády apod. – budovy a podchod železniční stanice, bývalé nákupní středisko na
náměstí Svobody, rozvodné skříňky elektrického vedení v ulicích města, veřejné
telefonní automaty. V srpnu bylo pomalováno zdravotní středisko, v září dveře a
nová fasáda základní školy, dopravní značky. Zmnožilo se poškozování osobních
motorových vozidel a popelnic v blízkosti restaurace Homolka. Předposlední
srpnový víkend bylo zničení (ukroucení, zlámání, vyvrácení) okrasných hlohů a
mladých lip v ulicích Pražská a Husova

Loupežné přepadení České spořitelny
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Dne 4. října krátce před desátou hodinou dopolední došlo v Úvalech
k loupežnému přepadení pobočky České spořitelny. Dosud neznámý pachatel si
pod pohrůžkou násilí vynutil vydání menší finanční částky a odešel neznámo
kam. Policie po muži nadále pátrá.

Požár v Úvalech
13. října po sedmé hodině ranní došlo v dílně v Úvalech k požáru
uskladněného instalačního materiálu. Na místo dorazil hasičský záchranný sbor
z Úval a Říčan. Vyšetřovatel hasičů jako příčinu požáru stanovil samovznícení
těsnícího materiálu – konopí. Věc se nadále šetří.

Krádež věcí z automobilu
automobilu
V úterý 25. října dosud neznámý pachatel rozbil v Úvalech skleněnou výplň
levých zadních dveří osobního automobilu značky Citroen a odcizil černou
látkovou tašku s finanční hotovostí, další věci, dokumenty, majiteli tak způsobil
škodu v celkové výši 220 tisíc korun.

Řidič z místa nehody ujel
Dne 27. října v 8.15 hod. došlo v Úvalech na přechodu pro chodce u křižovatky
silnice číslo 1/12 se silnicí III/01215 ve směru od Dobročovic k dopravní nehodě.
Řidič osobního automobilu narazil do levé části dětského kočárku s dětmi, se
kterým mladá maminka přecházela silnici. Řidič z místa nehody ujel. Případ se
nadále šetří.

Neštěstí na kolejích
6. listopadu ve 22.20 hodin došlo v železniční stanici Úvaly k nešťastné
události, kdy lokomotiva přejela dvaatřicetiletého muže z Kolínska. Příčiny
nehody vyšetřuje Policie ČR.
Konec kronikářského zápisu za rok 2005.

Prameny a zdroje:
Kroniky městyse a města Úvaly od roku 1918.
Usnesení Rady města Úvaly 2005.
Usnesení VZZM Úvaly 2005.
Informace, osobní poznatky kronikáře města z účasti na akcích a ze setkání s občany.
Měsíčník Život Úval, ročník 2005.
Denní tisk – MF DNES, Právo, Blesk, Metro, rok 2005.
Informace a podklady členů letopisecké komise města a kronikářského aktivu, rok 2005.
Podklady a informace politických stran a spolků ve městě, rok 2005.
Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2005.
Zpráva Policie ČR, oddělení Čelákovice a oddělení Úvaly
Internetové zdroje a) http://portal.gov.cz/

b) www.mvcr.cz
c) www.mestouvaly.cz
d) www.mddmuvaly.cz
e) www.zsuvaly.cz
f) www.sweb.cz/ccsh_uvaly
g) www.divokejbill.cz
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h) www.uvaly.cz
Informace, podklady a internetové stránky různých hospodářských subjektů ve
městě.
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