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Pohled z mostu v dnešní Riegrově ulici na vstup na náměstí na přelomu 19. a 20. století 
 

 
Pohled z místa v roce 2013 – foto Vladislav Procházka 
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1. 1. 1. 1. VýběrVýběrVýběrVýběr    událostíudálostíudálostíudálostí    domadomadomadoma    a ve světěa ve světěa ve světěa ve světě    
    

DomovDomovDomovDomov 
Rok 2013 zahájil prezident České republiky Václav Klaus novoročním proje-

vem, v němž nečekaně vyhlásil poměrně rozsáhlou amnestii. Asi 10 000 vězňů 

opustilo kárná zařízení a mnohé organizace i jedinci marně protestovali. 

V lednu se v Česku konala první přímá volba prezidenta České republiky, 

účastnilo se 9 kandidátů (podle pořadových čísel: Zuzana Roithová, Jan 

Fischer, Jana Bobošíková, Táňa Fischerová, Přemysl Sobotka, Miloš Zeman, 

Vladimír Franz, Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg). Ve druhém kole. Které 

proběhlo 25. a 26. ledna, se rozhodovalo mezi Karlem Schwarzenbergem a Mi-

lošem Zemanem, zvítězil Miloš Zeman. 

7. března skončilo funkční období stávajícího prezidenta Václava Klause a 8. 

března se ujal Miloš Zeman funkce. 

29. dubna explodoval obytný dům v Divadelní ulici v Praze s ničivými násled-

ky. 

Počínaje 2. červnem postihly České země rozsáhlé povodně, které skončily až 15. 

června a napáchaly velké škody. 

7. června došlo mezi obcemi Dobkovičky, Velemín a Litochovice n. L. v Českém 

Středohoří k velkému sesuvu půdy a byla mj. poškozena nedokončená výstavba 

dálnice D8.  

13. června propukla kauza Jana Nečasová, dříve Nagyová    (* 21. července 

1964). Bývalá vysoká státní úřednice, bývalá členka ODS, od července 2010 do 

června 2013 zastávala funkci vrchní ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády 

České republiky Petra Nečase a byla jeho nejbližší spolupracovnicí. Ve čtvrtek 

13. června 2013 byla zatčena policejním Útvarem pro odhalování organizova-

ného zločinu. Tzv. kauza Nagyová vyústila v bezprecedentní politickou krizi a 

po čtyřech dnech měla za následek Nečasovu demisi a pád jeho vlády. 19. čer-

vence 2013 byla Jana Nagyová propuštěna z vazby, 21. září se provdala za 
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Petra Nečase a od té doby používá jméno Jana Nečasová. V listopadu 2013 

byla vyloučena z ODS. Vyšetřování jejího nestandardního počínání ve vysoké 

státní funkci dosud neskončilo. 

17. června odstoupil premiér České vlády Petr Nečas. 

25. června jmenoval prezident Miloš Zeman Jiřího Rusnoka předsedou České 

vlády, tzv. vlády odborníků. 

Do veřejného života a později i do vysoké politiky vstoupily otevřeně podnika-

telské kruhy. 26. června uzavřela skupina Agrofert v čele s Andrejem Babišem s 

německou společností Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, GmbH, smlouvu 

na koupi české mediální společnosti MAFRA. 

29. června a 6. července se v Českých Budějovicích se konaly demonstrace proti 

romským obyvatelům sídliště Máj. Demonstrace důrazně upozornily na stále 

nevyřešený a neřešený problém soužití s takzvanými nepřizpůsobivými občany.  

10. července jmenoval prezident Miloš Zeman novou vládu České republiky s 

premiérem Rusnokem v čele. 17. července proběhlo historicky první hlasování o 

rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 7. srpna vyslovil 

parlament České vládě Jiřího Rusnoka nedůvěru. 20. srpna proběhlo 2. hlasová-

ní o rozpuštění Poslanecké sněmovny České republiky, pro se vyslovilo 70 % z 

celkového počtu 200 poslanců. 

28. srpna podepsal prezident ČR Miloš Zeman rozhodnutí o rozpuštění Posla-

necké sněmovny, zároveň určil termín předčasných voleb na 25. a 26. října t. r. 

31. srpna spustila Česká televize úspěšně nový denní dětský kanál ČT:D a ve-

černí a noční ČT art, poskytující pravidelné a hojné informace o událostech v 

kultuře a umění. 

25. a 26. října se konaly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, kde těsně zvítězila ČSSD. Do vysoké politiky vstoupila dvě 
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nová hnutí - ANO 2011 Andreje Babiše, které získalo druhý nejvyšší počet hla-

sů, a Úsvit Tomia Okamury. 

7. listopadu Metrostav přerušil stavbu tunelu Blanka, neboť pražský magistrát 

dlužil firmě 2, 2 mld. Kč. 

31. prosince skončilo programové období 2007-2013, v němž mělo být do České 

republiky alokováno 26, 69 miliard EUR z fondů Evropské unie.  

V roce 2013 nás opustila řada významných osobností českého politického, kul-

turního a sportovního života. 2. ledna zemřel Karel Čáslavský, filmový historik, 

publicista a moderátor (nar. 28. 1.1937). 7. ledna Jiřina Jirásková, herečka (nar. 

17. 2. 1931), 28. ledna Oldřich Kulhánek, malíř, grafik, autor českých bankovek 

(nar. 26. 2. 1940). 25. února Bob Frídl, populární písničkář a zpěvák (nar. 13. 

11. 1947), 17. března Rudolf Battěk, filozof, sociolog a politik (nar. 2. 21. 

1924), 22. března předčasně Vladimír Čech, herec a známý moderátor "milionář-

ské" soutěže (nar. 6. 6. 1951), 24. března Čestmír Císař, diplomat a politik, 

známá osobnost Pražského jara 1968 (nar. 2. 1. 1920, 16. června Valtr Komá-

rek, ekonom, politik, prognostik, výrazná postava "sametové revoluce" (nar. 10. 

8. 1930), 19. června předčasně Filip Topol, talentovaný zpěvák, pianista a 

textař (nar. 12. 6. 1965), 8. srpna Jiří Krejčík, legendární scénárista a režisér 

(nar. 26. 6. 1918), 7. září Ilja Hurník, hudební skladatel, pedagog, spisovatel a 

dramatik (nar. 25. 11. 1922), 1. října Zdeněk Rytíř, populární hudebník, skla-

datel a textař (nar. 11. 4. 1944), 22. října Otto Zelenka, spisovatel, dramatik a 

scénárista (nar. 12. 3. 1931), 28. října Ferdinand Havlík, klarinetista, legen-

dární kapelník Divadla Semafor, hudební skladatel a aranžér (nar. 17. 6. 1928), 

31. října Jaroslav Putík, spisovatel (nar. 25. 7. 1923), 20. listopadu Pavel Bo-

bek, populární zpěvák a architekt (nar. 16. 9. 1937) a 16. prosince Lubomír 

Dorůžka, významný hudební publicista, novinář a překladatel, průkopník jaz-

zové scény (nar. 18. 3. 1924). 
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SvětSvětSvětSvět 

Svět zůstal nadále neklidný. Zavedené evropské demokracie řešily své problémy, 

některé členské země EU své astronomické dluhy, vyměnily se hlavy několika 

států, propukly dosud neutišené nepokoje na Ukrajině a v Egyptě, trvaly lokál-

ní potyčky v Afghánistánu, Izraeli, Palestině, Libyi, Sýrii a jinde.  

2. ledna se v rakouském referendu 60 % voličů vyslovilo pro zachování všeobec-

né branné povinnosti a 29. září zvítězila v rakouských parlamentních volbách 

Sociálně demokratická strana Rakouska. 

11. února oznámil papež Benedikt XVI. rezignaci na funkci papeže a 13. břez-

na byl novým papežem jmenován argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, 

který přijal jméno František. 

12. února provedla Severní Korea jaderný test, 8. března obnovila válečný stav 

z období Korejské války. 

25. března Evropská unie odsouhlasila půjčku 10 miliard EUR pro zadlužený 

Kypr. 

15. dubna se novým venezuelským prezidentem se stal Nicolás Maduro, 30. 

dubna novým nizozemským králem Willem-Alexander. 

1. července vstoupilo Chorvatsko do Evropské unie (28. člen) a Litva se ujala 

předsednictví EU. 

3. července započaly nepokoje v Egyptě a došlo k vojenskému puči, armádnímu 

státnímu převratu. 

8. července byl v Chorvatsku otevřen nový silniční tunel pod pohořím Biokovo, 

vedoucí od dálnice A1 k letovisku Baško Polje. 

21. července se Philipe, vévoda brabantský, stal novým belgickým králem.  

22. července se narodil se princ George z Cambridge, následník britského trůnu. 

30. července se novým pákistánským prezidentem stal Mamnún Husajn. 
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Pro sportovní svět bylo významné konání 14. mistrovství světa v atletice v 

Moskvě ve dnech 10. - 18. srpna, dále 7. září Mezinárodní olympijský výbor 

vybral pro Letní olympijské hry 2020 jako pořadatelské město Tokio v Japon-

sku. 

8. listopadu řádil na Filipínách extrémně silný tajfun Haiyan. 

21. listopadu vypukly na Ukrajině protesty kvůli nepodepsání asociační dohody 

s EU (Euromajdan) a započal tak vleklý proces nepokojů a zejména sporů s 

Ruskem, který vyústil v anexi Krymu Ruskem (2014).  

Košice na Slovensku a Marseille ve Francii se staly Evropskými městy kultury. 

15. prosince byla Michelle Bacheletová zvolena prezidentkou Chile. 
 

V roce 2013 svět opustila řada významných osobností politiky, vědy, kultury a 

sportu. 5. března zemřel Hugo Chávez, venezuelský prezident (nar. 28. 7. 

1954), 7. března Damiano Damiani, významný italský filmový režisér (nar. 23. 

6. 1922), 26. března Don Payne, známý americký spisovatel a producent (nar. 

5. 5. 1964). 8. dubna zemřela Margaret Tchatcherová, legendární i kontroverzní 

britská premiérka z let 1979-1990 (nar. 13. 10, 1925), 19. dubna Francois Ja-

cob, francouzský lékař, fyziolog a genetik, nositel Nobelovy ceny za rok 1965 

(nar. 17. 6. 1920). 23. května Petr Jefimovič Todorovskij, významný ukrajinský 

fimař, herec, scénárista a režisér (nar. 25. 8. 1925), 7. června Franz Halberg, 

americký vědec, zakladatel moderní chronobiologie (nar. 5. 7. 1919), 17. června 

Werner Lang, německý konstruktér, tvůrce automobilu Trabant 601 (nar. 23. 3. 

1922), 20. října Lawrence Klein, americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za 

rok 1980 (nar. 14. 9. 1920), 28. října Tadeusz Mazowiecki, významný polský 

novinář a politik (nar. 18. 4.1927), 29. listopadu Natalja Gorbaněvská, ruská 

básnířka, disidentka, známá účastnice demonstrace na Rudém nám. v Moskvě v 

srpnu 1968 (nar. 26. 5. 1936), 5. prosince Nelson Mandela, býv. Jihoafrický 

prezident a bojovník proti apartheidu (nar. 18. 7. 1918) a 23. prosince Michail 

Kalašnikov, ruský vojenský konstruktér (nar. 2. 8. 1932). 
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2. Prezidentské volby2. Prezidentské volby2. Prezidentské volby2. Prezidentské volby    

Druhé kolo vDruhé kolo vDruhé kolo vDruhé kolo volbolbolbolbyyyy    prezidenta republikyprezidenta republikyprezidenta republikyprezidenta republiky    se se se se konalo ve dnech 11. konalo ve dnech 11. konalo ve dnech 11. konalo ve dnech 11. ––––    12. 12. 12. 12. lednalednalednaledna    2013201320132013    

Jak tyto volby dopadly vJak tyto volby dopadly vJak tyto volby dopadly vJak tyto volby dopadly v    ÚvalÚvalÚvalÚvalechechechech....    

Ve 2. kole bylo zapsáno celkem 4 597 voličů a bylo vydáno 3 118 obálek, což 

znamenalo volební účast 67,83 %. Stejný počet obálek byl také odevzdán, plat-

ných hlasů bylo 3 107. 

Ve 2. kole se voliči rozhodovali mezi Milošem Zemanem ze Strany práv občanů 

– zemanovce a Karlem Schwarzenbergem z TOP 09, postupujícími z 1. kola 

volby v roce 2012. V Úvalech bylo odevzdáno celkem 64,27 % platných hlasů 

pro Karla Schwarzenberga a 35,72 % platných hlasů pro Miloše Zemana. 

 

3333. . . . Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČRParlamentu ČRParlamentu ČRParlamentu ČR    
 

Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na 

celém území republiky konaly ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013.  

V Úvalech pracovaly tři volební okrsky a do seznamu bylo zapsáno 4 641 

oprávněných voličů. V jednotlivých okrscích bylo vydáno 3 152 obálek. Volební 

účast činila 67,92 % voličů. Platných hlasů bylo 3 126. Jak volby v Úvalech 

dopadly, ukazuje následující přehled. 
 

Strana                                                                                     Platné hlasyStrana                                                                                     Platné hlasyStrana                                                                                     Platné hlasyStrana                                                                                     Platné hlasy    
číslo název                 číslo název                 číslo název                 číslo název                                                                                                                                                                                                                                                                     celkem              v %celkem              v %celkem              v %celkem              v %    

1   Česká strana sociálně demokratická                                  441                14,10 

2   Strana svobodných občanů                                                119                  3,80 

3   Česká pirátská strana                                                        109                  3,48 

4   TOP 09                                                                              769                24,60 

5   HLAVU VZHŮRU - volební blok                                    22                  0,70 

6   Občanská demokratická strana                                         344                11,00 

7   Romská demokratická strana                                                4                  0,12 

9   politické hnutí Změna                                                         16                  0,51 
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10 Strana soukromníků ČR                                                        3                  0,09 

11 Křest. demokratická unie – Čsl. strana lidová                  153                  4,89 

13 Suverenita-Strana zdravého rozumu                                    7                   0,22 

14 Aktiv nezávislých občanů                                                    1                   0,03 

15 Strana práv občanů – zemanovci                                      38                   1,21 

17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury                               151                   4,83 

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti                                9                   0,28 

20 ANO 2011                                                                       564                 18,04 

21 Komunistická strana Čech a Moravy                              230                   7,35 

22 LEV 21 - Národní socialisté                                               0                   0,00 

23 Strana zelených                                                               137                   4,83 

24 Koruna Česká (monarchistická strana)                              9                   0,28 

                            

4444. Obecní záležito. Obecní záležito. Obecní záležito. Obecní záležitosssstitititi    

V této části je zaznamenáno, jak jednaly jednotlivé orgány města, čím se zabýva-

ly, jaké závěry přijímaly. 
 

Zastupitelstvo města  Zastupitelstvo města  Zastupitelstvo města  Zastupitelstvo města      
Složení zastSložení zastSložení zastSložení zastupitelstvaupitelstvaupitelstvaupitelstva: 

MUDr. Šťastný Jan, *1954, ODS - člen ODS 

Ing. Breda Michal, *1964, Otevřené Úvaly - sdružení nezávislých kandidátů - 

bez politické příslušnosti 

JUDr. Ing. Petržílek Petr PhD., *1971, ČSSD - člen ČSSD 

Mgr. Poláková Dana, *1954, Otevřené Úvaly - sdružení nezávislých kandidá-

tů - bez politické příslušnosti 

Štěpánovský Josef, *1975, ODS - člen ODS 

Mgr. Borecký Petr, *1972, Otevřené Úvaly - sdružení nezávislých kandidátů - 

bez politické příslušnosti 

Ing. Černý Ivan, *1947, Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 - člen TOP 

09 

Kolařík Miloslav, *1949, ODS - bez politické příslušnosti 

Krutský Josef, *1971, ODS - bez politické příslušnosti 

Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo 
měměměměsssstatatata    
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Mgr. Mahdal Marek, DiS. *1978, Otevřené Úvaly - sdružení nezávislých kan-

didátů - bez politické příslušnosti 

Ing. Milerová Ludmila, *1957, Otevřené Úvaly - sdružení nezávislých kandi-

dátů - bez politické příslušnosti 

Ing. Morávek Ladislav, *1947, KSČM - člen KSČM 

Dr. Pokorný Vítězslav, *1950, ČSSD – člen ČSSD 

Skřivan Radovan, *1953, Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 - bez poli-

tické příslušnosti 

Ing. Váňová Helena, *1960, ODS – bez politické příslušnosti 

    

VVVV    roce 2013 se uskutečnilo 6 roce 2013 se uskutečnilo 6 roce 2013 se uskutečnilo 6 roce 2013 se uskutečnilo 6 řádných veřejnýchřádných veřejnýchřádných veřejnýchřádných veřejných    zasedánízasedánízasedánízasedání    a 1 mimořádné va 1 mimořádné va 1 mimořádné va 1 mimořádné ve-e-e-e-

řejné zasedání řejné zasedání řejné zasedání řejné zasedání ZZZZastupitelstvaastupitelstvaastupitelstvaastupitelstva    měměměměssssta Úvalyta Úvalyta Úvalyta Úvaly. 

V průběhu roku 2013 zasedání zastupitelstva města přijalo 177 usnesení a vy-

dalo 3 vyhlášky -     Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o tržním řádu a Obec-

ně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění Obecně zá-

vazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního po-

zemku a možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. 
 

1. 1. 1. 1. řádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedání    zastupitelstva města se konalo 14.zastupitelstva města se konalo 14.zastupitelstva města se konalo 14.zastupitelstva města se konalo 14.    února 2013.února 2013.února 2013.února 2013. 

Jednání se účastnilo 14 zastupitelů a přítomno jednání bylo 13 občanů. Pří-

tomni rovněž byli zástupci organizace ROPID a zástupci developera projektu 

„Slunečné terasy“. 

Zastupitelstvo města zejména schválilo nový záměr prodeje pozemku pro stav-

bu bowlingu v rámci studie zástavby cukrovaru. Také schválilo úpravy provozu 

autobusové dopravy PID na území města Úvaly, jejímž cílem je řešit problémy 

s parkováním aut u nádraží. Dále zastupitelstvo na základě doporučení výboru 

pro výstavbu souhlasilo se zastavovací studií Slunečné terasy - řadové rodinné 

domy u Klánovického lesa. Schválilo také kritéria pro přijímání dětí k předškol-

nímu vzdělávání. Zastupitele dále schválili kupní smlouvu mezi společnosti 

Censeo, s.r.o, která prodává městu technickou infrastrukturu v lokalitě Výpus-
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tek a v ulici Palackého. Současně zastupitele schválili přijetí finančního daru 

uvedené firmy ve výši 60 500,- Kč. Zastupitelstvo v dalším bodě jednání schvá-

lilo nového dodavatele elektrické energie pro město společnost Amper Market, 

a.s., která byla vybrána na základě výsledků provedené elektronické aukce. Za-

stupitelstvo schválilo dodatek č. 5 nájemní smlouvy mezi městem Úvaly a ná-

jemcem panem Pavlem Polákem týkající se pronájmu městského koupaliště. Do-

ba pronájmu se stanovuje do 31. 12. 2020, symbolické nájemné je stanoveno ve 

výši 5 000,- Kč ročně. Dále zastupitelé schválili smlouvu o přísně účelově vá-

zané půjčce ve výši 500 000,- Kč panu Polákovi splatné do 30. 9. 2013 s navý-

šením o běžný bankovní úrok na provedení prací dle přílohy Smlouvy o půjčce. 

Zastupitelé schválili pronájem prvního patra objektu Riegerova 897, využíva-

ným jako služebna Policie ČR Úvaly na základě smlouvy uzavřené mezi měs-

tem Úvaly a Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Výše nájemného 

se stanovuje na 1,-Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2013. Zastupitelé rovněž 

souhlasili s vypsáním nového výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 

50 mil. Kč na zajištění financování rekonstrukce ulic, náměstí a další infra-

struktury města Úvaly s čerpáním v letech 2013-2014, splatnost 10 let, se za-

hájením splácení od roku 2015. 
 

2. 2. 2. 2. řádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedání    zastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalo    25. 4. 2013.25. 4. 2013.25. 4. 2013.25. 4. 2013.    Jedná-

ní se zúčastnilo 14 zastupitelů a 5 občanů a hostů. 

Zastupitelstvo v úvodu vzalo na vědomí připomínky občanů vznesené při pro-

jednávání problematiky silničního propojení ulic Na Spojce a Purkyňova. Na 

vědomí vzalo i petici občanů ze dne 13. 12. 2012 týkající se nesouhlasu s rozší-

řením provozovny společnosti ESSA CZECH, spol. r. o., v Úvalech. Zastupi-

telstvo dále zejména odsouhlasilo zveřejňování kompletních podkladových ma-

teriálů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města. Zastupitelé 

také vzali na vědomí zprávu o platební schopnosti města a schválili vypsaní 

výběrového řízení na poskytovatele úvěru až do výše 110 mil. Kč na zajištění 

dofinancování úvalské infrastruktury s čerpáním od roku 2013 a se splácením 

od roku 2014. Dále bylo rozhodnuto o vítězi veřejné zakázky akce „Zpracování 

projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a za-
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dávací dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na rekon-

strukci komunikací v Uvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

společnosti Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), jejíž nabíd-

ková cena byla ve výši 2 281 500,-Kč. Zastupitelé schválili dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o sdružených službách dodavky elektrické energie se společností Amper 

Market, a.s., kterým se prodlužuje platnost smlouvy na dobu určitou, tj. do 30. 

6. 2014.  Dále schválili majetkoprávní úpravu vztahů (vykoupení) k pozemkům 

dotčených stavbou „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah hlavní komunikace měs-

tem“. Zastupitelstvo dále schválilo vybraného zájemce o koupi pozemku o veli-

kosti 6 393 m2 v areálu bývalého cukrovaru pro účely vybudování sportovního 

zařízení pro squash, bowling a další sporty, kterým je společnost BETRIMAX, 

s.r.o. Rozhodlo o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci 

„Zajištění výběrového řízení na dodavatele pro realizaci projektu výstavby a 

správy MŠ cukrovar“ firmě Advokátní kancelář, Mgr. Klára Zábrodská. Dále 

bylo schváleno vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 47 v ulici 5. 

května a objektu č. p. 276 v ulici Pražská. Zastupitelé rovněž udělili souhlas 

zřizovatele se zařazením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly s předur-

čeností k zásahům při silničních dopravních nehodách. Zastupitelstvo také při-

dělilo finanční prostředky pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech. Za-

stupitelstvo snížilo výši měsíčního poplatku od obcí za aktivního klienta Pečo-

vatelské služby města Úvaly na polovinu, tj. na 400,- Kč s účinností od 1. 5. 

2013. 
 

3333. . . . řádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedánířádné veřejné zasedání    zastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalo    20202020. . . . 6666. 2013.. 2013.. 2013.. 2013.    Jedná-

ní se zúčastnilo 14 zastupitelů a 5 občanů. 

Zastupitelé vzali na vědomí podnět přítomného občana pana Rubeše, týkající se 

úpravy Mlýnského rybníka v souvislosti s povodní v Úvalech dne 2. června 

2013. Dále vzali na vědomí zprávu o činnosti krizového řízení města v období 

červnových povodní 2013 a uložili starostovi novelizovat stávající systém kri-

zového řízení na základě dalších zkušeností z těchto záplav. Zastupitelé 

zejména schválili rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací 

zřizovaných městem za rok 2012 dle předloženého návrhu radou města a to 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2013                                                                                       strana       14  
                                                                                                                                                                                              

takto: Základní škola Úvaly z fondu rezerv 132 361,16 Kč, z fondu odměn 

100 000,- Kč; Městský dům dětí a mládeže Úvaly z fondu rezerv 203 594,15 

Kč, z fondu odměn 70 000,- Kč; Mateřská škola Úvaly, Pražská z fondu re-

zerv 7 024,43 Kč a Mateřská škola Úvaly, Kollárova z fondu rezerv 34 519,51 

Kč, z fondu reprodukce a investic 150 000,- Kč a Mateřské škole Úvaly, Kollá-

rova bylo schváleno použití částky 150 000,- Kč z fondu reprodukce majetku a 

investic na obnovu koberců. V dalším také zastupitelé schválili závěrečný účet 

města a zprávu auditora o výsledku hospodaření za rok 2012. Dále zastupitelé 

souhlasili se záměrem prodeje hasičského vozu RT LIAZ CAS za odhadní cenu. 

Získané finanční prostředky budou použity na nákup osobního automobilu 

typu „dodávka“, který bude využit pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů 

v Úvalech. Dále schválili uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

pod rybníky Lhoták a Horní úvalský rybník a pozemky nutné pro existenci a 

obsluhu rybníků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve 

které se město zaváže, že bude o tyto pozemky řádně pečovat, užívat je pouze 

pro veřejné účely v souladu s veřejným zájmem, nebude je užívat ke komerčním 

účelům či jiným výdělečným účelům, nebude je pronajímat a nebude je převádět 

ve prospěch třetí osoby, to vše nejméně 10 let. Také schválili uzavření kupní 

smlouvy mezi prodávajícím Úvaly Development, s.r.o., na pozemek o výměře 1 

869 m2 orné půdy a dále na pozemek o výměře 218 m2 a to v přímé souvislosti 

s aktuálně probíhajícími vodohospodářskými investicemi města.  Následně za-

stupitelé vzali na vědomí informaci o výběrovém řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace - MŠ cukrovar“. Zastupi-

telé souhlasili se zrušením dočasné autobusové zastávky „Úvaly, nám. Svobo-

dy“ k září 2013, a to z důvodu její absolutní nevyužívanosti. Dále zastupitelé 

zrušili tržní řád, který byl vydán obecně závaznou vyhláškou v roce 1996 a 

jehož forma neodpovídá potřebám současného práva. Zastupitelstvo města také 

schválilo názvy dvou nových ulic v lokalitě Výpustek. Jedná se o zástavbu v 

brzké době kolaudovaného developerského projektu Zelené Úvaly. Nové ulice 

ponesou názvy ul. Jiřího Gruši a ul. Seifertova. 
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Mimořádné Mimořádné Mimořádné Mimořádné veřejné zasedání veřejné zasedání veřejné zasedání veřejné zasedání zastupitelstvazastupitelstvazastupitelstvazastupitelstva    města se konalo 18. 7. 2013. města se konalo 18. 7. 2013. města se konalo 18. 7. 2013. města se konalo 18. 7. 2013. 

Jednání se účastnilo 12 zastupitelů a 16 občanů. 

Důvodem pro toto jednání byla skutečnost, že na minulém řádném jednání za-

stupitelé přijali usnesení, kterým si vyhradili právo projednat a schvalovat ná-

mitky města Úvaly jako účastníka řízení, podávané k Oznámení zahájení spo-

lečného řízení na stavbu „Volnočasové centrum Úvaly“. Jedná se o projekt ob-

čanského sdružení Sport Úvaly připravované na rohu ulic Pražská a Žižkova. 

Zastupitelé po delší diskusi revokovali své usnesení, kterým si vyhradili právo 

schválit stanovisko města jako účastníka řízení v této věci. Většina zastupitelů 

projekt doporučila, výhrady se týkaly zejména výšky stavby a parkovacích míst. 

 

4444. . . . řádné veřejné zasedání řádné veřejné zasedání řádné veřejné zasedání řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalozastupitelstva města se konalo    26262626. . . . 9999. 2013.. 2013.. 2013.. 2013.    Jedná-

ní se zúčastnilo 11 zastupitelů a 3 občané. 

Zastupitelstvo především schválilo koupi pozemků o celkové výměře cca 33 tis. 

m2 od paní Hany Zvolské za celkovou cenu 360 000,- Kč. Jde o louky u Výmoly 

ve Škvorecké oboře navazující na lesní pozemky města, které získalo město od 

Lesů České republiky, s. p. Prodejní cena byla stanovena na 10 Kč/m2, což od-

povídá odhadní ceně podle dané bonity půdy. Dále zastupitelstvo schválilo od-

prodej objektu č. p. 47 v ul. 5. května na pozemku o celkové výměře 1 782 m2 za 

nejvyšší nabídkovou cenu 3 900 000,- Kč firmě BACH, spol. s r.o., se sídlem 

Ruská ul. č. p. 602. Současně schválilo nájemní smlouvu, která upravuje pod-

mínky práva na užívání tohoto objektu pro město do roku 2018. Zastupitelé 

dále schválili smlouvu o bezúplatném převodu pozemků pod rybníky a pozemků 

nutných pro existenci a obsluhu těchto úvalských rybníků. Převod se týká po-

zemků v případě rybníků Lhoták a Horní Úvalský. Po delší diskusi schválili 

žádost pana Ivana Rábela o zařazení severní části pozemku parc. č. 3997/6 

v lokalitě Na Vinici o výměře cca 17 500 m2 do nového územního plánu jako 

území obytné. Zastupitelé rovněž schválili uzavření kupní smlouvy mezi pro-

dávajícím, kterým je město Úvaly, a kupujícím, kterým je společnost Herlin 

Praha s.r.o., na dva pozemky o celkové výměře 6 393 m2 za účelem vybudování 

sportovního zařízení pro squash, bowling a další sporty v ceně 625 Kč/m2. Za-

stupitelé též schválili zřizovací listiny příspěvkových organizací Základní ško-
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la Úvaly a Městský dům dětí a mládeže Úvaly z důvodu nutné aktualizace 

dané potřebami těchto subjektů. Dále souhlasili se zápisem zřízených příspěv-

kových organizací Základní škola Úvaly, Městský dům dětí a mládeže Úvaly a 

Mateřská škola Úvaly do obchodního rejstříku. Zastupitelstvo rozhodlo o udě-

lení Plakety města Úvaly paní Aleně Navrátilové za vynikající výsledky taneč-

ního oddělení MDDM, které pod jejím vedením pravidelně získává řadu národ-

ních a mezinárodních cen, dále plakety města panu Petru Urbanovi za dobro-

volné občanské aktivity v souvislosti s ochranou přírody a historických památek 

v Úvalech a okolí, Jednotce sboru dobrovolných hasičů Úvaly za dlouhodobou 

dobrovolnou činnost pro město a především enormní nasazení v době letošních 

povodní, místní organizaci Českého rybářského svazu Úvaly za dlouhodobou 

dobrovolnou činnost pro město a především pomoc v době letošních povodní, 

paní Evě Bubákové za dlouholetou činnost ve funkci ředitelky v roce 2012 zru-

šené Základní školy a Praktické školy Úvaly, paní Ivě Krňanské za dlouhole-

tou činnost ve funkci vedoucí Městské knihovny v Úvalech, ze které se pod 

jejím vedením i přes omezené prostory stalo významné kulturní centrum města. 

Současně udělilo plaketu panu Vladimíru Lopaťukovi (in memoriam), dlouhole-

tému předsedovi Ústřední rady Svazu pomocných technických praporů, který 

zemřel v březnu 2012. Zastupitelé také schválili kronikářský zápis za rok 

2012. 
 

5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 7. 11. 20135. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 7. 11. 20135. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 7. 11. 20135. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 7. 11. 2013. Jedná-

ní se zúčastnilo 14 zastupitelů a 2 občané. 

Zastupitelstvo především schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013 s upravenými 

provozními náklady a získaným úvěrem ve výši 110 mil. Kč. Zastupitelé dále 

schválili přijetí daru od Svazku obcí „Úvalsko“, kterým je nemovitost (vodo-

vodní hlubinný vrt, včetně provozní budovy), a to v rámci rozdělovaní historic-

kého majetku po zanikající společnosti Středočeské vodovody a kanalizace o 

výměře 15 m2 umístěný v prostoru nyní již zrušené ČOV Homolka. Zastupitelé 

také rozhodli o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní - mezi městem Úva-

ly jako investorem vyčleněných stavebních objektů stavby „III/10165 Úvaly u 

Prahy, průtah ul. 5. května“ a vlastníky dotčených parcel, tj. č. 230/1 ve výmě-
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ře 10 m2, č. 3962/1 ve výměře 14 m2, 3948/3 ve výměře 47 m2 za cenu v místě a 

čase obvyklou. Následně zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí účelové 

dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření v rámci řešení krizové 

situace mezi městem Úvaly a Středočeským krajem ve věci přijetí finančních 

prostředků ve výši 265 000,- Kč na odstraňování škod způsobených červnovou 

povodní. Zastupitelé schválili darovací smlouvu na dva pozemky v lokalitě 

Výpustek, kdy dárcem je společnost Censeo, s.r.o., a obdarovaným město Úvaly. 

Jedná se o prodloužení ulice Šafařikova, která tak byla předána městu v rámci 

dokončeni projektu výstavby rodinných domů a pozemků v této lokalitě. Za-

stupitelé dále schválili záměr pronájmu městského koupaliště formou koncesní-

ho řízení. Následně zastupitelé souhlasili s podáním žádosti města Úvaly jako 

poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 ve výši 

1 740 000,- Kč. Dotace bude využita na provoz Pečovatelské služby Úvaly. 

Zastupitelé také rozhodli o udělení ocenění Junior města Úvaly, a to Anně 

Hiršlové a Michaele Krajíčkové, za vynikající výsledky v oblasti sportu – kara-

te. Obě dívky dosáhly vynikajícího výsledku na mistrovství Evropy, které se 

konalo v květnu 2013 v Srbsku. 
 

6. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 12. 12. 2013.6. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 12. 12. 2013.6. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 12. 12. 2013.6. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 12. 12. 2013. Jed-

nání se zúčastnilo 14 zastupitelů a 5 občanů. 

Zastupitelstvo na svém jednání především schválilo návrh vyrovnaného roz-

počtu města na rok 2014. Zastupitelé dále schválili návrh úvěrové smlouvy ve 

výši 110 mil. Kč s Komerční bankou, a.s., a uložili starostovi smlouvu pode-

psat. V dalším schválili pro rok 2014 vodné ve výši 30,45 Kč/m3 bez DPH a 

stočné ve výši 37,77 Kč/m3 bez DPH. Zastupitelé dále schválili novou obecně 

závaznou vyhlášku „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, podle 

které sazba poplatku i pro rok 2014 činí 684,- Kč. Zastupitelé následně schváli-

li přijetí dotace na akci „Cyklostezka Úvaly na Bendlově stezce“, v případě 

kladného stanoviska z ROP střední Čechy a zařazení akce do rozpočtu pro rok 

2014. V průběhu ledna bude znám výsledek, zda městu Úvaly bude přidělena 

dotace. Přijetí dotace zastupitelé podmínili skutečností, že bude zajištěno fi-
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nanční krytí z jiných zdrojů než ze zdrojů města (např. formou sponzorského 

daru městu). Zastupitelé rovněž schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné 

spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu a smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní mezi městem Úvaly a společností Hostín Development. Zastupitelé dále 

schválili Dodatek č. 5 ke smlouvě uzavřené mezi městem Úvaly a Krajským 

ředitelstvím policie Středočeského kraje, a to na pronájem prvního patra objektu 

Riegerova ul. č. p. 897 využívaného jako služebna oddělení Policie ČR Úvaly. 

Výše nájemného se stanovuje na symbolické nájemné 1,-Kč/rok na dobu určitou 

do 31. 12. 2014. Zastupitelstvo dále vydalo obecně závaznou vyhlášku 

č.3/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplat-

ku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodo-

vodu a kanalizace z důvodu osvobození poplatníků, kteří s obcí uzavřou doho-

du a městu poukážou finanční částku za možnost připojení na vodovod nebo 

kanalizaci. Zastupitelé také souhlasili s přijetím daru od pana Ivana Rábela ve 

formě bezúplatného převodu pozemků v Radlické čtvrti. Jedná se o pozemky u 

ulice Jeronýmova. 
 

Rada městaRada městaRada městaRada města 

Složení rady:Složení rady:Složení rady:Složení rady:    

Starosta města: MUDr. Jan Šťastný  

Uvolněný místostarosta: Ing. Michal Breda   

Neuvolněný místostarosta: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D 

Radní: Mgr. Dana Poláková 

Radní: Josef Štěpánovský 
 

Rada města se vRada města se vRada města se vRada města se v    roce 2013 se šla kroce 2013 se šla kroce 2013 se šla kroce 2013 se šla k    dvaceti jednáním a přijala dvaceti jednáním a přijala dvaceti jednáním a přijala dvaceti jednáním a přijala 504504504504    usnesusnesusnesusneseeeení.ní.ní.ní.    

I v roce 2013 stála v čele města koalice ODS, ČSSD a občanského sdružení 

Otevřené Úvaly. Právě v období její existence došlo k podstatnému snížení 

„vnitřního dluhu“ ve vybavenosti města, který ještě v roce 2007 činil přibližně 

1,5 miliardy Kč. V letech 2007 až 2013 došlo k jeho snížení na polovinu. V roce 

2013, byť to bylo spojeno s problémem objížďky přes Horoušany, se uskutečnila i 

rekonstrukce mostů na Jirenské, což sice byla akce kraje, ale do Úval přinesla 

Rada městaRada městaRada městaRada města    
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lokální investice za přibližně 40 milionů Kč. Začala i rekonstrukce drážního 

koridoru, která byla spojena s podstatnými investicemi do Úval jako takových. 

Podařilo se prosadit propojení ulice Purkyňovy s ulicí Na Spojce chodníkem pro 

pěší včetně veřejného osvětlení. Již dříve se podařilo prosadit provedení podcho-

du pod nádražím do ulice Pod tratí a také další věci, které se po dokončení re-

konstrukce koridoru pozitivně ve městě projeví. Rekonstrukce drážního korido-

ru v katastrálním území Úval je pro město přínosem za přibližně 1 miliardu Kč.  

V roce 2013 skončila největší investice města „Výstavba splaškové kanalizace“ 

za asi 245 milionů Kč. Město je odkanalizováno přibližně z 90%, což odpovídá 

normám Evropské unie. Některé městské části, jako například Nad Okrájkem 

(historický název), nebo Na Ztraceném korci, které spolu sousedí, zůstaly ještě 

bez kanalizace. V plném proudu byla i akce „Dostavba a rekonstrukce vodo-

vodní sítě Úvaly“. Dokončily se práce na revitalizaci rybníků Kalák, Jámy a 

Fabrák. Činnost rady města byla tedy v roce 2013 ovlivněna probíhajícími vel-

kými investicemi, na druhé straně však také náročností spolufinancování těchto 

akcí. Navíc se naskytla možnost získání dotace na rekonstrukci objektu č. p. 65 

a bylo třeba splatit výstavbu nového stravovacího komplexu pro základní ško-

lu. Bylo tedy nutné uvažovat o úvěru, který by tyto důležité akce pokryl. Ve 

výběrovém řízení na poskytovatele úvěru vyhrála Komerční banka a město si 

vzalo úvěr ve výši 110 milionů Kč. Rada i vedení města byly ze strany někte-

rých občanů a sdružení kritizovány za to, že „město přivedly ke dluhům“. Tuto 

záležitost je ale důležité hodnotit z hlediska následujících informací: 
 

Grafy jsou uváděny v milionech Kč. 
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Následující tabulka představuje souhrn roku 2013 (potažmo ve volebních obdo-
bích 2006 až 2014):  

Zásadní výdaje 2007 – 2014 (zaokrouhleno na miliony Kč) 

ÚČEL VÝDAJE CELKOVÉ 
VÝDAJE  

Z TOHO 
DOTACE  

JINÉ 
ZDROJE 

Opravy komunikací 11,5 0,8 0,1 
Vodohospodářství 421,9 243,8 62,6 

Školství 134 72 21 
Životní prostředí 22 9,6 0 

Sport, kultura 26,4 11,2 1,2 
„Bezpečí“ 16,5 9,1 0 

Úřad města 19,5 10 0 
Pečovatelská služba 7 6 1 

Zdravotnictví 8 0 5,5 
    CELKEM 666,8 362,5 91,6 

 

V této tabulce ovšem není zanesena dotace ve výši cca 12 milionů Kč na další 

rekonstrukci budovy „C“ základní školy, což bude investice za více než 20 mili-

onů Kč. V posledních dvou volebních obdobích tedy město proinvestovalo téměř 

700 milionů Kč. 

Kromě problému se zabezpečením kofinancování investic se rada města musela 

zabývat například problematikou chátrajícího koupaliště v Úvalech; náklady 
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na celkovou rekonstrukci byly vyčísleny na více než 30 milionů Kč. Byly učině-

ny první kroky k získání nového nájemce – provozovatele, který by byl schopen 

alespoň část nákladů převzít.  

Dále bylo potřebné se zabývat tvorbou nového územního plánu a budoucností 

nemovitého majetku; a to jak budov, tak pozemků. Cílem bylo optimalizovat 

počet provozovaných nemovitostí, vytvořit podmínky pro „koncentraci“ úřadu 

pouze do dvou objektů, vytvořit podmínky pro budoucí působení základní umě-

lecké školy a získat finanční prostředky na spolufinancování vzniku nové ma-

teřské školky a další rekonstrukci základní školy.  

Rada se také zabývala novelizací Systému ochrany města před mimořádnými 

událostmi, přípravou na rekonstrukci dalších úvalských ulic a dalšími záleži-

tostmi.  

Ani v roce 2013 nedošlo ke zřízení městské policie, což je jednou z podmínek 

k efektivní změně systému parkování a ke zlepšení kritické dopravní situace. I 

v roce 2013 byl omezen provozní rozpočet města na nejnižší možnou hranici, 

aby bylo v co největší míře možné pokrýt nároky na spolufinancování investič-

ních a dalších akcí. 
 

 

VýborVýborVýborVýbory zastupitelstva města  y zastupitelstva města  y zastupitelstva města  y zastupitelstva města      
 

Kontrolní výborKontrolní výborKontrolní výborKontrolní výbor    

Výbor se sešel v roce 2013 na šesti zasedáních. Projednával kontrolu plnění 

usnesení rady za rok 2011 a 2012, kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 

za rok 2012, kontrolu vyřizování stížností, kontrola použití finančních pro-

středků získaných z daně z nemovitosti, kontrola petic doručených na městský 

úřad v roce 2012. Jednalo se celkem o 5 petic, které se týkaly výpovědi ZŠ a PŠ 

Úvaly, změny objízdné trasy oblast „starých“ Slovan, uzávěry zástavby v loka-

litě V Setých, proti zřízení městské policie a nesouhlasu se stavebním rozšíře-

ním firmy Essa Czech, s.r.o.  

 Dále výbor projednal kontrolu formálního postupu při přidělování a čerpání 

příspěvků sportovním a zájmovým organizacím včetně kontroly podkladových 

materiálů – žádostí za rok 2012, kontrolu vyřizování návrhů, připomínek a 

Výbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupitel-l-l-l-
stva městastva městastva městastva města    
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podnětů podaných zastupiteli a občany na zastupitelstvo města, kontrolu plně-

ní usnesení zastupitelstva vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru za toto 

volební období. 

Členové:Členové:Členové:Členové:    

Ing. Ivan Černý – předseda, Ing. Ladislav Morávek, Ing. Václava Baumanová, 

Josef Polák, Kateřina Škorpilová Vlasová, Dagmar Weissgärber, Ing. Oldřich 

Dostalík.     

Tajemník: Jitka Hamouzová 

 

Finanční výborFinanční výborFinanční výborFinanční výbor    

Finanční výbor se v roce 2013 sešel k šesti jednáním. Zabýval se aktuálním 

čerpáním rozpočtu města, přípravou rozpočtových opatření č. 1/2013 a č. 

2/2013, dále předložením kontrolních zpráv rekonstrukce ulice V. Nováka (vý-

běrové řízení, smlouvy, dotace, fakturace a platby) a rekonstrukcí č. p. 65. Pro-

jednával zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 

2012 a přípravou a projednáním zadávací dokumentace pro poskytnutí dlouho-

dobého úvěru na 110 mil. Kč, výběrovým řízením na zjištění dofinancování 

infrastruktury a projednával úvěrovou smlouvu s Komerční bankou. Také pro-

jednal vnitřní směrnici č. 2/2013 k rozpočtovému opatření, rozpočtový výhled 

na 5 let a projednával nabídky forenzního auditu. V neposlední řadě připravo-

val návrh rozpočtu města na rok 2014. 

ČlenovéČlenovéČlenovéČlenové: : : :     

Mgr. Petr Borecký - předseda, Ing. Helena Váňová, Ing. Ludmila Milerová, 

Ing. Hana Opálková, Petr Kunetka (do 12. 12. 2013), Ing. Karel Pilný (do 7. 

11. 2013), Ing. Eva Kiššová, Romana Komínková, Ing. Petr Jankovský, Ing. 

Alexis Kimbembe (od 12. 12. 2013), Ing. Josef Zach (od 12. 12. 2013). 

Tajemník: Dana Kyralová 
 

Výbor pro výstavbuVýbor pro výstavbuVýbor pro výstavbuVýbor pro výstavbu 

Výbor pro výstavbu se ke svým jednáním schází společně s investiční komisí 

rady města.    Zasedal v roce 2013 pětkrát. Na svém jednání projednával zejména 

záměr zřízení parkoviště P+R, Úvaly v bývalých uhelných skladech, zřízení 
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přisvětleného přechodu pro chodce a instalace měření rychlosti na silnici II/101 

ve směru na Jirny, informoval o situaci ve věci rekonstrukce ulic na „Horním 

Úvaláku“, projednal projekt Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – 

Úvaly, projednal nabídky na odkoupení městských pozemků firmou Betrimax 

s.r.o., posoudil informace o výstavbě III. etapy rodinných domků v lokalitě Ho-

roušánky, včetně parcelace a výstavby inženýrských sítí. Výbor se seznámil se 

studií „Úvaly – Hostín studie supermarketu Hostín a projednal projektovou 

dokumentaci na výstavbu mateřské školky v lokalitě cukrovar a záměr paní 

Kobrlové na volnočasové, relaxační a terapeutické centrum Úvaly. Výbor byl 

seznámen s návrhem nového územního plánu, projednal záměr stavby volnoča-

sového centra v Úvalech organizací Sport Úvaly, zabýval se plánem regulace 

parkovacích ploch na náměstí Arnošta z Pardubic a projednal územní studii 

parcelace pozemků na Vinici.  

Členové: Členové: Členové: Členové:     

Ing. Michal Breda - předseda, Ing. Ivan Černý, Ing. Radek Netušil, Roman 

Kroutil,  Ing. Josef Horák, Ing. Roman Krásný, Ing. Milan Schmidt, Josef 

Štěpánovský, Ing. Hana Kameníková, Milan Švihla, Miloslav Kolařík, Mgr. 

Petr Borecký, Ing. Martina Bredová, Ing. Jiří Vosecký. 

Tajemník: Adriana Bednarčíková 
 

Komise rady městaKomise rady městaKomise rady městaKomise rady města    

InveInveInveInvestiční komisestiční komisestiční komisestiční komise    

Komise jednala vždy s výborem pro výstavbu zastupitelstva města. 

Členové:Členové:Členové:Členové: Ing. Michal Breda, Ing. Ivan Černý, ing. Radek Netušil, Roman 

Kroutil, Ing. Josef Horák, Ing. Roman Krásný, Ing. Jiří Vosecký, Ing. Hana 

Kameníková, Miloslav Kolařík 

Zapisovatelka: Anežka Růžičková 
 

Komise pro sport a turistikuKomise pro sport a turistikuKomise pro sport a turistikuKomise pro sport a turistiku    

Komise se sešla ke dvěma jednáním. Připravovala návrh na rozdělení finančních 

prostředků pro sportovní organizace, projednávala vzhled nových webových 

stránek města. 

KomiKomiKomiKomise rady městase rady městase rady městase rady města    
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Členové:Členové:Členové:Členové:    

Josef Krutský – předseda, Mgr. Dana Poláková, Vladimír Minařík, Pavel Po-

lák, Michael Březina, Ing. Petr Jankovský, Ing. Jan Černý. 

Zapisovatelka: Jitka Hamouzová 
 

Komise pro rozvoj školství Komise pro rozvoj školství Komise pro rozvoj školství Komise pro rozvoj školství  

Komise se sešla čtyřikrát a projednávala zejména výroční zprávy školských za-

řízení, kritéria pro přijímání dětí do MŠ, výstavbu MŠ v lokalitě cukrovar, 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městysem Nehvizdy na zajištění předškolního 

vzdělávání, uzavření MŠ o letních prázdninách, návrhy na ocenění Junior 

roku, vzhled nových webových stránek města.   

Členové:Členové:Členové:Členové:    

Mgr. Petr Borecký – předseda, Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, 

Jana Pospíšilová, Jaroslava Hejnicová, Jana Hájková, Mgr. Eva Bubáková, 

Hana Šťastná-Čapková, Dagmar Weissgärber, Ing. Lucie Trávníčková. 

Zapisovatelka: Jana Tesařová 
 

 

KKKKomise pro kulturuomise pro kulturuomise pro kulturuomise pro kulturu    

Komise se sešla na jedenácti jednáních. Organizovala a připravovala tyto kul-

turní akce: XIII. Městský ples, beseda a promítání Malý Tibet, akce Pamatuj 

s výstavou o Viktoru Šulcovi, koncert Jana Buriana, Pomlázková pro seniory, 

Čarodějnice (ve spolupráci s MDDM), promítání filmu Hledá se prezident, be-

seda s Táňou Fischerovou, koncert sboru Christi, cestopisné povídání Krok do 

nejistoty, beseda s Terezou Boučkovou, večer s předáváním plaket města, Vác-

lavské odpoledne pro seniory, advent v Úvalech, vánoční koncert sboru Christi, 

koncert TWO VOICES, Česká mše vánoční, příprava XIV. městského plesu.      

Komise projednala návrhy na ocenění „Junior roku“, přidělení finančních pří-

spěvků sportovním, kulturním a zájmovým organizacím a spolkům ve městě. 

Připravila návrhy na úpravu vzhledu webových stránek města a projednala 

architektonickou studii budovy městské knihovny situované do objektu č. p. 18 

(rodný dům Marie Majerové) na náměstí Arnošta z Pardubic, kterou vypracoval 

Ing. arch. M. Masák.   
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ČlenoČlenoČlenoČlenové:  vé:  vé:  vé:      

Ing. Jana Horová – předseda, Helena Novosádová, Růžena Kroutilová, Mgr. 

Alena Janurová, Alena Fejtová, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Pro-

cházka, Ing. Hana Opálková, Iva Branyšová Ing. Zdenka Havránková, Josef 

Štěpánovský, Jana Tůmová, Ivana Prchalová, Mgr. Lenka Foučková, Jana 

Gebhartová (od 6. 2. 2013) 

Zapisovatelka: Jana Tesařová 
 

KKKKomiseomiseomiseomise    pro dopravní obslužnostpro dopravní obslužnostpro dopravní obslužnostpro dopravní obslužnost    

Komise pro dopravní obslužnost zasedala v roce 2013 jednou. Zároveň ovšem 

úzce spolupracovala, neustále řešila a připomínkovala veškeré dopravní dění, 

vyjadřovala se k projektům komunikací elektronicky mnohem častěji, nežli tomu 

bylo v minulých letech. Na svém jednání projednávala rekonstrukci komunikací 

v ulicích V. Nováka, Alešova, Barákova, Kollárova a připomínky k projektové 

dokumentaci přípravy velké rekonstrukce komunikací. Dále se vyjadřovala 

k jízdním řádům autobusové a vlakové dopravy a k návrhům občanů na do-

pravní opatření v různých částech města jako jsou zpomalovací prahy, odstra-

ňování vraků v obci, dopravní značení a další. 

Členové: Členové: Členové: Členové:     

Martin Němeček – předseda,  Richard Saidl,  Zdeněk Javůrek, Rastislav  

Šimoňák,   

Zapisovatel: Bc. Petr Matura  
 

Sociální a bytová komise Sociální a bytová komise Sociální a bytová komise Sociální a bytová komise     

Bytová komise se konala jednou. Projednávala zařazení nových žádostí do 

Evidence žadatelů o byt v majetku města Úvaly a návrhy na přidělení bytů 

v majetku města, dále podněty ze zdravotní a sociální oblasti. 

Členové:Členové:Členové:Členové:    

Martina Bedrnová – předseda, Ing. Ludmila Milerová, Ing. Jana Pávová, 

Pavlína Zelenková Soňa Křížová, Pavlína Frýdmanová, Alena Křelinová, Ilo-

na Hošková. 

Zapisovatelka: Blanka Viktorová 
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Komise pro bezpečnost a prevenci kriminalityKomise pro bezpečnost a prevenci kriminalityKomise pro bezpečnost a prevenci kriminalityKomise pro bezpečnost a prevenci kriminality    

Komise se v roce 2013 sešla jednomu jednání. Zajišťovala přípravu akce "Bez-

pečná sobota" ve spolupráci s Policií ČR a JSDH Úvaly. 

Členové: Členové: Členové: Členové:     

Milan Turan – předseda, Ing. Marcel Breda, MUDr. Jan Šťastný, Jana Pospí-

šilová, Mgr. Jaroslav Březka, Mgr. Monika Petržílková, Ing. Václav Setnička, 

Hana Setničková, Ing. Václav Šnyrch, Miroslava Švaříčková, Marcela Chudá, 

Lukáš Dupal, Radek Baroch.  

Zapisovatel: Martin Svoboda 
    

KomiseKomiseKomiseKomise    pro životní prostředípro životní prostředípro životní prostředípro životní prostředí    

Komise pro životní prostředí se sešla pouze na jednom jednání. Projednala a 

doporučila radě města objednat u Ing. Nováka (firma Artezis) vypracování za-

dávací dokumentace a realizování výběrového řízení na svozovou techniku a 

sběrné nádoby v rámci dotace na projekt „Intenzifikace svozu separovaných 

složek komunálního odpadu. Dále komise doporučila radě zveřejnit anketní 

lístek týkající se možnosti pytlového sběru papíru, plastů, skla a případně 

tetrapaků a dále doporučila zmocnit Ing. Brajerovou k jednání o zřízení pře-

chodu přes silnici I/12 ve směru od Homolky do ulice Osadní a dále do Škvorec-

ké obory. Rada města dále na základě návrhů komise schválila realizování „Ale-

je seniorů“ v parku u hasičského domu (podél Klánovické ulice). Dále komise 

projednala přidělené dotace z Pošembeří, konkrétně dotaci na rekonstrukci so-

chy Arnošta z Pardubic (250 800,- Kč), dotaci na projekt sportoviště „Hrad 

Skara“ (371 700,- Kč) a dotaci na projekt stezek, cest, pěšin, alejí „Cesty 

v Úvalech“ (371 250,- Kč). S MAS Pošembeří, která je poskytovatelem dotace 

„Aleje v Úvalech“z roku 2012, bylo projednáno dočerpání peněz na zakoupení 

laviček, květníků a jiného městského mobiliáře.    

Členové: Členové: Členové: Členové:     

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. – předseda, Miroslav Kolařík, Ing. Ladislav 

Morávek, Mgr. Jan Němec, Dr. Vítězslav Pokorný, Zbyněk Slavík, Petr Ur-

ban. 
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Zapisovatel: Bohuslav Prokůpek 
 

Komise letopiseckáKomise letopiseckáKomise letopiseckáKomise letopisecká    

Komise letopisecká se sešla k jednomu jednání. Projednala a schválila návrh 

kronikářského zápisu za rok 2012, projednala návrhy na udělení Plakety města 

Úvaly, projednala návrh na pojmenování aleje směrem na Škvorec – Alej Josefa 

Škvoreckého.  

Členové: Členové: Členové: Členové:     

Ing. Zdeňka Havránková – předseda, Ing. Jana Horová, Dr. Vítězslav Pokor-

ný, Ing. Vladislav Procházka, Josef Štěpánovský, PhDr. Lenka Mandová. 

Zapisovatelka: Marie Černá 
    

RRRRedakční rada Života Úvaledakční rada Života Úvaledakční rada Života Úvaledakční rada Života Úval    

Členové redakční rady:Členové redakční rady:Členové redakční rady:Členové redakční rady:    

Dr. Vítězslav Pokorný – předseda a vedoucí redaktor, Mgr. Romana Vorlíčko-

vá – zástupce vedoucího redaktora, Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, 

Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánov-

ský.  

Zapisovatelka: Lenka Platzová 
 

Redakční rada se pravidelně scházela každý měsíc v návaznosti na uzávěrky 

jednotlivých čísel městského zpravodaje Život Úval. Hodnotila jednotlivá vy-

dání zpravodaje a schvalovala jednotlivé textové materiály do Života Úval 

v příslušném měsíci. Měsíčník ŽIVOT ÚVAL, jehož vydavatelem je město 

Úvaly přinášel i v roce 2013 informace ze všech oblastí života města v základ-

ních rubrikách, které lze však aktuálně rozšiřovat o další oblasti – Městský 

úřad, Zprávy z města, Zprávy z Policie ČR, Kultura a volný čas, Okénko 

knihovny, Napsali o nás, Zprávy z MDDM, Školství, Organizace a spolky, 

Sport, Církev, Historie, Společenská kronika, Dopisy redakci, Veterinární glosy, 

Inzerce apod.  

Život Úval se připravuje výpočetní technikou, graficky ho zpracovává grafik 

Petr Červenka. Měsíčník se tiskne v Tiskárně Úvaly, spol. s r. o. Časopis veli-

kosti A4 měl průměrně 28 stran a vydával se v nákladu 2 500 kusů. Celkové 
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náklady Života Úval (výrobní i mzdové) za rok 2013 činily přes 413 700,- Kč, 

příjmy z inzerce činily téměř 273 000,- Kč. Do úvalských rodin na počátku 

každého měsíce časopis distribuují úvalské doručovatelky České pošty, a. s., 

zdarma.  

    

5555. Měs. Měs. Měs. Městtttský úřadský úřadský úřadský úřad    
    

Na MěÚ Úvaly pracuje 35 úředníků, z toho 19 vykonává samostatnou působ-

nost a 16 úředníků přenesenou působnost (státní správu).  

O personálním pohybu na Městském úřadě Úvaly v roce 2013 vypovídá násle-

dující přehled: 

StarostaStarostaStarostaStarosta – MUDr. Jan Šťastný 

MístostarostaMístostarostaMístostarostaMístostarosta – Ing. Michal Breda (místostarosta uvolněný) 

                              JUDr. Ing. Petr Petržílek, PhD. (místostarosta neuvolněný) 

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník – Jana Tesařová   

SekretariátSekretariátSekretariátSekretariát – Monika Šimáňová 

Odbor správní:Odbor správní:Odbor správní:Odbor správní:    

Pověřená vedoucí: Jitka Hamouzová                 

Podatelna-informační centrum: 

Ivana Šťastná, Lenka Platzová 

Správní oddělení: 

Marie Černá, Radka Branyšová, Helena Gurínová 

Sociální oddělení: 

Ilona Hošková 

Pečovatelská služba: 

Pavlína Frýdmanová, Soňa Křížová, Vladislava Blochová, Lenka Paulová 
 

Odbor ekonomický:Odbor ekonomický:Odbor ekonomický:Odbor ekonomický:    

Vedoucí: Jitka Hájková  

Jana Novotná, Dana Kyralová, Jana Teplá DiS., Monika Šimonová  

 

Odbor investic:Odbor investic:Odbor investic:Odbor investic: 

Vedoucí: Ilona Reicheltová  

Městský úřadMěstský úřadMěstský úřadMěstský úřad    
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Adriana Bednarčíková, Petr Matura, Anežka Růžičková, Pavel Murárik (od 1. 

3. 2013) 

 Odbor správy majetku:Odbor správy majetku:Odbor správy majetku:Odbor správy majetku: 

Vedoucí: Bc. František Jungwirth (do 17. 1. 2013) – od 18. 1. 2013 pověřena 

vedením Ilona Reicheltová 

Martin Svoboda, Blanka Viktorová, Bc. František Jungwirth (od 18. 1. 2013 

do 31. 3. 2013) 
 

Od 1.Od 1.Od 1.Od 1.    6.6.6.6.    2013 došlo k začlenění2013 došlo k začlenění2013 došlo k začlenění2013 došlo k začlenění    odboru správy majetku odboru správy majetku odboru správy majetku odboru správy majetku do odborudo odborudo odborudo odboru    investic a investic a investic a investic a 

dopravydopravydopravydopravy    (oddělení investic a dopravy, oddělení správy majetku). (oddělení investic a dopravy, oddělení správy majetku). (oddělení investic a dopravy, oddělení správy majetku). (oddělení investic a dopravy, oddělení správy majetku).     
    

Odbor investic a dopravyOdbor investic a dopravyOdbor investic a dopravyOdbor investic a dopravy::::        

Vedoucí: Ilona Reicheltová  

oddělení investic a dopravy: 

Petr Matura - vedoucí oddělení, Anežka Růžičková, Pavel Murárik 

oddělení správy majetku: 

Adriana Bednarčíková – vedoucí oddělení, Martin Svoboda, Blanka Viktorová, 

Eva Kopecká (od 1. 11. 2013) 
 

Odbor životního prostředí a územního plánu Odbor životního prostředí a územního plánu Odbor životního prostředí a územního plánu Odbor životního prostředí a územního plánu (od 10. 10. 2013 změna názvu 

odboru -        Odbor životního prOdbor životního prOdbor životního prOdbor životního proooostředí a územního rozvojestředí a územního rozvojestředí a územního rozvojestředí a územního rozvoje)    

Vedoucí: Bohuslav Prokůpek 

Blanka Reinerová, Ing. arch. Martina Bredová 
 

Stavební úřad:Stavební úřad:Stavební úřad:Stavební úřad:    

Vedoucí: Ing. Helena Bulíčková  

Petra Edelmannová, Renata Vayhelová, Jitka Mocová, Jana Sandnerová, Jana 

Jungwirthová, Alena Fejtová, Karolína Fliegeleová, Jana Mazáčková, Jitka 

Kolářová 

V roce 2013 stavební úřad vyřídil 2658 podání, vydal 440 rozhodnutí a 915 

souhlasů a dalších opatření. V Úvalech byla povolena výstavba 40 nových ro-

dinných domů a zkolaudováno 30 nových rodinných domů. 

Bylo vydáno povolení na stavbu základnové stanice s plánovanou vyhlídkovou 

plošinou na Vinici, která byla téhož roku též zkolaudována, povoleny rekon-
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strukce rozvodů veřejného osvětlení na a v okolí nám. Arnošta z Pardubic, vy-

dáno povolení na zástavbu řadovými rodinnými domy v ulici Škvorecká (28 

řadových rodinných domů), povoleno užívání stavby bazénu pro plavání kojen-

ců v ul. Jirenská, zkolaudovány prostory fyzioterapie na zdravotním středisku 

a zkolaudován zrekonstruovaný objekt pro volnočasové aktivity „Pětašedesát-

ka“ v ul. Riegerova. 
 

Veřejně prospěšné služby (VPS)Veřejně prospěšné služby (VPS)Veřejně prospěšné služby (VPS)Veřejně prospěšné služby (VPS)    

Vedoucím je Petr Prchal. Pracovníky jsou Jiří Konečný (do 31. 12. 2013), Vác-

lav Škorpil, Pavel Francl, Vladimír Rémiš, Jiří Dědina, Jan Karlin, Vladimír 

Novotný, Miroslav Šmejkal, Vilém Reiner, Jiří Hříbal, Jiří Kocek (do 8. 10. 

2013), Jiří Denemark (od 1. 3. 2013), Vladimír Baše (od 17. 10. 2013). 

Pod VPS je sdružena řada profesí. Pracovníci jsou schopni zajišťovat velkou 

řadu prací od     elektrikářských přes svářečské, zámečnické, zednické, malířské, 

natěračské, instalatérské, zahradnické a drobné opravy vozidel. Významnou 

část činnosti VPS  po většinu roku činí údržba městské zeleně o celkové rozloze 

8 ha. Jedná se údržbu okrasných keřů a stromů, travních ploch, záhonů, aplika-

ci postřiků na invazivní rostliny, chemické ošetření chodníků, těžbu stromů 

napadených kůrovcem a odstraňování nebezpečných stromů. Zásadní je i údrž-

ba městských objektů, kde se provádějí drobné zednické, instalatérské, zámeč-

nické, truhlářské a elektrikářské práce, zajišťují opravy a havárie. VPS provádě-

jí i instalace a opravy dopravního značení a údržbu městských komunikací, 

spočívající v opravách výtluků a strojním a ručním zametáním. V zimním ob-

dobí zabezpečují ruční čištění schodů, ruční a strojní čištění chodníků, kterých 

je téměř 6,6 km, strojní úklid a posyp přibližně 30 km komunikací. Zajišťují 

rovněž údržbu dešťových kanálových vpustí, včetně čištění, rekonstrukce a 

oprav.  Do pravidelné činnosti VPS spadá svoz 20 kusů psích a 32 kusů ostat-

ních odpadkových košů, týdenní rozvoz popelnicových nádob, úklid okolo kon-

tejnerů na tříděný odpad, udržování čistoty a schůdnosti městských schodišť, 

úklid odstavných ploch a parkovišť např. na náměstí Arnošta z Pardubic před 

hotelem a na tržišti, v Husově ulici, na náměstí Svobody a na parkovací ploše 

pronajaté od ČD. Do činnosti VPS spadá i údržba a čištění plakátovacích ploch 
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a svoz prádla z mateřských škol.  Pracovníci VPS zajišťují i výrobu laviček, 

květináčů a jejich údržbu, opravy a renovace prvků dětských hřišť, údržbu a 

opravy komunální techniky a vozidel v majetku města. Nepostradatelná je po-

moc pracovníků VPS při technické přípravě a úklidu při akcích pořádaných 

městem. Z důvodu dlouhodobého onemocnění správce domu s pečovatelskou 

službou Jana Karlina prováděla VPS nezbytnou údržbu domu s pečovatelskou 

službou (DPS) a pomáhala zajišťovat technické zázemí při akcích pořádaných 

komisí pro kulturu i MěÚ ve společenském sálku v DPS. Péči o hřbitov celoroč-

ně zajišťuje Jiří Dědina. Nad rámec uvedených činností pracovníci DPS plní 

konkrétní mimořádné úkoly zadané vedoucími jednotlivých odborů a vedením 

města.   

    

6666. Rozpočet města. Rozpočet města. Rozpočet města. Rozpočet města    
 

Rozpočet města na rok 2013 se skládá ze dvou částí, příjmové a výdajové. 

PPPPřřřříjmová íjmová íjmová íjmová ččččást ást ást ást je tvořena z daňových příjmů, běžných a kapitálových příjmů. 

Nemalou část tvoří dotace a zároveň zajištění financování všech dotačních 

titulů vlastními prostředky – příjmy z prodaných pozemků a místními poplatky 

a dofinancování přijetím revolvingového úvěru. Všechny tyto příjmové pro-

středky vycházejí z reálných příjmů, které jsou smluvně zajištěny. 
 

Výdajová Výdajová Výdajová Výdajová ččččást ást ást ást města je tvořena z provozních nákladů, investičních nákladů a 

nákladů na financování. 
 

CelkovCelkovCelkovCelkový objem příjmů města zaý objem příjmů města zaý objem příjmů města zaý objem příjmů města za    rok 2013rok 2013rok 2013rok 2013    činil činil činil činil 153 811153 811153 811153 811    tis. Kč. tis. Kč. tis. Kč. tis. Kč.     

Z toho daňové příjmy činily 71 934 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary 133,5 tis. 

Kč, místní poplatky 7 722 tis. Kč, pečovatelská služba získala dotaci od minis-

terstva práce a sociálních věcí ve výši 948 tis. Kč, za poskytnuté služby 397 tis. 

Kč a úhrada od obcí činila 441 tis. Kč. 
 

Objem vObjem vObjem vObjem výdajýdajýdajýdajů města za rok 2013 činil ů města za rok 2013 činil ů města za rok 2013 činil ů města za rok 2013 činil celkem celkem celkem celkem 169169169169    093093093093    tis. Kč.tis. Kč.tis. Kč.tis. Kč.    

Z toho činily výdaje na provoz MěÚ a správu města 21 358 tis. Kč, na zastu-

pitele 1 915 tis. Kč. Dluhy města k 1. 1. 2013 tvořily příspěvek na úvěr Svazku 

obcí Úvalsko  9 500 tis. Kč, úvěr Českomoravské záruční a rozvojové banky 

Rozpočet městaRozpočet městaRozpočet městaRozpočet města    
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(ČMZRB) 3 000 tis. Kč, úvěr Komerční banky (KB) 110 000 tis. Kč. Splátky 

činily: splátka revolvingového úvěru ve výši 80 000 tis. Kč splátka úvěru 

ČMZRB: 500 tis. Kč.  Přidělené příspěvky sestávaly: a) z příspěvků na veřejně 

prospěšné účely ve výši 739 tis. Kč, b) z rozpočtu města 1% z provozních výda-

jů činilo 305,9 tis. Kč. Pečovatelská služba vykázala celkové náklady ve výši 

1 532 tis. Kč.  

 

7777. . . . Majetek Majetek Majetek Majetek městaměstaměstaměsta    

ZZZZměny vměny vměny vměny v    majetku městamajetku městamajetku městamajetku města    

Veškeré majetkové pohyby byly prováděny na základě usnesení zastupitelstva 

města. V roce 2013 město prodalo objekt č. p. 47, ul. 5. května včetně pozemků 

parc. Č. 214, 215 v k. ú. Úvaly. Kupní cena činila 3 900 000,- Kč. 

Městu byly darovány pozemky parc. č. 3475/2 a parc. č. 3475/46 od společnosti 

Censeo s. r. o. Dále pozemky parc. č. 1726/1, 2299/5, 2299/14, 3475/7, 

3475/19, 3475/69, 3475/70 a 3475/73. Vše se týká lokality Výpustek – Zelené 

Úvaly. Město převzalo od developera Censeo s. r. o. vybudovanou technickou 

infrastrukturu v lokalitě Výpustek. Jedná se o inženýrské sítě - splašková ka-

nalizace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace. 

Na základě uzavření kupních smluv mezi prodávajícím Marianem Ješko a Vác-

lavem Paparegou a kupujícím městem Úvaly přešla do majetku města vybudo-

vaná technická infrastruktura (veřejné osvětlení, vodovod, dešťová kanalizace, 

splašková kanalizace a komunikace), a dále pozemky pod komunikacemi parc. č. 

3841/43, 3841/73, 3825/1, 3841/41 v k. ú. Úvaly – lokalita Radlická čtvrť. 

Základní síť místních komunikací je tvořena sítí 92 místních komunikací III. 

třídy o celkové délce 26,160 km, na které navazuje 50 místních komunikací IV. 

třídy o celkové délce 11,598 km s omezeným provozem a širším spektrem využití 

a 94 veřejných účelových komunikací o celkové délce 27,665 km. U místních 

komunikací bez vyvýšených chodníků plní funkci chodníků okrajové části vo-

zovek bez zvláštního oddělení. Asfaltových komunikací tzn. včetně podklado-

Majetek městaMajetek městaMajetek městaMajetek města    
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vých vrstev a baleného asfaltu je v Úvalech cca 5 km (4,986). V procentech to 

činí 12, 7%.  

 

8888. Investice a stavební činnost. Investice a stavební činnost. Investice a stavební činnost. Investice a stavební činnost    
Investiční a stavení činnost v roce 2013 vycházela z usnesení zastupitelstva. 

Byla provedena kolaudace akce „Vodohospodářské investice města Úvaly“„Vodohospodářské investice města Úvaly“„Vodohospodářské investice města Úvaly“„Vodohospodářské investice města Úvaly“ – 

výstavba splaškové kanalizace. V rámci této akce byla vybudovaná splašková 

kanalizace a veřejné části kanalizačních přípojek v lokalitách V Setých, Radlic-

ká čtvrť, Slovany, Slovany 1 a ul. Škvorecká, ul. Pražská, Švermova a Šafaří-

kova, dále v ul. Nerudova, Komenského a Hálkova  

Pokračovala realizace výstavby „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úv„Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úv„Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úv„Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úva-a-a-a-

ly“ly“ly“ly“ - rekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožník, výstavba přiváděcího řadu a 

vodojemu Úvaly Jih, propojení a oddělení stávající sítě v Úvalech v rámci zís-

kané dotace z Operačního programu životní prostředí. Stavba bude pokračovat 

v roce 2014. 

Byla ukončena investiční akce města „Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a 

Jámy“Jámy“Jámy“Jámy“ v rámci získané dotace z operačního programu životní prostředí. Nákla-

dy stavby činily 11 305 833,86 Kč. Regionální operační program střední Čechy 

vyhlásil výzvu pro rozvoj měst - oblast vzdělávání (mateřské školy). Město 

Úvaly podalo žádost o dotaci na novostavbu mateřské školy „MŠ CMŠ CMŠ CMŠ Cukrovarukrovarukrovarukrovar“. 

Město Úvaly dostalo akceptaci o přidělení dotace (celkové výdaje jsou 

23 783 095,- Kč, z toho způsobilé - uznatelné v rámci dotace - výdaje  jsou 

22 391 477,- Kč a nezpůsobilé - hradí investor - výdaje jsou 1 391 618,- Kč).  

V roce 2013 podalo město Úvaly žádost o dotaci na zzzzateplení objektu MěÚ čateplení objektu MěÚ čateplení objektu MěÚ čateplení objektu MěÚ č. . . . 

p. 95 na nám. Arnošta zp. 95 na nám. Arnošta zp. 95 na nám. Arnošta zp. 95 na nám. Arnošta z    Pardubic vPardubic vPardubic vPardubic v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech. Na základě této žádosti město 

obdrželo akceptaci projektu. Do konce června roku 2014 bude známa výše do-

tace. Předpokládané celkové výdaje jsou 4 575 982,- Kč.  

V roce 2013 podalo město Úvaly žádost o dotaci na zzzzateplení objektu MěÚ čateplení objektu MěÚ čateplení objektu MěÚ čateplení objektu MěÚ č. . . . 

p. 897 vp. 897 vp. 897 vp. 897 v    Riegerově ulici vRiegerově ulici vRiegerově ulici vRiegerově ulici v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech. Na základě této žádosti město obdrželo 

akceptaci projektu. Do konce června 2014 bude známa výše dotace. Předpoklá-

dané celkové výdaje jsou 13 333 965,- Kč.  

Investice a staveInvestice a staveInvestice a staveInvestice a staveb-b-b-b-
ní činnostní činnostní činnostní činnost    
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Regionální operační program střední Čechy vyhlásil výzvu pro oblast dopravy - 

cyklostezky. Město Úvaly podalo žádost o dotaci na realizaci „Bendlovy cy„Bendlovy cy„Bendlovy cy„Bendlovy cyk-k-k-k-

lostezky“.lostezky“.lostezky“.lostezky“. Předpokládané celkové výdaje jsou 7 243 736,- Kč, z toho způsobilé 

výdaje jsou 7 243 736,- Kč. 

V roce 2013 byl zrealizován projekt „O„O„O„Objekt čbjekt čbjekt čbjekt č. . . . p. 65 nabízející volnočasové ap. 65 nabízející volnočasové ap. 65 nabízející volnočasové ap. 65 nabízející volnočasové ak-k-k-k-

tivitytivitytivitytivity“. Tento projekt byl financován z regionálního operačního programu 

střední Čechy. Celkové výdaje projektu byly 19 324 561,86 Kč, z toho způsobilé 

výdaje činily 13 822 384,52 Kč a nezpůsobilé výdaje činily 5 502 744,34 Kč. 

V roce 2013 (1. 11.) byla zahájena    rozsáhlá modernizace železniční trati Praha rozsáhlá modernizace železniční trati Praha rozsáhlá modernizace železniční trati Praha rozsáhlá modernizace železniční trati Praha 

BBBBěěěěchovice chovice chovice chovice ––––    Úvaly, Úvaly, Úvaly, Úvaly, nazývané jednoduše „železniční koridor“ v Úvalech. I když 

to není investice města, tak do „chodu“ města výrazně zasahuje. Investorem je 

SŽDC, s. p., a zhotovitelem firma Viamont DSP, a. s. 

 

9999. Školství . Školství . Školství . Školství     
Školský systém v působnosti města Úvaly je tvořen mateřskou školou Kollárova 

s pracovišti v ul. Pražská a Kollárova, základní školou a městským domem dětí 

a mládeže. Systém rozšiřuje soukromá Sofia School – česko-anglická mateřská 

škola. Dále je zde školička Klub Záškolák používající metody Montessori, kte-

rá sídlí v ulici V Podhájí 117, a Dětský klub Rozmazlínek (dříve Kačenčina 

školička) ve Smetanově ulici 203. 

Ve správě Středočeského kraje působí v Úvalech pobočka Základní umělecké 

školy Český Brod. 
    

aaaa) ) ) ) Mateřská škola KollárovaMateřská škola KollárovaMateřská škola KollárovaMateřská škola Kollárova    
    

Zřizovatelem školy je město Úvaly.  Ředitelkou školy je Jana Hájková.Ředitelkou školy je Jana Hájková.Ředitelkou školy je Jana Hájková.Ředitelkou školy je Jana Hájková.  

Od ledna 2013 došlo ke sloučení obou úvalských školek v ulicích Pražská a Kol-

lárova) pod jedno vedení a jednu adresu. Kapacita celé mateřské školy je 227 

dětí. Mateřská škola má 9 tříd – Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci, 

Rybičky, Žabičky, Dráčci a Sluníčka 2. V roce 2013 nemohlo být přijato 45 

dětí, které splnily daná kritéria městem a dalších 30 dětí, které kritéria nesplni-

ly. 

Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola 
KollárovaKollárovaKollárovaKollárova    
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Každé pracoviště školy má jiné provozní podmínky, které jsou dané počtem tříd, 

dětí a dispozicemi v budovách i na zahradách. Obě pracoviště mateřské školy 

pracují jako každá škola podle vlastního zadělávacího programu, jehož součástí 

jsou různé akce a aktivity, které vzdělávající činnost zpestřují a rozvíjejí. 

 

b) Sofia School b) Sofia School b) Sofia School b) Sofia School ––––    česko česko česko česko ––––    anglická mateřská škola Úvalyanglická mateřská škola Úvalyanglická mateřská škola Úvalyanglická mateřská škola Úvaly 

Zřizovatelem školy je společnost Sofia School s. r. o., Radonice. Představitelkou Představitelkou Představitelkou Představitelkou 

školy vškoly vškoly vškoly v    Úvalech je Mgr. Danuše Svobodová.Úvalech je Mgr. Danuše Svobodová.Úvalech je Mgr. Danuše Svobodová.Úvalech je Mgr. Danuše Svobodová. Ve škole pracuje tým mužů a žen, 

Čechů i anglických rodilých mluvčích, jejichž cílem je připravit dětem šťastné a 

spokojené prostředí. Děti jsou v každodenním kontaktu s rodilým mluvčím. V 

jeho přítomnosti a pod vedením českého kvalifikovaného pedagoga prožívají 

veškeré zážitky při pobytu ve školce. Po již velmi krátké době dítě porozumí 

cizímu jazyku a brzy ho začne naprosto přirozeně používat. Tím jsou budovány 

znalosti a dovednosti dětí.  
    

cccc) ) ) ) Základní školaZákladní školaZákladní školaZákladní škola    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    

Zřizovatelem školy je město Úvaly. Kapacita školy je 750 žáků, školní družiny 

270 žáků, školní jídelny 600 strávníků. Jako ředitelJako ředitelJako ředitelJako ředitel    školy školy školy školy pokračujepokračujepokračujepokračuje    Mgr. JarMgr. JarMgr. JarMgr. Jaro-o-o-o-

slav Březka, slav Březka, slav Březka, slav Březka, zástupcem ředitele pro I. stupeň je Mgr. Lenka Foučková a zá-

stupcem ředitele pro II. stupeň je Mgr. Irena Nováková. 

Škola má 56 pedagogických pracovníků a v průběhu školního roku ji navštěvo-

valo 686 žáků, 82 z nich je přespolních, ve 30 třídách. Do 1. ročníku bylo přija-

to 97 dětí, 16 dětí obdrželo odklad školní docházky. Z 56 žáků 9. ročníku bylo 

41 přijato na gymnázia a odborné střední školy s maturitou. Na víceletá gym-

názia bylo přijato 21 žáků 5. ročníku.   
 

Činnost školního parlamentuČinnost školního parlamentuČinnost školního parlamentuČinnost školního parlamentu    

Školní parlament pracoval v počtu 22 členů, kteří byli vždy po dvou zvoleni v 

celkem 11 třídách 2. stupně. Ve školním roce proběhlo celkem 10 schůzek.  

Parlament se podílel na organizování aktivit, podporujících dobrou atmosféru 

ve škole a na získání finančních prostředků prostřednictvím sběru druhotných 

surovin. V průběhu celého školního roku probíhalo třídění odpadů (plasty, pa-

Základní školaZákladní školaZákladní školaZákladní škola    

Sofia School Sofia School Sofia School Sofia School ––––    česko česko česko česko 
––––anglická mateřská anglická mateřská anglická mateřská anglická mateřská 
školaškolaškolaškola    
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pír, víčka od PET lahví), na jaře žáci začali vytřiďovat také hliníkové plechov-

ky. Záměrně vytřiďovaná víčka od PET lahví byla použita na celostátní chari-

tativní sběr pro postiženou Michalku. Během celého roku se každý týden jedna 

třída z 1. i 2. stupně podílela na úklidu odpadků v okolí školy. Dvakrát za rok 

proběhl sběr starého papíru. Celkové nasbírané množství činilo asi 14 tun. Z 

konta školního parlamentu byly zaplaceny odměny pro 3 třídy za celoroční ak-

tivní práci, odměny pro vybrané žáky 9. ročníku, odměny do školních soutěží a 

za pomoc při organizaci sběru. 
 

Činnost školní družinyČinnost školní družinyČinnost školní družinyČinnost školní družiny    

Do školní družiny bylo přihlášeno 250 dětí z 1. stupně. Děti byly rozděleny do 

devíti oddělení. Školní družina využívala kmenové třídy. Děti pracovaly také v 

počítačové pracovně, knihovně, školní kuchyňce a ke sportovním aktivitám vy-

užívaly školní tělocvičnu. Ve školní družině pracovaly děti v zájmových krouž-

cích mladý historik, přírodovědném kroužku, kroužku šikovných rukou, kerami-

ky, sborového zpěvu a sportovním kroužku. Školní družina navštívila divadelní 

a kouzelnické představení, výstavy v MDDM, uskutečnil se prázdninový pobyt 

na horách, zajišťovala provoz o vedlejších prázdninách. Družina se podílela na 

společných akcích v rámci školy, připravovala drobné dárky a přání pro seniory 

a také k zápisu do prvních tříd. Mimo tyto aktivity organizovala družinové 

akce – několikadenní zájezd na hory v době jarních prázdnin a další kouzelnic-

ká a divadelní představení. V závěru školního roku některá oddělení zorgani-

zovala pro své děti sportovní den a akci Svatojánská noc. 
 

Školská radaŠkolská radaŠkolská radaŠkolská rada    

Předsedkyní rady byla Petra Fuxová. Rada jednala v průběhu roku na dvou 

setkáních. V průběhu školního roku měla školská rada 6 členů, 2 zástupce rodi-

čů – Petra Fuxová, Mgr. Šárka Coufalíková, 2 zástupce zřizovatele – Jana 

Tesařová, Mgr. Petr Borecký, 2 zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. 

Marcela Průžková (místopředsedkyně školské rady), Mgr. Zuzana Fiedlerová. 

Na svých jednáních se rada zabývala přestavbou školní jídelny a následným 

zahájením jejího provozu, zavedením elektronického objednávkového systému a 
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také kvalitou jídel z hlediska zdravé výživy. Dále projednávala zajištění výuky 

anglického jazyka, nabídku kroužků v prostorách školy, zřízení dvou speciál-

ních tříd, zajištění kvalifikovaných pedagogů, financování asistentů pedagogů 

a celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd. 
 

 

dddd) ) ) ) Základní umělecká Základní umělecká Základní umělecká Základní umělecká škola škola škola škola ČeskýČeskýČeskýČeský    Brod Brod Brod Brod ––––    pobočka Úvalypobočka Úvalypobočka Úvalypobočka Úvaly    

Pobočka školy působí v pronajatých učebnách Základní školy Úvaly. Pobočka 

spadá pod ZUŠ Český Brod, jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. ŘŘŘŘeditediteditediteeeelem lem lem lem 

školy je Tomáš Charvátškoly je Tomáš Charvátškoly je Tomáš Charvátškoly je Tomáš Charvát. . . .     

V Úvalech škola organizovala dva obory studia a to hudební a literárně drama-

tický. Vzdělává se zde 79 dětí, které se učí hře na klarinet, saxofon, na zobco-

vou flétnu, trubku, lesní roh, klavír, klasickou a elektrickou kytaru, housle, bicí 

nástroje, sborovému zpěvu. Výuka hudební teorie je přípravná, děti se učí i 

dramatickou průpravu. Na ostatní předměty dojíždějí žáci do Českého Brodu. 

V Úvalech vyučuje 8 kvalifikovaných učitelů. 

 

eeee) Městský dům dětí a mládeže) Městský dům dětí a mládeže) Městský dům dětí a mládeže) Městský dům dětí a mládeže    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly 

Zřizovatelem Městského domu dětí a mládeže Úvaly (MDDM) je město Úva-

ly. Ředitelkou je dlouhodoběŘeditelkou je dlouhodoběŘeditelkou je dlouhodoběŘeditelkou je dlouhodobě Jana PospíšilováJana PospíšilováJana PospíšilováJana Pospíšilová. V zařízení pracují 4 stálí peda-

gogičtí pracovníci a do vlastní činnosti se zapojuje 24 externích pracovníků. 

Při zápisu bylo přijato 882 členů do 67 zájmových útvarů. Na 10 letních dět-

ských táborech trávilo prázdniny 288 dětí, 99 akcí a soutěží se zúčastnilo 10 

125 účastníků a do spontánní činnosti se zapojilo 4 353 účastníků. 
 

Oddělení sportu a všeobecného vzděláváníOddělení sportu a všeobecného vzděláváníOddělení sportu a všeobecného vzděláváníOddělení sportu a všeobecného vzdělávání    

Vedoucí oddělení je Olga Procházková. Oddělení organizovalo 11 kroužků pro 

211 dětí s 8 externími pracovníky. 31 akcí se zúčastnilo 652 účastníků. Odděle-

ní zorganizovalo 4 letní dětské tábory pro 120 dětí. Oddělení také zabezpečuje 

činnost MK Ouvaláček. 
 

Oddělení estetikyOddělení estetikyOddělení estetikyOddělení estetiky    

Vedoucí oddělení je Iva Pospíšilová. Oddělení organizovalo 23 kroužků (vý-

tvarné, hudební, dramatické) pro 190 dětí se 4 externími pracovníky. 9 akcí a 

Základní umZákladní umZákladní umZákladní umě-ě-ě-ě-
lecká škola Český lecká škola Český lecká škola Český lecká škola Český 
Brod Brod Brod Brod ––––    pobočka pobočka pobočka pobočka 
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    

Městský dům dětí a Městský dům dětí a Městský dům dětí a Městský dům dětí a 
mládežemládežemládežemládeže    
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soutěží, především výtvarných, se zúčastnilo 4 065 účastníků. Oddělení zorga-

nizovalo 3 letní dětské tábory pro 49 dětí. 
 

Oddělení tanečníOddělení tanečníOddělení tanečníOddělení taneční    

Vedoucí oddělení je Alena Navrátilová, zástupkyně ředitelky MDDM. Odděle-

ní organizovalo 32 tanečních kroužků pro 455 dětí s 12 externími pracovníky.  

39 akcí a republikových a mezinárodních soutěží a dalších akcí (taneční akade-

mie) se účastnilo 1 828 účastníků. Oddělení organizovalo také 3 letní dětské 

tábory pro 119 dětí. Oddělení zajišťuje činnost TS Rytmus. 
 

Oddělení pro mládež a kulturuOddělení pro mládež a kulturuOddělení pro mládež a kulturuOddělení pro mládež a kulturu    

Vedoucí oddělení je Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM. Oddělení připravilo 

20 akcí (i o sobotách) jako je např. Tak trochu úlet a další výtvarné, fotografic-

ké výstavy a besedy, jichž se zúčastnilo na 3 580 účastníků. 
 

Největší úspěch vNejvětší úspěch vNejvětší úspěch vNejvětší úspěch v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013 

Podzim 2013 pro taneční oddělení MDDM Úvaly znamenal vyvrcholení něko-

likaleté práce tanečních skupin Rytmus Úvaly a streetové Rhythm Elitte Crew. 

Členové obou skupin se ve dnech 13. 13. 13. 13. ----    16. 11. 2013 16. 11. 2013 16. 11. 2013 16. 11. 2013 účastnili    mistrovství světa mistrovství světa mistrovství světa mistrovství světa 

Latinofestival & Urban Street Dance pořádaného světovoLatinofestival & Urban Street Dance pořádaného světovoLatinofestival & Urban Street Dance pořádaného světovoLatinofestival & Urban Street Dance pořádaného světovou taneční orgu taneční orgu taneční orgu taneční orgaaaanizací nizací nizací nizací 

WADF WADF WADF WADF v České republice v centru Babylon v Liberci.  

Úvalští tanečníci na šampionátu startovali ve 3 tanečních stylech - Contempo-

rary Ballet, Electro Boogie a Urban Street Dance a získali sedmkrát titul mis-

tra světa a zlaté medaile, dvakrát vybojovali stříbro a čtyřikrát bronz.  

ConteConteConteContemmmmporary Ballet porary Ballet porary Ballet porary Ballet     

1.  místo - Large Teams děti do 11 let – „Mischievous comet“  - choreografie  

Alena Navrátilová 

1.  místo - Large Teams mládež a dospělí – „Ladies Night“ - choreografie 

Lucie Hofmannová 

2.  místo - Large Teams junioři do 15 let – „Out of music box“ -  choreogra-

fie Sarah Kubaričová 

3.  místo - Large Teams junioři do 15 let – „Autumn“ - choreografie  Alena 

Navrátilová 
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3.  místo - sólo mládež a dospělí – Tereza Rothová 

4.  místo - sólo mládež a dospělí – Jana Maroušková 

Urban Street DanceUrban Street DanceUrban Street DanceUrban Street Dance    

1.  místo - Large Teams junioři do 15 let – „Juniors“ - choreografie David 

Procházka 

1.  místo - Large Teams mládež a dospělí – „Inform Dobalina“ - choreogra-

fie David Procházka 

1.  místo - sólo junioři dívky – Míša Hauková 

1.  místo - sólo mládež a dospělí muži – David Procházka 

3.  místo - sólo junioři muži – Jonathan Ackah 

Electro BoogieElectro BoogieElectro BoogieElectro Boogie    

1.  místo - duo mládež a dospělí – Honza Ťoupalík a Marcel Havrda 

2.  místo - sólo mládež a dospělí muži – Marcel Havrda 

3.  místo - sólo mládež a dospělí muži – Honza Ťoupalík 

4.  místo - sólo mládež a dospělí muži – Matouš Novák 

 

10101010. Kultura a společnost. Kultura a společnost. Kultura a společnost. Kultura a společnost    
 

Přehled kulturních a společenských akcí v Úvalech za rok 2013 je důkazem 

bohatosti a pestrosti života, jakým úvalští občané žijí, i když mnohdy technické 

podmínky mají daleko k dokonalosti. Kulturní sál v Domě s pečovatelskou 

službou Úvaly je svojí kapacitou nedostačující a pro pořádání některých akcí a 

pořadů zcela nevhodný. Určité rozšíření možností, co do typu pořadů, umožnilo 

zakoupení a renovace staršího pianina.  
 

Nejvýznamnější Nejvýznamnější Nejvýznamnější Nejvýznamnější kulturní kulturní kulturní kulturní akce uvádí následující přakce uvádí následující přakce uvádí následující přakce uvádí následující přeeeehledhledhledhled....    

V sobotu 5. ledna uspořádala komise pro kulturu rady města ve zcela zaplně-

ném sále DPS TTTTříkrálový koncertříkrálový koncertříkrálový koncertříkrálový koncert, na kterém vystoupil soubor Musica Dolce 

Vita (mezzosopranistka Daniela Demuthová, flétnistka Žofie Vokálková, har-

fenistka Zbyňka Šolcová). Nevšední hudba byla vnímána nejen sluchem, ale i 

očima. Soubor, jako vždy, nadchl všechny posluchače. 
 

KulturaKulturaKulturaKultura    
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26. ledna uspořádaly komise pro kulturu rady města a Sdružená obec baráčníků 

J. A. Komenského XIIXIIXIIXIIIIII. městský ples. městský ples. městský ples. městský ples v městské sokolovně. K tanci a poslechu 

hrála tentokrát kapela ŠARM pod vedením M. Průši. Ples se tradičně vydařil a 

tanečníkům se dle ohlasů líbil.  Večer zahájil předtančením s tanečními ukáz-

kami klasických a latinskoamerických tanců v podání Lukáše Březiny a jeho 

partnerky. Navíc příjemný vzruch přinesla moderní taneční kreace děvčat z 

MDDM a mladá břišní tanečnice. Uspořádána byla bohatá tombola. Tři páry 

byly tradičně oceněny drobnými dárky za kvalitu tanečních výkonů, ale přede-

vším za téměř nepřetržitý pohyb po tanečním parketu. 
 

V pátek 15. února uspořádala komise pro kulturu rady města besedu a promítá-

ní fotografií „Malý Tibet“ „Malý Tibet“ „Malý Tibet“ „Malý Tibet“ ––––    oblast Ladakh voblast Ladakh voblast Ladakh voblast Ladakh v    IndiiIndiiIndiiIndii.... Promítala a velice pouta-

vě vyprávěla Jana Sigmundová, učitelka zdejší základní školy, která ve zmíně-

né oblasti prožila sedm týdnů. Beseda přilákala velký počet návštěvníků a těm 

se dostalo množství informací, které se asi v průvodcích nenaleznou. Atmosféru 

dokresloval i tradiční indický oděv, který měla paní učitelka při přednášce na 

sobě.  
 

22. až 24. února připravil městský dům dětí a mládeže ve své galerii výstavu 

fotografií Václava Vícovského na téma Řecké ostrovyŘecké ostrovyŘecké ostrovyŘecké ostrovy. Na vernisáži 22. 2. 

pronesl úvodní slovo Vladislav Procházka, na kytaru hrála Veronika Vícovská. 

Stačilo jen přijmout teploučko dýchající z dokonalých fotografii řeckých ostro-

vů, které fotograf a cestovatel má jako srdeční záležitost.  
 

V pátek 8. března uspořádala komise pro kulturu rady města a Divadelní ústav 

Bratislava v sále DPS zajímavou výstavu věnovanou divadelní režijní tvorbě 

úvalského rodáka ViktorViktorViktorViktoraaaa    ŠulcŠulcŠulcŠulce, e, e, e, který je považován za zakladatele tradice 

slovenského moderního divadla. Výstavu zahájil Karol Mišovic z Divadelného 

ústavu Bratislava a Eva Kyselová z Divadelního ústavu Praha. Hudební část 

slavnostní vernisáže zajistil kytarista Milan Procházka. Výstava navazovala 

na čtvrteční happening PAMATUJ!, neboť Viktor Šulc byl jedním z úvalských 

občanů, který byl v průběhu II. světové války zavražděn v koncentračním tábo-

ře. 
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V sobotu 9. března odpoledne uspořádal městský dům dětí a mládeže v městské 

sokolovně Dětský broučí karnevalDětský broučí karnevalDětský broučí karnevalDětský broučí karneval. Rozdováděným dětem k tanci zahrála kape-

la Kolegové a pobavil je klaun Petr Theimer. 
 

V sobotu 9. března večer uspořádal sportovní klub SK Úvaly v městské soko-

lovně Karneval fotbalistůKarneval fotbalistůKarneval fotbalistůKarneval fotbalistů. K tanci a poslechu hrála kapela SONUS Dušana 

Zahrádky. Šedesát nejlepších masek bylo odměněno. 
 

15. března uspořádala komise pro kulturu rady města v sále DPS koncert Jana 

Buriana „Muži jsou křehcí (aneb Proč jsou muži slabší n„Muži jsou křehcí (aneb Proč jsou muži slabší n„Muži jsou křehcí (aneb Proč jsou muži slabší n„Muži jsou křehcí (aneb Proč jsou muži slabší než ženy aneb Konec ež ženy aneb Konec ež ženy aneb Konec ež ženy aneb Konec 

feminismu vfeminismu vfeminismu vfeminismu v    Čechách)“Čechách)“Čechách)“Čechách)“. . . . Koncert byl sestaven z písní stejnojmenného dvojalba. 

Umělec navázal bezprostřední kontakt s obecenstvem, které očekávalo dobrou 

zábavu a nalezlo nejen humorný, ale i moudrý pohled na život s mírnou nad-

sázkou a závěrem, že doba zas není tak špatná. Při tomto představení mělo 

premiéru zrenovované pianino. 
 

15. března připravil městský dům dětí a mládeže ve své galerii vernisáž výstavy 

Obrazy Elišky ZradičkovéObrazy Elišky ZradičkovéObrazy Elišky ZradičkovéObrazy Elišky Zradičkové. Abstraktní a fantazijní obrazy úvalské malířky 

jsou ovlivněny vnitřním vnímáním okolního světa, hlavně jsou malované mo-

mentální náladou a rozpoložením z pohledu ženy. Portréty naopak kopírují 

realitu s dotvořením okolí, které nejvíce vystihuje onu osobnost nebo výraz člo-

věka. Výstavu zahájil akad.mal. Rumen Szadov. Vernisáž výstavy probíhala 

v příjemné atmosféře umocněné hudbou Beatles v podání Petra Nováčka (klari-

net). Galerie se obrazy doslova prozářila. 
 

30. března uspořádala komise pro kulturu rady města v sále domu s pečovatel-

skou službou Pomlázkové odpolednPomlázkové odpolednPomlázkové odpolednPomlázkové odpoledneeee s hudebníkem panem Mirkem Kočární-

kem, který hrál k tanci a poslechu zúčastněným seniorům. 
 

19. dubna připravil městský dům dětí a mládeže výstavu soch úvalského rodáka 

sochaře Jiřího Fürsta Figury vFigury vFigury vFigury v    prostoru i vprostoru i vprostoru i vprostoru i v    ploše.ploše.ploše.ploše. Úvodní slovo pronesl PhDr. 

Jaroslav Holomek. Po více než deseti letech bylo možné opět spatřit ukázky 

tvorby nejen z posledního období, ale rovněž některá díla z doby dřívější. Hlav-

ní oblastí zájmu Jiřího Fürsta je figurální tvorba ukazující krásu a nevyčerpa-
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telnou inspiraci v zobrazení lidského těla nejen v samostatných baladicky poja-

tých postavách, ale i v dynamických kompozicích. Výstava se těšila velkému 

zájmu občanů. 
 

30. dubna uspořádal městský dům dětí a mládeže ve spolupráci s komisí pro 

kulturu rady města ČARODĚJNICE 2013ČARODĚJNICE 2013ČARODĚJNICE 2013ČARODĚJNICE 2013. Fungovalo deset soutěžních sta-

novišť, soutěžní lístek si vyzvedlo na 290 dětí. Účast všech se blížila k devíti 

stovkám. Hrála country kapela Kolegové, vatru zapaloval pan starosta MUDr. 

Jan Šťastný a místostarosta Ing. Michal Breda. Buřtíky přidělovaly střídající 

se členky komise pro kulturu. Vše doprovázela báječná nálada. 
 

17. května uspořádal městský dům dětí a mládeže ve své galerii zahájení výsta-

vy artefaktů z kůže Sylvy Brožíčkové MŮJ ZASTAVENÝ ČASMŮJ ZASTAVENÝ ČASMŮJ ZASTAVENÝ ČASMŮJ ZASTAVENÝ ČAS.  Součástí 

vystavené kolekce originálních kabelek, obuvi i šperků určených pro vídeňskou 

galerii byly i šperky Tamary Brabencové a obrazy Jana Brabence.   Na vernisáž 

přišla svým přátelům zazpívat Irena Budweiserová. 
 

V pátek 7. června připravila komise pro kulturu rady města v sále DPS, který 

se proměnil v improvizované kino, promítání dokumentu režiséra Tomáše 

Kudrny „Hledá se prezident“„Hledá se prezident“„Hledá se prezident“„Hledá se prezident“, který zachycuje průběh první přímé volby české-

ho prezidenta. 
 

V sobotu 8. června uspořádala komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

rasy města Bezpečnou sobotu vBezpečnou sobotu vBezpečnou sobotu vBezpečnou sobotu v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech na hřišti pod kostelem. Účastníci na 

akci viděli ukázky práce pořádkové jednotky Policie ČR, psovodů, používané 

zbraně Policií ČR, také zásah hasičského záchranného sboru při vyproštění a 

hašení pěnou. Pobavila a poučila Safety show Josefa Melena. Konaly se i sou-

těže pro dospěláky, a to o hodnotné ceny! Vítězové soutěže v parkování vozidla 

Ford obdrželi nákupní poukázky, a ti nejlepší dokonce pobytové poukazy do 

welness hotelu. 
 

V pátek 14. června uspořádala komise pro kulturu rady města v sále DPS besbesbesbese-e-e-e-

du sdu sdu sdu s    hereherehereherečkou, spisovatelkou a političkou (poslankyní Parlamentu ČR a kačkou, spisovatelkou a političkou (poslankyní Parlamentu ČR a kačkou, spisovatelkou a političkou (poslankyní Parlamentu ČR a kačkou, spisovatelkou a političkou (poslankyní Parlamentu ČR a kan-n-n-n-

didátkou na rezdidátkou na rezdidátkou na rezdidátkou na reziiiidentku ČR) Táňou Fischerovou.dentku ČR) Táňou Fischerovou.dentku ČR) Táňou Fischerovou.dentku ČR) Táňou Fischerovou.    Beseda navazovala na dříve 
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promítaný film Hledá se prezident. Mluvilo se o mnoha různých tématech. A ať 

už to bylo předmětem diskuse natáčení filmů, práce v občanských sdruženích a 

nadacích, adventní koncerty pro českou televizi, církevní restituce apod. Paní 

Fischerová vždy vyjádřila své názory naprosto jasně a otevřeně, a to přestože to 

zdaleka ne vždy je názor „většinový“ či „obvyklý“. 
 

V pátek 21. června uspořádala komise pro kulturu rady města v sále DPS tra-

diční koncert komorního pěveckého sboru Ckoncert komorního pěveckého sboru Ckoncert komorního pěveckého sboru Ckoncert komorního pěveckého sboru Chhhhristi Úvalyristi Úvalyristi Úvalyristi Úvaly u příležitosti prvního 

letního dne. V podání sboru pod vedením Vítězslava Pokorného a za varhanní-

ho a klavírního doprovodu Evy Nádeníčkové zazněly skladby a duchovní písně 

středověkých a barokních autorů. Zpívané písně zněly nejen v mateřské češtině, 

ale i v latině, italštině, španělštině a hebrejštině. Tak jak koncert sliboval svým 

návštěvníkům, byl opět hlubokým duchovním i uměleckým prožitkem. 
 

7. září uspořádal městský dům dětí a mládeže ve všech svých prostorách TAK TAK TAK TAK 

TROCHU ÚLET. TROCHU ÚLET. TROCHU ÚLET. TROCHU ÚLET. Krásné výtvarné artefakty, skvělá muzika, zajímavý dopro-

vodný program, dobré občerstvení a určitě nejvíce návštěvníků v historii tohoto 

festiválku nejen pro mladé. Zkrátka se zadařilo. Pro návštěvníky byly připra-

veny výstavy mladých autorů a jejich díla nelze hodnotit jinak, než v superlati-

vech. Pro milovníky vlastní tvorby tu byly workshopy. Mohutný potlesk se 

ozýval i po prvním vystoupení tanečníků od udělení titulu vicemistrů Evropy v 

Electric Boogie – Marcela Havrdy a Jana Ťoupalíka, které na Úletu doplnil M. 

Novák. Celé odpoledne bylo okořeněné hudbou několika kapel. 
 

14. září uspořádala komise pro kulturu rady města v kostele Zvěstování Páně 

koncert souboru Musica Dolce Vita Klenoty české hudbyKlenoty české hudbyKlenoty české hudbyKlenoty české hudby. Daniela Demutho-

vá, mezzosoprán, Michaela Valentová, flétna a Zbyňka Šolcová harfa. Každý 

koncert souboru Musica Dolce Vita je zárukou uměleckého prožitku. Vděčné 

početné publikum si po vysoce emotivně podané závěrečné Dvořákově skladbě, 

při níž shodou náhod zazněl zvon kostela, vyžádalo dva přídavky. 
 

21. září uspořádala populární úvalská kapela Divokej Bill na hřišti pod měst-

skou sokolovnou 16. koncert16. koncert16. koncert16. koncert na závěr svého republikového turné s názvem 
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„15“. Tento koncert věnovala svému rodnému městu Úvaly. Akce se setkala 

s obrovským zájmem nejen mladé generace, ale i těch o něco starších.   
 

V pátek 27. září připravila komise pro kulturu rady města v sále DPS ŠansŠansŠansŠanso-o-o-o-

nový večer Ester Kočičkové a Luboše Nohavici.nový večer Ester Kočičkové a Luboše Nohavici.nový večer Ester Kočičkové a Luboše Nohavici.nový večer Ester Kočičkové a Luboše Nohavici.    Oba jsou pověstní svou tvůrčí 

svobodou a jak sami říkají, především se doporučuje nechat doma naději, že šan-

son je pouze Edith Piaf. Opravdu dokázali, že hudebním žánrům se meze ne-

kladou - na klavír se dá hrát i polka, tango, samba, valašská lidová či vietnam-

ský napěv a texty jejich autorských písní jsou velmi neotřelé. Sarkastický humor 

a sebeironie Ester Kočičkové jsou sice všeobecně známé, ale stejně to všechny 

„dostane“. Celý zcela zaplněný sál se často otřásal smíchem.  
 

V sobotu 28. září uspořádala komise pro kulturu rady města zejména pro úval-

ské seniory v sále domu s pečovatelskou službou Václavské odpoledneVáclavské odpoledneVáclavské odpoledneVáclavské odpoledne 

s hudebníkem Mirkem Kočárníkem. Pan Kočárník hrál známé melodie k tanci i 

poslechu. Stálice na našem malém pódiu v „tanečním sálku“, hudebník pan Mi-

rek Kočárník, exceloval na Václavském odpoledni a jeho repertoáru tleskali 

všichni. Komise pro kulturu se opět přesvědčila, že taková odpoledne, je-li jim 

věnována patřičná propagace, rádi starší občané navštěvují. 
 

Ve středu 2. října uspořádalo vedení města u příležitosti Mezinárodního dne 

seniorů v sále DPS  pro úvalské seniory besedu s kronikářem města Dr. Vítěz-

slavem Pokorným na téma Historie našeho městaHistorie našeho městaHistorie našeho městaHistorie našeho města. Senioři zcela zaplnili sál a 

pozorně naslouchali vyprávění Dr. V. Pokorného, který zároveň vše doprovázel 

promítáním dobových fotografií a dokumentů. Průběh besedy všichni zúčastně-

ní přijali s potěšením a ocenili pana kronikáře dlouhým potleskem. 
 

V pátek 4. října uspořádala komise pro kulturu rady města v sále DPS cesto-

pisné povídání pod názvem Krok do nejistotKrok do nejistotKrok do nejistotKrok do nejistoty, cesta do Ekvádoru, Peru a By, cesta do Ekvádoru, Peru a By, cesta do Ekvádoru, Peru a By, cesta do Ekvádoru, Peru a Bo-o-o-o-

lívielívielívielívie, které připravil Úvalák Jonáš Koukl. Vyprávění o šestitýdenní osamělé 

cestě, která začala v ekvádorském Quitu a končila v bolivijském La Plata, bylo 

doplněné krásnými fotografiemi. Nejzajímavější vyprávění se týkalo několika 

dnů strávených v deštném pralese v rodině domorodců z kmene Kichwa. Dalším 
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zajímavým místem bylo incké sídelní místo Machu Picchu. Své povídání Jonáš 

Koukl zakončil hudbou. Na indický strunný nastroj sitár zahrál dvě moravské 

národní písničky. Vyprávění Jonáše Koukla přijalo úvalské publikum s velkou 

pozorností a s nadšením. 
 

V pátek 11. října připravila komise pro kulturu rady města v sále DPS literárně literárně literárně literárně 

hudební večer shudební večer shudební večer shudební večer s    autorským čtením spisovatelky Terezy Boučkové a písněmi autorským čtením spisovatelky Terezy Boučkové a písněmi autorským čtením spisovatelky Terezy Boučkové a písněmi autorským čtením spisovatelky Terezy Boučkové a písněmi 

Bedřicha Ludvíka.Bedřicha Ludvíka.Bedřicha Ludvíka.Bedřicha Ludvíka. Velmi kvalitní autorské čtení Terezy Boučkové z nedávno 

vydané knížky „Šíleně smutné povídky“ vhodně doplnil písněmi Bedřich Lud-

vík, režisér a autor ústřední skladby několika zdařilých televizních seriálů, mezi 

které kupříkladu patří Rozhlédni se, člověče, Zpět k pramenům nebo Paměť 

stromů. Citlivé melodie společně s harmonicky znějícími písňovými texty vytvo-

řily milou a uvolněnou atmosféru v téměř zaplněném sále. 
 

1. prosince, na první adventní neděli, připravilo město Úvaly, komise pro kultu-

ru rady města a Základní škola Úvaly Slavnostní rozsvícení vánočního strSlavnostní rozsvícení vánočního strSlavnostní rozsvícení vánočního strSlavnostní rozsvícení vánočního stro-o-o-o-

mu města mu města mu města mu města na náměstí Arnošta z Pardubic. Akci předcházel vánoční školní jar-

mark v prostorách školy. Prvním vystupujícím byla kapela Rockover. Dále vy-

stoupily Berušky z mateřské školy. Pokračovala ZUŠ Český Brod, skvělí kyta-

risté z MDDM Úvaly. Svoji premiéru v Úvalech měl pěvecký sbor MDDM 

Úvaly Bohemian Choir pod vedením Martina Vydry. Sbor ZŠ Úvaly si zazpí-

val za doprovodu kapely Rockover. Na závěr vystoupil komorní pěvecký sbor 

Christi Úvaly pod vedením Vítězslava Pokorného. Před vlastním rozsvícením 

vánočního stromu města starosta MUDr. Jan Šťastný vyhlásil vítěze v anketě 

Junior města Úvaly, které schválilo Zastupitelstvo města Úvaly. 

TitulTitulTitulTitul    Junior města ÚvalyJunior města ÚvalyJunior města ÚvalyJunior města Úvaly    za rok 2013 za rok 2013 za rok 2013 za rok 2013 bylbylbylbyl    udělenudělenudělenudělen::::    
    

AnnAnnAnnAnněěěě    HiršlovHiršlovHiršlovHiršlovéééé    (13 let(13 let(13 let(13 let))))    

za vynikající reprezentaci na mistrovství Evropy v karate, které se konalo ve 

dnech 25. - 26. 5. 2013 v Srbsku. Získala 2. místo v kata dívky 13 let, dále v 

týmu kata dívky 12 - 13 let obsadila 1. místo a v kumite dívky 12 - 13 let 

obsadila také 1. místo.  
 

MichaelMichaelMichaelMichaeleeee    KrajíčkovKrajíčkovKrajíčkovKrajíčkovéééé    (13 let)(13 let)(13 let)(13 let)        
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za vynikající reprezentaci na mistrovství Evropy v karate, které se konalo ve 

dnech 25. - 26. 5. 2013 v Srbsku. Získala 2. místo v kata dívky 13 let.  
    

Ve středu 4. prosince uspořádala komise pro kulturu rady města a starosta měs-

ta MUDr. Jan Šťastný v sále DPS vánoční literárně hudební besedu Ten píše Ten píše Ten píše Ten píše 

to a ten zas tohleto a ten zas tohleto a ten zas tohleto a ten zas tohle. Spisovatel a zakládající člen Divadla Járy Cimrmana Miloš 

Čepelka a hudebník a spisovatel Josef Pepson Snětivý představili své nové kni-

hy. Hudební doprovod měl Josef Pepson Snětivý. 
 

8. prosince, druhou adventní neděli, uspořádala komise pro kulturu rady města 

v sále DPS vánoční koncert duchovní hudby Od adventu po VánoceOd adventu po VánoceOd adventu po VánoceOd adventu po Vánoce. Účinko-

val komorní pěvecký sbor Christi Úvaly a dalšími účinkujícími byli: zpěv – Te-

reza Machačová, Marta Ženatá a Marek Nádeníček. Na klavír zahrál Martin 

Homola. Do programu vystoupení čistě amatérského sboru Christi byla stejně 

jako v minulých letech zařazena hra violoncellisty Michala Greca, sólisty br-

něnské filharmonie, kterého doprovázel na klavír Konsťantyn Tyško, posluchač 

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Na klávesy doprovázela Eva 

Nádeníčková a dirigoval Vítězslav Pokorný. Sbor při vystoupení působil velmi 

kompaktním dojmem a jeho předvedený pěvecký projev jako obvykle potěšil 

všechny posluchače. Obecenstvo nešetřilo oprávněným potleskem. 
 

15. prosince, třetí adventní neděli, připravila komise pro kulturu rady města 

v sále DPS koncert souboru Two Voiceskoncert souboru Two Voiceskoncert souboru Two Voiceskoncert souboru Two Voices. Jana Rychterová, Dája Šimíčková, 

Vladimír Iljič Pecháček a Zbyňka Šolcová, jako host souboru, předvedli publi-

ku, že i vážná hudba může znít občas trochu nevážně, a přesto zajímavě. 

V závěru koncertu zaznělo několik vánočních koled v tradičním aranžmá, k 

nimž se připojilo s vervou i publikum. 
 

Ve čtvrtek 19. prosince uspořádala Základní škola Úvaly ve spolupráci s far-

ností v kostele Zvěstování Páně adventní koncertadventní koncertadventní koncertadventní koncert. Po úvodním projevu ředitele 

školy Jaroslava Březky předvedli svůj program žáci 1. stupně za klavírního 

doprovodu paní učitelky Marie Landgráfové. Program pokračoval vystoupením 

žáků 2. stupně, kteří se též, včetně sólistů, snažili podat ten nejlepší výkon. Na 

úspěchu adventního koncertu se podíleli též členové skupiny Rockover, kteří 
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doprovázeli sbor na akustické nástroje, a Petr Kosina, který zaujal svým zpě-

vem v duetu s Marcelou Zendulkovou při interpretaci slavné písně Hallelujah 

od Cohena. 
 

Na Hod Boží vánoční, 25. prosince, pod záštitou starosty města MUDr. Jana 

Šťastného uspořádala komise pro kulturu rady města v kostele Zvěstování Páně 

třetí slavnostní uvedení České mše váČeské mše váČeské mše váČeské mše vánoční Jakuba Jana Rybynoční Jakuba Jana Rybynoční Jakuba Jana Rybynoční Jakuba Jana Ryby, , , , které zorgani-

zoval Vítězslav Pokorný. Soprán zpívala Tereza Machačová, alt Kristina Ku-

bová, tenor Jakub Dolejš, bas Ondřej Novák. Dále účinkoval Úvalský pěvecký 

sbor, na jehož činnosti se podílel místní komorní pěvecký sbor Christi Úvaly a 

jako hosté vybraní členové pěveckého sboru Smetana Kladno a Smíšeného pě-

veckého sboru Buštěhrad. Na varhany doprovázela Oxana Šťastná. Dirigoval 

Jakub Novák. Zcela zaplněný až přeplněný kostel odměnil účinkující dlouhotr-

vajícím potleskem. 
 

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění úvalských občanůúvalských občanůúvalských občanůúvalských občanů 

 Vedení města Úvaly uspořádalo prostřednictvím komise pro kulturu Rady měs-

ta Úvaly vvvv    pátek pátek pátek pátek 22. listopadu22. listopadu22. listopadu22. listopadu    2020202013131313    vvvv    18 hodin 18 hodin 18 hodin 18 hodin v kulturním sále Domu 

s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech    slavnostní večerslavnostní večerslavnostní večerslavnostní večer    

ssss    oceněním úvalských občanoceněním úvalských občanoceněním úvalských občanoceněním úvalských občanůůůů    a organizacía organizacía organizacía organizací....    V tento večer byly předány plakety 

města místním osobnostem a kolektivům za dlouholetý významný podíl na roz-

voji města Úvaly. V doprovodném kulturním programu účinkovali žáci a učitelé 

Základní umělecké školy z Biskupské ulice v Praze. Slovem provázel Vítězslav 

Pokorný. 

Zastupitelstvo města udělilo Plaketu města Úvaly:Zastupitelstvo města udělilo Plaketu města Úvaly:Zastupitelstvo města udělilo Plaketu města Úvaly:Zastupitelstvo města udělilo Plaketu města Úvaly:    

paní Aleně Navrátilovépaní Aleně Navrátilovépaní Aleně Navrátilovépaní Aleně Navrátilové 

za vynikající výsledky tanečního oddělení MDDM, které pravidelně získává 

řadu národních a mezinárodních cen a za vzornou reprezentaci města. Od roku 

1989 je  vedoucí  tanečního  oddělení   Městského domu dětí a mládeže Úvaly. 

V roce 1991 založila taneční skupinu RYTMUS, která si během let získala 

respekt a upevnila pozici na české taneční scéně. Jako vedoucí přivedla své svě-

řence k titulům mistrů  ČR,  mistrů Evropy. V současnosti kromě toho, že Ale-
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na Navrátilová působí i jako statutární zástupce TS Rytmus při účastech na 

pohárových, republikových i světových soutěžích, je autorkou projektu mikrore-

gionální  taneční soutěže Vánoční cena MDDM Úvaly, přivádějící do našeho 

města skvělé tanečníky. Je i autorkou velké části tanečních kostýmů; 
 

paní Ivě Krňansképaní Ivě Krňansképaní Ivě Krňansképaní Ivě Krňanské  

za dlouholetou činnost ve funkci vedoucí Městské knihovny v Úvalech, ze které 

se pod jejím vedením i přes omezené prostory stalo významné kulturní centrum 

města a za dlouhodobou výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. 

Paní Krňanská více než 20 let pracuje jako vedoucí úvalské knihovny. Přestože 

nyní přímo v Úvalech nebydlí, v Úvalech vyrostla a dlouho žila. Knihám se 

věnuje téměř celý svůj život. Zejména její zásluhou získala úvalská knihovna 

opakovaně granty na vybavení knihovny od ministerstva kultury i dotace od 

Středočeského kraje. Velmi se věnovala a věnuje rozvoji technického vybavení 

knihovny, a proto již v devadesátých letech měla knihovna počítač s připojením 

na internet a elektronickou evidenci čtenářů i knihovního fondu, což rozhodně 

nebylo běžné a obvyklé. Vždy se snažila a snaží vyjít vstříc požadavkům čtená-

řů a návštěvníků úvalské knihovny. V knihovně organizuje nejrůznější akce pro 

děti a mládež za účelem zvýšení zájmu o knihy, literaturu i kulturu obecně. I 

když prostory nejsou zcela ideální, v rámci možností nabízí úvalská knihovna 

pod vedením paní Ivy Krňanské dlouhodobě služby na velmi vysoké úrovni.  

Výsledkem je také dlouhodobě se zvyšující počet spokojených čtenářů; 
 

paní Evě Bubákovépaní Evě Bubákovépaní Evě Bubákovépaní Evě Bubákové 

za dlouholetou úspěšnou činnost ve funkci ředitelky Základní školy a Praktické 

školy Úvaly a aktivity ve prospěch města a také za dlouholetou speciální vý-

chovu a vzdělávání dětí a mládeže. 

Pod jejím vedením se škola zapojovala do městských aktivit, spolupracovala 

s Domem seniorů a Klubem důchodců. Po celou dobu čtyřicetileté učitelské pra-

xe pracovala ve speciálním školství, tato práce ji těšila a dávala smysl jejímu 

životu; 
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panu Petru Urbanovipanu Petru Urbanovipanu Petru Urbanovipanu Petru Urbanovi 

za dlouholeté dobrovolné občanské aktivity v souvislosti s ochranou přírody a 

historických památek v Úvalech a okolí. 

Dlouhá léta pomáhal panu faráři P. Karlu Šubrtovi s výzdobou a údržbou kos-

tela a jeho okolí, staral se o kostelní zvony. Pod vedením farářky Církve česko-

slovenské husitské hrál čtyři roky ochotnické divadlo. Byl jedním ze spoluza-

kladatelů občanského sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. Zde 

se účastnil přípravy vyhlášení Přírodního parku Škvorecká obora-Králičina a 

vyhlášení tří památných stromů a napsání publikace o Škvorecké oboře a Králi-

čině. Byl jedním z hlavních autorů naučné stezky v Králičině. Podílel se na 

zpracování koncepce městské zeleně v intravilánu a extravilánu města a projek-

tu obnovy původních historických alejí. Dlouhodobě se spolu se sdružením Ote-

vřené Úvaly stará o obnovení původních nivních luk v Králičině a jejich kosení 

a hrabání. Byl jedním z iniciátorů a propagátorů zpracování návrhu a násled-

ného vyhlášení přírodní památky Králičina a Povýmolí;  
 

Jednotce Sboru doJednotce Sboru doJednotce Sboru doJednotce Sboru dobbbbrovolrovolrovolrovolných hasičů Úvalyných hasičů Úvalyných hasičů Úvalyných hasičů Úvaly 

za dlouholetou obětavou a nezištnou pomoc městu i jednotlivcům při živelných 

pohromách a haváriích, zejména při jarních povodních 2013. 

V dnešní době má Jednotka SDH Úvaly celkem 27 členů, z toho je 22 mužů a 5 

žen. Disponuje moderní technikou a vybavením a její činnost se nesoustřeďuje 

již jen na hašení požárů. Členové jednotky jsou vyškoleni pro zásahy u různých 

mimořádných událostí, jako např. dopravní nehody, chemické havárie, epidemie, 

povodně apod.  Ve své dovednosti a umu musí prokázat prakticky stejné zna-

losti jako jejich profesionální kolegové, se kterými velmi úzce spolupracují. Jed-

notka je zařazena v kategorii s předurčeností na dopravní nehody.  Dle uvede-

ného zařazení musí jednotka vyjet k zásahu nejpozději do 10 minut od vyhláše-

ní poplachu. Působnost jednotky je dána poplachovým plánem Středočeského 

kraje a sahá v případě potřeby až např. do Kostelce nad Černými lesy. 

V průměru vyjíždí úvalská jednotka k 40 – 50 zásahům ročně; 
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Místní organizaci Českého rybářského svazu ÚvalyMístní organizaci Českého rybářského svazu ÚvalyMístní organizaci Českého rybářského svazu ÚvalyMístní organizaci Českého rybářského svazu Úvaly    

za dlouholetou obětavou a nezištnou pomoc městu zejména při jarních povod-

ních 2013 a péči o soustavu úvalských rybníků. 

Organizace dnes působí jako občanské sdružení za účelem organizovaného 

výkonu rybářského práva na revírech ČRS, chovu ryb pro sportovní rybolov 

členů svazu a ochranu životního prostředí. V průměru místní organizace ročně 

odchová více než 6 000 kg násad převážně kapra a lína. V místní organizaci je 

organizováno včetně dospělých, dorostu a kroužků mládeže více jak 400 členů. 

Město Úvaly v těsné spolupráci s místní rybářskou organizací přistoupilo v roce 

2007 ke zpracování podkladů pro záměr obnovy úvalských rybníků. Jednalo se 

o 11 rybníků. Místní organizace se účastnila letos dokončené revitalizace 

rybníků, která zahrnovala částečné odbahnění, úpravu břehů a dále opravu 

hrází a především výtokových objektů. Zároveň došlo ke zvětšení retenčního 

objemu nádrží.  
 

Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města udělilo Plaketuudělilo Plaketuudělilo Plaketuudělilo Plaketu    města Úvaly města Úvaly města Úvaly města Úvaly In memorIn memorIn memorIn memoriiiiamamamam    

Vladimíru Lopaťukovi, nositeli řádu Tomáše Garigua MasarykaVladimíru Lopaťukovi, nositeli řádu Tomáše Garigua MasarykaVladimíru Lopaťukovi, nositeli řádu Tomáše Garigua MasarykaVladimíru Lopaťukovi, nositeli řádu Tomáše Garigua Masaryka,,,,    

za dlouholetou aktivní činnost v boji proti totalitě. 

Vladimír Lopaťuk se narodil 17. 12. 1929 v Praze jako prvorozený syn emi-

granta z Ukrajiny a Otýlie Kuchařové z Úval. V roce 1939 se přistěhoval s 

rodiči do Úval a s přestávkami zde žil do roku 1956. V roce 1950 byl povolán 

do tzv. jednotek Pomocných technických praporů (PTP) – Vojenských táborů 

nucených prací k PTP Komárno. Vojenská služba mu byla prodloužena na zá-

kladě zvláštního rozkazu ministra obrany Čepičky formou tzv. mimořádného 

cvičení o dalších 15 měsíců. Celkem 39 měsíců pracoval na vojenských stavbách 

převážně na Slovensku. Po listopadu 1989 se plně věnoval činnosti ve Svazu 

PTP a usiloval o rehabilitaci jeho členů. V roce 1992 byl zvolen do funkce před-

sedy Ústřední rady Svazu PTP, kterou úspěšně vykonával až do konce svého 

života. V roce 1996 byla v Praze založena Konfederace vojenských táborů nu-

cených prací za účasti zástupců z ČR, SR, Maďarska, Polska a Rumunska. 

Vladimír Lopaťuk byl zvolen prezidentem této konfederace. Pan Vladimír Lo-

paťuk se rád vracel do Úval, jezdil sem i po roce 1989. Při jakýchkoliv svých 
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aktivitách Úvaly propagoval a prosazoval. Plaketu města převzal syn Vladimír 

Lopaťuk. 
 

 

11111111. Městská knihovna. Městská knihovna. Městská knihovna. Městská knihovna    

Rok 2013 byl pro Městskou knihovnu v Úvalech rokem bez zásadních změn. 

Pracovní kolektiv je stabilizovaný. V Městské knihovně v Úvalech bylo obsa-

zeno 2,8 pracovního úvazku při 23 výpůjčních hodinách týdně. Vedoucí Vedoucí Vedoucí Vedoucí 

knihovny je dlouhodobě Iva Krňanská.knihovny je dlouhodobě Iva Krňanská.knihovny je dlouhodobě Iva Krňanská.knihovny je dlouhodobě Iva Krňanská.    Kolektiv knihovnic doplňují Gabriela 

Modřanská a Dagmar Kalinová. 

Složení čtenářů knihovny je ovlivněno složením obyvatelstva a polohou Úval. 

Díky výbornému a velmi častému vlakovému spojení se již léta toto město spíše 

chová jako satelit Prahy.  Přestože počet obyvatel přesahuje 6 000, převážná 

většina populace v produktivním věku dojíždí za prací mimo město, taktéž stu-

denti, ať se jedná o děti na osmiletém gymnáziu nebo středoškoláky. Tím ubývá 

knihovně věková skupina druhého stupně základní školy a teenageři. Zaujmout 

takovou populaci bez vhodných prostor, ve kterých se pořádají pravidelně se 

opakující kulturní a jiné aktivity, je velmi náročné. Nedostatek prostor je na-

hrazován kvalitní technikou a mimoknihovní výpůjční službou. 

Na velmi dobré úrovni je spolupráce s místní základní školou. Besedy pro jed-

notlivé třídy jsou rozmanité a liší se podle věku dětí. Jsou plné her, kvízů a sou-

těží. Při tom se děti nenásilnou formou seznámí s knihovnou, jejím chodem a 

řazením knih. Nemají potom problém vyhledat knihu v katalogu a následně na 

regále a při přechodu do jiných knihoven nemají problém s orientací. Velmi se 

osvědčila beseda v počítačové třídě v základní škole, kdy knihovnice pracovaly 

s celou třídou najednou, při hledání v on-line katalogu a jiných elektronických 

zdrojích. Oblíbené je také pasování prvňáků do cechu čtenářů. Každé dítě si 

takový pamětní list ale musí tvrdě zasloužit předvedením svých schopností. 

Oblíbené jsou i pohádkové besedy pro mateřské školy. Do městské knihovny 

jezdí i školky z blízkých vesnic, kde nemají vlastní knihovnu. 

Výběrem a nákupem novinek, osobním přístupem k jednotlivým čtenářům, ocho-

tou vyjít vstříc každému, i problematickému čtenáři a návštěvníkovi, se daří 

Městská knihovnaMěstská knihovnaMěstská knihovnaMěstská knihovna    
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udržet statistické údaje na přibližně stejné úrovni. Kolísají jen nepatrně a 

z dlouhodobého porovnání je patrné, jak se mění charakter výpůjček v závislosti 

na změnách ve věkovém složení čtenářů a obyvatel města. 

Navzdory snaze o udržení vysoké profesionality knihovny a přesvědčování zři-

zovatele o důležitosti knihovny, změně umístění a rozšíření prostor, veškeré 

chápavé diskuse končí u slibů a odkazu, že město nemá prostory, které by vyho-

vovaly přemístění knihovny, a na výstavbu nové knihovny není dost peněz. 

Situace knihovny je ale kritická a stálé odsunování tohoto problému unavuje a 

tlumí optimismus a snahu knihovnic vymýšlet akce a propagaci knihovny 

v těchto podmínkách. Je otázkou, jak dlouho ještě bude možno tuto situaci udr-

žet, než začnou znatelně klesat počty čtenářů a jejich výpůjčky. Ani současná 

výborná spolupráce se školou se nemůže rozvíjet bez stále vyššího standardu, 

který je požadován.  

V knihovně proběhlo 22 besed, kterých se zúčastnilo 453 žáků základní školy, 4 

besedy pro mateřské školy. V roce 2013 se uskutečnil II. ročník Pasování prv-

ňáčků na čtenáře. Daří se i spolupráce s redakcí měsíčníku Život Úval, ve kte-

rém má knihovna vyhrazenu pravidelnou rubriku Okénko knihovny.  

Velikost knihovního fondu k 31. 12. 2013 činí 26 750 knihovních jednotek 

(knihy, časopisy), z toho naučná literatura tvoří 9 737 a beletrie 

17 013¨knihovních jednotek. V roce 2013 přibylo 1 003 titulů. Knihovna má 

655 registrovaných čtenářů, z toho dětí do 15 let je 176. Evidováno je celkem 

17 876 návštěvníků, z toho fyzických návštěv je 8 717 a virtuálních 9 159. 

Počet výpůjček činil 26 477. Přírůstek knih byl opět získán pomocí různých 

slev, věrnostních karet, rabatů a grantů.  

 

11112222. Církve. Církve. Církve. Církve    
    

V Úvalech v současnosti sídlí celkem tři církve, které jsou registrovány státem. 

Jedná se o Římskokatolickou církev, Církev československou husitskou a Církev 

bratrskou.  
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FFFFarnost arnost arnost arnost ŘŘŘŘímskokatolickímskokatolickímskokatolickímskokatolickéééé    církvcírkvcírkvcírkveeee    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly 

Farářem úvalské farnosti je P. Krzysztof Lach. Liturgické bohoslužby (mše) 

jsou konány ve farním kostele Zvěstování Páně v Úvalech. Farnost má 

v Úvalech vlastní farní úřad na náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 45. V kostele 

Zvěstování Páně jsou slouženy mše od úterý do soboty vždy od 8 hodin, 

v neděli od 9 hodin. Úvalská farnost má ještě jednoho jáhna – Ing. Jana Peče-

ného, který slouží v kostele v Tlustovousech.  
 

    

Náboženská Náboženská Náboženská Náboženská obec Církveobec Církveobec Církveobec Církve    československé husitské v Úvalechčeskoslovenské husitské v Úvalechčeskoslovenské husitské v Úvalechčeskoslovenské husitské v Úvalech    
 

Farářkou náboženské obce je Mgr. Jitka Pokorná. Liturgické bohoslužby jsou 

konány v Husově kapli náboženské obce CČSH. Náboženská obec má v Úva-

lech vlastní farní úřad v ulici Pražská, čp. 180. V roce 2013 se v Husově kapli 

konaly pravidelné nedělní liturgické bohoslužby v 9 hodin, pobožnosti – postní, 

májové a adventní a další akce jako Setkání s hudbou, činnost Křesťanského 

klubu a Malé kavárničky. Jednala zde rada starších a výroční shromáždění 

náboženské obce. Své místo v kapli měl i kroužek křesťanské výchovy 

s výtvarnou technikou pod vedením Aleny Janurové. Husova kaple poskytovala 

zázemí komornímu pěveckému sboru  Christi pro nácviky repertoáru a zázemí 

pro jednání Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. V Husově kapli se 

také konala pastorační činnost – rozhovory, osobní zpovědi, svátost pokání a 

pastorační návštěvy. 
 

Církev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská Úvaly    

Sbor Církve bratrské Praha 3 - Žižkov má v Úvalech umístěnou kazatelskou 

stanici na ul. Pražská č. p. 477, jejímž koordinátorem je Jan Stejskal. Zde se 

konají bohoslužby a náboženská setkání. Kazatelem sboru a jeho správcem je 

Mgr. Bronislav Kaleta. Pravidelné bohoslužby v Úvalech se konají každou 

neděli v 9.30 hodin. 

 

                                                                                                                

    
    

Církev českosloveCírkev českosloveCírkev českosloveCírkev českosloven-n-n-n-
ská husitskáská husitskáská husitskáská husitská    

ŘŘŘŘímskokatolická ímskokatolická ímskokatolická ímskokatolická 
církevcírkevcírkevcírkev    

Církev bratrská Církev bratrská Církev bratrská Církev bratrská 
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    
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11113333. . . . Tělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sport    
    
    

Sportovní aktivity v Úvalech jsou tradiční a zaměřují se zejména na rozvoj 

kopané, házené, tenisu, cyklistiky, cyklotrialu, mototrialu a karate. Tyto aktivi-

ty rozvíjejí organizace a občanská sdružení, jejichž přehled následuje. 
 

TJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol Úvaly    

Hlavní činností je tělovýchovná a sportovní výchova dětí a mládeže.    PředsedPředsedPředsedPředsedou ou ou ou 

TJ TJ TJ TJ je je je je Ing. Jan ČernýIng. Jan ČernýIng. Jan ČernýIng. Jan Černý, , , , mímímímísssstopředsedou Jiřítopředsedou Jiřítopředsedou Jiřítopředsedou Jiří    Dráb ml.Dráb ml.Dráb ml.Dráb ml., členy výboru , členy výboru , členy výboru , členy výboru Zdeněk PaulZdeněk PaulZdeněk PaulZdeněk Paul, , , , 

Jiří Dráb st.Jiří Dráb st.Jiří Dráb st.Jiří Dráb st.    aaaa    Ing. TIng. TIng. TIng. Toooomáš Opálkamáš Opálkamáš Opálkamáš Opálka    

Tělovýchovná jednota má 226 členů. Nabízí především házenou pro různé vě-

kové kategorie a cvičení žen včetně rodičů s dětmi. Probíhaly házenkářské sou-

těže mládeže i mužů na různých úrovních - krajských i celostátních. Družstva 

minižáků, mladších žáků a staršího dorostu se zúčastnila v červenci 2013 me-

zinárodního házenkářského turnaje Partiller Cap ve Švédsku.  Mladší žáci 

skončili v soutěži 143 družstev z celého světa na velmi pěkném 9. místě. 

Jako každoročně proběhlo házenkářské soustředění mládežnických družstev 

v Žeravicích u Přerova.                      
 

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    

Hlavní činností SK je sportovní činnost dospělých a výchova dětí a mládeže 

především v kopané. VVVVýkonný výbor pracovaýkonný výbor pracovaýkonný výbor pracovaýkonný výbor pracoval ve složení:l ve složení:l ve složení:l ve složení:    Václav KopačVáclav KopačVáclav KopačVáclav Kopač    ––––    přepřepřepřed-d-d-d-

seda, Karel Linhartseda, Karel Linhartseda, Karel Linhartseda, Karel Linhart    ––––    místmístmístmístoooopředseda, Josef Krutský předseda, Josef Krutský předseda, Josef Krutský předseda, Josef Krutský ––––    tajemník, tajemník, tajemník, tajemník, PetrPetrPetrPetr    Němec Němec Němec Němec ––––    

pokladníkpokladníkpokladníkpokladník, Petr, Petr, Petr, Petr    Kumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír BláhaKumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír BláhaKumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír BláhaKumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír Bláha, , , , Jiří Jiří Jiří Jiří RRRRyšavý, yšavý, yšavý, yšavý, Aleš Aleš Aleš Aleš 

Tichý Tichý Tichý Tichý ––––    člčlčlčleeeenovénovénovénové....    

V roce 2013 bylo registrováno 576 členů SK Úvaly. Soutěže hrálo devět muž-

stev – 3 mužstva mužů, 1 mužstvo dorostu a 5 mužstev mládeže do 15 let. 

Mužstvo mužů „A“ hrálo druhým rokem divizní soutěž a ve fotbalové sezóně 

2012 – 2013 skončilo na 7. místě ze 16 mužstev. SK Úvaly se zapojil do systé-

mu členství FAČR. Na hřišti s umělou trávou se odehrálo devět turnajů všech 

věkových kategorií a dva turnaje okresní úrovně. Konal se nábor mladých fot-

balistů. SK uspořádalo v úvalské sokolovně tradiční Karneval fotbalistů. 

TJ SokolTJ SokolTJ SokolTJ Sokol    

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    

Tělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sport    



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2013                                                                                       strana       55  
                                                                                                                                                                                              

V květnu a v červnu se na hřišti konala výstavba a slavnostní otevření dětské-

ho hřiště. 16. 6. se na hřišti konala pro hráče, funkcionáře a fanoušky Fotbalo-

vá veselice s hudební skupinou SONUS.  Proběhly stavební úpravy a výstavba 

nového chodu a chodníků u vchodu u tenisu. 12. 8. začala nová fotbalová sezó-

na 2013/2014, druhá divizní. Koncem léta začal vycházet 14. ročník klubových 

novin „Úvalák“. V závěru kalendářního roku se na hřišti s umělou trávou ode-

hrály tři turnaje všech věkových kategorií.  
 

TC Úvaly TC Úvaly TC Úvaly TC Úvaly ––––    tenisový clubtenisový clubtenisový clubtenisový club    

Hlavní činností je tenisový sport. Předsedou klubu je Předsedou klubu je Předsedou klubu je Předsedou klubu je Michael Michael Michael Michael BřezinaBřezinaBřezinaBřezina, pokla, pokla, pokla, poklad-d-d-d-

níkem níkem níkem níkem Ing. Ing. Ing. Ing. Oldřich Oldřich Oldřich Oldřich DostalíkDostalíkDostalíkDostalík, , , , tajemníkem tajemníkem tajemníkem tajemníkem Ing. Ing. Ing. Ing. Jiří Jiří Jiří Jiří Zeman, členy výboru Zeman, členy výboru Zeman, členy výboru Zeman, členy výboru Jitka Jitka Jitka Jitka 

MaMaMaMarrrrtinovská tinovská tinovská tinovská a a a a Jan Jan Jan Jan KahudaKahudaKahudaKahuda....    Členskou základnu tvoří 140 členů, z nichž ak-

tivních je 132, neaktivní 4 a dětí a mládeže je 54. 

V součastné době má tenisový oddíl TC Úvaly dvě družstva mužů, která hrají 

soutěž BUĎ FIT. Tenisovou školu navštěvuje cca 45 dětí pod vedením Jitky 

Martinovské a Vítka Jankovského ml. V roce 2013 byly pořádány turnaje ve 

všech věkových kategoriích žáků, mužů a žen. Bohužel četnost turnajů nebyla 

tak vysoká jako v roce 2012. Tenisovým oddílem TC Úvaly nebyl organizován 

turnaj pod hlavičkou tenisového svazu s ohledem na skutečnost, že organizace 

tohoto turnaje pouze na dvou kurtech není důstojná pořádání turnaje. Příprava 

kurtů na sezónu začala v polovině dubna s ohledem na výborné klimatické 

podmínky, které umožnily přípravu kurtů. Kurty na sezónu připravila firma 

pana Forvarčného , protože montáž nových lajn vyžadovala odbornou montáž. 

Zároveň bylo dokončeno oplocení kurtů, terasa byla ohraničena novým zábrad-

lím.  

Cyklistický klub Úvaly, Cyklistický klub Úvaly, Cyklistický klub Úvaly, Cyklistický klub Úvaly, spolekspolekspolekspolek 

Sdružení sdružuje zájemce o cyklistiku, kteří společně provozují různé formy 

cyklistiky (silniční, MTB, MTBO) a na různých úrovních (rekreační, závodní). 

Další náplní činnosti sdružení je pořádání sportovních akcí, převážně cyklistic-

kých v Úvalech a okolí. Klub úzce spolupracuje s újezdským o. s. Tři pro zdra-

ví.  Předsedou je Ing.Předsedou je Ing.Předsedou je Ing.Předsedou je Ing. Radek Radek Radek Radek Netušil, Netušil, Netušil, Netušil, místopředsedoumístopředsedoumístopředsedoumístopředsedou    Jan KorbelářJan KorbelářJan KorbelářJan Korbelář. . . . V roce 2013 

TC ÚvalyTC ÚvalyTC ÚvalyTC Úvaly    

Cyklistický Cyklistický Cyklistický Cyklistický klubklubklubklub    
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měl spolek 16 členů platících členské příspěvky. Hlavními akcemi sdružení bylo 

pořádání silničního cyklistického závodu Sázavák (Úvaly-Sázava-Úvaly) v 

termínu 20. dubna. Nejlepším z řad úvalských jezdců byl Ondřej Teplý na 19. 

místě. Spolek spolupořádal cyklistické MTB závody Velká cena města Úval 

společně s o. s. Tři pro zdraví dne 31. srpna 2013 a pořádal silniční cyklistický 

závod Úvaly-Český Šternberk-Úvaly (Pohár Posázaví) v termínu 28. září 

2013.  
 
 

TRIAL TRIAL TRIAL TRIAL klubklubklubklub    Úvaly, občanské sdruženíÚvaly, občanské sdruženíÚvaly, občanské sdruženíÚvaly, občanské sdružení    
 

Předsedou jePředsedou jePředsedou jePředsedou je    Ing. Radek StehnoIng. Radek StehnoIng. Radek StehnoIng. Radek Stehno, místopředsedou Iveta Stehnová, p, místopředsedou Iveta Stehnová, p, místopředsedou Iveta Stehnová, p, místopředsedou Iveta Stehnová, pokladnokladnokladnokladnííííkkkkemememem    

Eva HavlíkováEva HavlíkováEva HavlíkováEva Havlíková.... Sdružení má 12 členů. Cílem sdružení je organizace, podpora a 

zajišťování sportovních aktivit pro členy sdružení i veřejnost a dobrovolné 

sdružování občanů s těmito zájmy. Podpora sportování a aktivního života širo-

ké veřejnosti se zaměřuje na účast na závodních i nezávodních sportovních a 

dalších akcích sportovních aktivit mládeže se specializací na trialové discipliny, 

zejména organizování tréninků, podpora nadějných jezdců sdružení v účasti na 

závodech a sportovních soustředění. Členové sdružení se účastnili na závodech 

mistrovství ČR v MotoTrial a BikeTrialu. Členové reprezentace České republiky 

se účastnili mistrovství Evropy v mototrialu. Filip Stehno (12 let) ze sportov-

ního klubu Trial Úval vybojoval titul Mistra ČR pro rok 2013 v trialu.  Filip 

jezdí na motocyklu značky Beta 80, což je italský trialový speciál. Radek Steh-

no získal 8. místo ze závodu mistrovství Evropy v Norsku. 

Členové klubu TRIAL Úvaly ve věku do 18 let se zúčastnili 12 dvoudenních 

závodů Mezinárodního mistrovství České republiky. 
 

Amatérský tenisový klub ÚvalyAmatérský tenisový klub ÚvalyAmatérský tenisový klub ÚvalyAmatérský tenisový klub Úvaly    

Amatérský tenisový klub Úvaly je sdružení několika desítek nejenom tenisových 

nadšenců. Jejich nadšení je mnohokrát větší než tenisové dovednosti, ale svojí 

pílí, trpělivostí a tréninkovou morálkou vše zdárně dohánějí. Všichni členové 

jsou aktivně hrající, věkové rozpětí hráčů je 15 až 99 let. Předsedou sdružení je Předsedou sdružení je Předsedou sdružení je Předsedou sdružení je 

Josef Krutský. Josef Krutský. Josef Krutský. Josef Krutský. Klub má 38 členů. Třikrát ročně sdružení pořádá turnaje místní 

úrovně – Klánovice, Kounice, Úvaly - v červnu třídenní tenisové soustředění s 

TRIAL klubTRIAL klubTRIAL klubTRIAL klub    

Amatérský tenisový Amatérský tenisový Amatérský tenisový Amatérský tenisový 
klub Úvalyklub Úvalyklub Úvalyklub Úvaly    
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kulturním programem v Českém Ráji a v prosinci Turnaj mistrů v Klánovicích. 

Ze všech výsledků je průběžně sestavován žebříček ATP (Amatér Tenis Player) 

a jeho výsledky jsou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Úvalech v kultur-

ním sále restaurace U Káši. Nově je v programu zařazen i turnaj žen WOMEN 

WTA hraný na kurtech v Úvalech. 
 

Sport Úvaly, o. s.Sport Úvaly, o. s.Sport Úvaly, o. s.Sport Úvaly, o. s.    

Občanské sdružení se zaměřuje na výuku karate, styl shotokan JKA (Japan 

Karate Association). PředsedkynPředsedkynPředsedkynPředsedkyní sdružení jeí sdružení jeí sdružení jeí sdružení je    Mgr. Jana KonečnáMgr. Jana KonečnáMgr. Jana KonečnáMgr. Jana Konečná. . . . Sdružení má 

250 členů ve věku 4 – 66 let. Tréninky se odehrávají v propůjčených prostorách 

základní školy a ve sportovním centru MAMUT.  

Mezi nejlepší sportovní úspěchy roku 2013 ve Sport Úvaly patří účast na 

MISTROVSTVÍ  EVROPY  MLÁDEŽE  KRUŠEVAČ,  SRBSKO. Zde 

obsadila Anna Hiršlová dvakrát 1. místo, Michaela Krajíčková, Martin Přech, 

Anna Hiršlová a Pavel Zach 2 místo. Dalším úspěchem byla účast sdružení na 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JKA 2. listopadu v Milevsku. Mezi 

zlaté medailisty patří Sára Konečná za 1. místo v kategorii kata a v kombinaci 

minižákyně, Martin Přech za 1. místo v kategorii kata mladší žáci, Anna 

Hiršlová za 1. místo v kategorii kata starší žákyně. Občanské sdružení Sport 

Úvaly se zapsalo mezi respektované karatistické kluby v České republice. Ob-

čanské sdružení se profiluje jako sportovní klub, který se věnuje jak rekreačnímu 

pojetí karate, tak karate na evropské úrovni. Nabízí sportovní vyžití jakékoliv 

věkové kategorii. 
 

TchajTchajTchajTchajťťťťi ci ci ci čchuan  chuan  chuan  chuan      

V dubnu 2011 v tělocvičně ZŠ proběhla první ukázková hodina čínského bojo-

vého umění Tchajťi čchuan  pod vedením Mistra Qin Ming Tang, který založil 

a řídí v Praze tradiční školu čínského wushu. 

V září 2011 začala výuka Tchajťi čchuan, zpočátku ji vedl sám Mistr Qin 

Ming Tang. Od března 2012 na základě jeho pověření vede toto cvičení až do 

současnosti Soňa Formanová, jeho dlouholetá žačka. Vyučuje se styl Chen, se-

SSSSport Úval, o. s.port Úval, o. s.port Úval, o. s.port Úval, o. s.    
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stava 24 forem, Taichi vějíř, Čchi kung rodiny Qin Ming Tang a také různé 

formy Čchi kungu - Osm kusů brokátu a Dračí Čchi kung.   

Kurzy probíhají ve školní tělocvičně úvalské základní školy, vždy v neděli od 

18.00 do 19.00 a od 19.00 do 20.00 h, do kurzů je přihlášeno deset osob. 

    
11114444. Politické strany a politi. Politické strany a politi. Politické strany a politi. Politické strany a politická hnutícká hnutícká hnutícká hnutí    
V Úvalech působí základní organizace čtyř celostátních, parlamentně zastou-

pených, politických stran, tj. ODS, ČSSD, KSČM a TOP 09. Část ODS (zastu-

pitelé MUDr. Jan Šťastný, Josef Krutský, Josef Štěpánovský) a ČSSD (zastu-

pitelé JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Dr. Vítězslav Pokorný) spolu se sdru-

žením Otevřené Úvaly (zastupitelé Ing. Michal Breda, Mgr. Petr Borecký, 

Ludmila Milerová, Dana Poláková, Mgr. Marek Mahdal, DiS.) tvoří 

v zastupitelstvu koalici. V zastupitelstvu často hlasují společně a spolupracují 

i v jiných oblastech.  Vedle toho tři politické strany rozvíjejí samostatně další 

aktivity.  Dvě politické strany TOP 09 (zastupitelé Ing. Ivan Černý, Radovan 

Skřivan) a KSČM (zastupitel Ing. Ladislav Morávek) nejsou členy koalice, 

takže vystupují podle svého uvážení.  

Texty jsou dodány příslušnými stranami a kronikářem zpracovány. 
 

 

,Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana ––––    místní sdružení Úvmístní sdružení Úvmístní sdružení Úvmístní sdružení Úvaaaalylylyly 

 Předsedou místního sdružení je MUDr. Jan Šťastný.Předsedou místního sdružení je MUDr. Jan Šťastný.Předsedou místního sdružení je MUDr. Jan Šťastný.Předsedou místního sdružení je MUDr. Jan Šťastný.        V roce 2013    mělo místní 

sdružení 28 členů.  

V roce 2013 tomu bylo již sedm let, kdy ODS stála v čele města. Koalice ODS, 

ČSSD a Otevřené Úvaly se ukázala být pro město velmi prospěšná. Investiční 

akce, které byly za posledních sedm let realizovány, přesáhly v roce 2013 částku 

600 milionů.  

Dne 10. října 2013 se konal volební sněm místního sdružení, který se již nesl v 

duchu blížících se komunálních voleb. Za předsedu místního sdružení ODS byl 

opětovně zvolen MUDr. Jan Šťastný, který se tím to aktem stal i lídrem strany 

pro komunální volby 2014. Místopředsedou se opětovně stal Josef Štěpánovský 

a v radě místního sdružení ODS zasedli Ing. Alexis Kimbembe, ing. Josef Mar-

ODS ÚvalyODS ÚvalyODS ÚvalyODS Úvaly    



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2013                                                                                       strana       59  
                                                                                                                                                                                              

tinovský, Miloslav Zeman, Jan Poledník, Marek Šplíchal a Jan Fišer. Sněm 

místní sdružení vyslovil také poděkování všem seniorům, členům místního sdru-

žení ODS, kteří se ze zdravotních důvodů již sněmů neúčastní, za jejich práci 

pro ODS. 
 

MMMMístní organizaceístní organizaceístní organizaceístní organizace    ČČČČeské strany sociálně demokratickéeské strany sociálně demokratickéeské strany sociálně demokratickéeské strany sociálně demokratické        

Předsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., místopředsPředsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., místopředsPředsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., místopředsPředsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., místopředse-e-e-e-

dy Dr. Vítězslav Pokody Dr. Vítězslav Pokody Dr. Vítězslav Pokody Dr. Vítězslav Pokorný a Ing. Martinrný a Ing. Martinrný a Ing. Martinrný a Ing. Martina Jaklová, MBAa Jaklová, MBAa Jaklová, MBAa Jaklová, MBA, DiS, DiS, DiS, DiS....    Místní organi-

zace má 14 členů, má své zástupce v Zastupitelstvu i v Radě města Úvaly. 

Schází se minimálně čtyřikrát ročně k projednání zásadních podnětů, týkajících 

se města Úvaly a ohledně řešení svých projektů. V roce 2013 se místní organiza-

ce ČSSD ve městě účastnila přeregistrace členů ČSSD, a co do zachovaného 

počtu stávajících členů byla mezi třemi nejúspěšnějšími organizacemi ČSSD 

v okrese Praha – východ. Organizovala pro děti oslavu MDD a oslavu na za-

hájení školního roku.  V oblasti životního prostředí místní organizace podporo-

vala vybudování Aleje úvalských dětí II a výsadbu 47 stromů z prostředků 

obyvatel města prostřednictvím občanského sdružení Klub přátel historie a pří-

rody Úval a okolí. Zaměřila se také tradičně na podporu získání dotace 

z Místní akční skupiny (MAS) Pošembeří na rekonstrukci Bendlovy stezky.  
 

Základní Základní Základní Základní organizace Korganizace Korganizace Korganizace Komunistické strany Čech a Moravyomunistické strany Čech a Moravyomunistické strany Čech a Moravyomunistické strany Čech a Moravy    

Předsedou základní organizace KSČM vPředsedou základní organizace KSČM vPředsedou základní organizace KSČM vPředsedou základní organizace KSČM v    Úvalech je Ing. Ladislav MorÚvalech je Ing. Ladislav MorÚvalech je Ing. Ladislav MorÚvalech je Ing. Ladislav Moráááávek.vek.vek.vek.  

ZO KSČM v Úvalech v roce 2013 pracovala v součinnosti s okresní organizací 

KSČM Praha- východ. Neměla stanoveny žádné priority mimo voleb do dolní 

komory Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny. Kampaní se podařilo v rámci jak 

Úval, tak v rámci okresu Praha-východ zvýšit počet mandátů o jeden. Vzhle-

dem k vysokému věku členů ZO byla proto členská základna pouze seznamová-

na  s okresními, krajskými a celostátními akcemi strany. Vlastní akce nebyly 

mimo schůzovní činnosti žádné. Proto také ZO KSČM rozhodla již před par-

lamentními volbami nestavět kandidátku do komunálních voleb do městského 

zastupitelstva na podzim v roce 2014.   

ČSSD ÚvalyČSSD ÚvalyČSSD ÚvalyČSSD Úvaly    

KSČM ÚvalyKSČM ÚvalyKSČM ÚvalyKSČM Úvaly    
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Místní organizace TOP 09Místní organizace TOP 09Místní organizace TOP 09Místní organizace TOP 09    

Předsedou místní organizace Předsedou místní organizace Předsedou místní organizace Předsedou místní organizace TOP TOP TOP TOP     09090909    je Ing.je Ing.je Ing.je Ing.    Ivan Černý, který je i členem rIvan Černý, který je i členem rIvan Černý, který je i členem rIvan Černý, který je i členem regegegegi-i-i-i-

onálního výboru Praha východ.onálního výboru Praha východ.onálního výboru Praha východ.onálního výboru Praha východ. Místní organizace TOP 09 Úvaly má 6 členů. 

Z toho jsou pouze dva z Úval, ostatní pocházejí ze sousedních obcí a to z Ho-

roušan, Jiren a Škvorce. V roce 2013 se místní organizace především snažila 

napomoci při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 

25. 10. a 26. 10. 2013. V Úvalech, na rozdíl od celé republiky, byla v těchto 

volbách TOP 09 velmi úspěšná. Z úvalských voličů, kteří se dostavili 

k volebním urnám, jí dalo svůj hlas 24,60 %. V 15 členném zastupitelstvu měs-

ta jsou dva členové sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 (Ing. Ivan Černý, 

Radovan Skřivan). Ing. Ivan Černý je zároveň předsedou kontrolního výboru a 

členem výboru pro výstavbu zastupitelstva města. Členové zastupitelstva města 

za Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 nejsou členy koalice, takže vy-

stupují podle svého uvážení. 
 

 

11115555. Spolky, organizace, občanská sdružení a . Spolky, organizace, občanská sdružení a . Spolky, organizace, občanská sdružení a . Spolky, organizace, občanská sdružení a 
klubyklubyklubykluby    
Úvaly žijí bohatým spolkovým životem. Za rok 2013 kronika města evidovala 

9 spolků a organizací, 5 občanských sdružení a 1 klub. Přehled je uveden níže. 
 

Sbor dobrovolných hasičů ÚvalySbor dobrovolných hasičů ÚvalySbor dobrovolných hasičů ÚvalySbor dobrovolných hasičů Úvaly    

Starostou Starostou Starostou Starostou sboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starostysboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starostysboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starostysboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starosty    Eva Mašatová, velEva Mašatová, velEva Mašatová, velEva Mašatová, veli-i-i-i-

telem telem telem telem Jednotky Jednotky Jednotky Jednotky sboru sboru sboru sboru Petr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedoPetr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedoPetr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedoPetr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedou-u-u-u-

cím strojníkem Jozef Babocký, hospodářem Václava Klímovácím strojníkem Jozef Babocký, hospodářem Václava Klímovácím strojníkem Jozef Babocký, hospodářem Václava Klímovácím strojníkem Jozef Babocký, hospodářem Václava Klímová, vedoucím mlád, vedoucím mlád, vedoucím mlád, vedoucím mláde-e-e-e-

že Zdena Šindelářováže Zdena Šindelářováže Zdena Šindelářováže Zdena Šindelářová. . . . SDH Úvaly má přibližně 60 členů. Jednotka SDH za-

sahovala celkem u 49 událostí, z čehož to byl šestnáctkrát požár, pět doprav-

ních nehod, třiadvacetkrát technická pomoc, dvakrát únik plynu a 3 plané po-

plachy.  

 Rok 2013 prověřil členy úvalské jednotky při práci v náročných podmínkách, 

které připravila červnová povodeň. Jednotka zajišťovala záchranné práce neje-

nom ve svém městě, ale byla povolána i do okolních obcí, kde prováděla čerpání 

HasičiHasičiHasičiHasiči    

TOP 09 ÚvalyTOP 09 ÚvalyTOP 09 ÚvalyTOP 09 Úvaly    

Spolky, organizace, Spolky, organizace, Spolky, organizace, Spolky, organizace, 
občanská sdružení, občanská sdružení, občanská sdružení, občanská sdružení, 
klubyklubyklubykluby    
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vody ze zaplavených prostor, evakuaci osob, odstraňování spadlých stromů, 

uvolňování koryt potoků a pročišťování ucpaných stavidel rybníků. Na žádost 

Operačního střediska Kolín dva dny vypomáhala při čerpání vody ze vzniklé 

laguny v Poříčanech. V období jednoho týdne od 2. do 9. června se jednalo cel-

kem o dvacet událostí. Ještě 9. června v odpoledních hodinách zasahovala jed-

notka společně s kolegy z Říčan a Škvorce u požáru rodinného domu 

v Dobročovicích. Všechny tyto zásahy byly velmi náročné, ale díky obětavosti a 

bohatým zkušenostem členů jednotky vše bylo zvládnuto bez problémů. 

V návaznosti na červnové povodně  SDH Úvaly ve spolupráci s městem Úvaly 

uspořádal humanitární sbírku na pomoc obcím postiženým povodněmi. Úvalští 

občané a firmy přispěli na sbírku různým nářadím a úklidovými i dezinfekčními 

prostředky potřebnými k likvidaci následků po povodni. Veškerý nashromáždě-

ný materiál v hodnotě bezmála 30 000 korun byl po dohodě odvezen a osobně 

předán starostovi obce Klecany.  

Pro podzimní okrskovou soutěž ve Škvorci nominoval sbor družstva žen a 

mužů. Soutěž proběhla za sychravého počasí na místním fotbalovém hřišti a 

úvalská družstva opět zabojovala bez hanby. I přes velkou konkurenci družstev 

zúčastněných sborů se nám podařilo získat tři první a jedno třetí místo pro 

SDH Úvaly. 

V roce 2013 chodilo do kroužku mladých hasičů celkem 39 dětí ve věku 6- 18 

let. V dubnu se úvalští mladí hasiči účastnili tradiční soutěže v požárním útoku 

v Čelákovicích. V kategorii mladších žáků měli konečně štěstí a povedlo se 

všechno tak jako na tréninku. Odměnou byl krásný čas pod 30 vteřin a první 

místo mezi 11 družstvy. Jarní část soutěže PLAMEN pro kategorii mladších a 

starších žáků se konala ve Všestarech v polovině května, kde Úvaly zvítězily. 

Koncem května soutěžili ještě dorostenci jednotlivci. Jiří Jindra obsadil, přede-

vším zásluhou bezkonkurenčního výkonu ve dvojboji, celkové druhé místo a 

Adéla Votočková 3. místo. Oba tak postoupili do krajského kola. 
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Junák Junák Junák Junák ––––    svaz skautů a skautek ČR, svaz skautů a skautek ČR, svaz skautů a skautek ČR, svaz skautů a skautek ČR, středisko br. Jiřího středisko br. Jiřího středisko br. Jiřího středisko br. Jiřího 
Bubáka ÚvalyBubáka ÚvalyBubáka ÚvalyBubáka Úvaly    
    

Vůdcem střediska je Jaromír GlocVůdcem střediska je Jaromír GlocVůdcem střediska je Jaromír GlocVůdcem střediska je Jaromír Gloc. Středisko má 111 členů. Z toho je 85 členů 

do 18 let a 26 dospělých. Ve středisku působí čtyři oddíly – 24. oddíl skautů 

Salamandr (chlapci od 10 do 16 let), jehož vedoucím je od září Jiří Vobiš, dívčí 

13. oddíl Safira (světlušky – 6-10 let, skautky – 10 až 15 let) s vedoucí Kateři-

nou Znamenáčkovou, 6. oddíl vlčat Fénix (chlapci 6-10 let) s vedoucím Marti-

nem Černým a oddíl dospělých. Oddíly jsou rozdělené do družin, které mají kaž-

dý týden schůzku. Na schůzkách se děti prostřednictvím her a různých dalších 

činností učí spolupráci a schopnosti postarat se o sebe a dodržovat pravidla. 

Děti rozvíjejí své dovednosti, poznávají přírodu a poznávají také samy sebe. 

Každý oddíl pořádá během roku také několik oddílových akcí. Oddíly se snaží o 

co nejčastější akce, minimálně proběhne jedna za měsíc. Každý rok také středis-

ko pořádá minimálně jednu velkou společnou akci pro celé středisko a samo-

zřejmě také letní tábor. Každé dva roky se koná závod mezi skauty a skautka-

mi tzv. Svojsíkův závod. Závod se skládá ze tří kol – okresního, krajského a 

celostátního. V letošním roce úvalské středisko pořádalo okresní kolo. Konalo se 

o víkendu 4. - 5. 5. 2013. Celkem se zúčastnilo 12 hlídek z okolních měst – Ří-

čany, Čelákovice, Jirny, Brandýs nad Labem a další… Jednotlivé hlídky plnily 

úkoly na stanovištích, která se nacházela v Úvalech a okolí. Na stanovištích se 

prověřovalo hlavně to, jak dokáže celá družina dohromady spolupracovat, ale 

třeba i jak se dětí dokážou vyrovnat s krizovými situacemi či jak ovládají zdra-

vovědu. Mezi největší výzvy ale patřilo uvaření večeře na ohni. Závod se vyda-

řil, účastníci odjížděli domů s pocitem, že vše zvládli a pro Úvalské bylo jen 

bonusem to, že jedna hlídka skautů postoupila do krajského kola. 

Středisko pořádalo dva tábory – jeden pro mladší děti – světlušky a vlčata na 

tradičním tábořišti ve Zderadinách a druhý pro starší skauty a skauty na tábo-

řišti Turnovských skautů u Radvance. Oba tábory se konaly prvních 14 dní 

v červenci. 

Každý rok je v Úvalech střediskem pořádána veřejná sbírka. Víkend před veli-

konocemi můžete se přispívá na sbírku Pomozte dětem. V roce 2013 bylo vybrá-

SkautiSkautiSkautiSkauti    
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no 5 800,- Kč. Před Vánocemi pak skauti a skautky rozdávají po Úvalech Bet-

lémské světlo – novodobou tradici, která nic nestojí a jen se snaží předávat po-

selství vánočních svátků. 
 

MMMMístní organizaceístní organizaceístní organizaceístní organizace    ČČČČeského rybářského svazu Úvalyeského rybářského svazu Úvalyeského rybářského svazu Úvalyeského rybářského svazu Úvaly    

Předsedou MO Předsedou MO Předsedou MO Předsedou MO je je je je Vlastislav Vlastislav Vlastislav Vlastislav KOLAŘÍKKOLAŘÍKKOLAŘÍKKOLAŘÍK....    Schůzky oddílu dětí a mládeže se ko-

nají pravidelně v pondělí jednou za 14 dní v klubovně technického zázemí MO 

ČRS Úvaly na sádkách. Jako již každý rok je zajišťován prodej živých kaprů v 

prostorách sádek MO ČRS Úvaly. V září místní organizace uspořádala tradiční 

podzimní rybářské závody na rybníku Lhoták. Populární jsou i podzimní výlo-

vy ryb. 
 

Sdružená obec bSdružená obec bSdružená obec bSdružená obec baráčníků J. A. Komenského varáčníků J. A. Komenského varáčníků J. A. Komenského varáčníků J. A. Komenského v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

RRRRychtářkychtářkychtářkychtářkouououou    (starostk(starostk(starostk(starostkouououou))))    je Hana Černá. je Hana Černá. je Hana Černá. je Hana Černá. Členskou základnu tvoří 32 členů a 8 

členů „Mladé chasy“.  

Mezi hlavní akce obce roku 2013 byla účast na Valném hodnotícím zasedání I. 

župy polabských baráčníků, které se konalo v Brandýse nad Labem. Obec se 

účastnila masopustu ve Svojeticích a plesu V. župy Václava Budovce z Budova 

v Mladé Boleslavi. Úvalští se účastnili velikonoční zábavy na Veleobci, kterou 

pořádala III. župa, staročeských májů ve Sluhách, 80. výročí trvání obce baráč-

níků v Mratíně, oslav 140. výročí založení baráčníků v Kolíně, řady výletů a 

zájezdů. V Úvalech se účastní oslav pořádaných městským úřadem a kladení 

květin a věnců k pomníkům padlých. Pravidelně každý měsíc se koná konšelské 

sezení baráčníků Úvaly, zasedání na I. župě v Brandýse nad Labem na zámku 

a zasedání na Veleobci v Praze. Jednou v roce obec spolupracuje s komisí pro 

kulturu Rady města Úvaly při pořádání městského plesu. 

 

ZZZZákladní organizace ákladní organizace ákladní organizace ákladní organizace ČČČČeského svazu včelařůeského svazu včelařůeského svazu včelařůeského svazu včelařů    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly  

Předsedou organizace jePředsedou organizace jePředsedou organizace jePředsedou organizace je    Jan Lehečka, Jan Lehečka, Jan Lehečka, Jan Lehečka, jjjjednatelednatelednatelednatelemememem    Petr Machač, Petr Machač, Petr Machač, Petr Machač, ppppokladníkokladníkokladníkokladníkemememem    

Petra MPetra MPetra MPetra Maaaachačochačochačochačová, nvá, nvá, nvá, nástěnkářástěnkářástěnkářástěnkářemememem    Karel HůdaKarel HůdaKarel HůdaKarel Hůda. . . . V působnosti základní organizace 

je 42 včelařů. Po dlouhé době základní organizace zorganizovala zájezd spoje-

ný s přednáškou. Úvalští včelaři navštívili včelařské vzdělávací centrum 

RybářiRybářiRybářiRybáři    

BaráčníciBaráčníciBaráčníciBaráčníci    

VčelařiVčelařiVčelařiVčelaři    
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v Nasavrkách. Pohlédli si krásné arboretum, výstavu včelařských zařízení a 

pomůcek, vyslechli přednášku o historii školy a především přednášku o chovu 

matek s praktickou ukázkou. Zúčastnilo se 18 spokojených členů.  

Rok z hlediska medné snůšky nebyl zdaleka ideální. Výkupní cena pro velko-

chovatele dosahovala až 90,- Kč za kg (v 200 kg sudech), což mělo za důsledek 

nedostatek kvalitního medu na domácím trhu. Někteří včelaři prodávali med „ze 

dvora“ až za 180,- Kč. Běžná cena v Úvalech byla 130,- Kč za kg. Kdo prodá-

val levněji, neměl brzy co prodávat. Historicky je cena medu srovnatelná 

s cenou másla.  

Marie Machačová zvítězila v oblastní i celorepublikové soutěži Zlatá Včela a 

jako kapitánka úvalského družstva přispěla k zisku 3. místa v mezinárodní 

soutěži IMYB v Německu. 
 

Úvalský spolek akvaristů Úvalský spolek akvaristů Úvalský spolek akvaristů Úvalský spolek akvaristů     

Předsedou spolku je Miloslav Kolařík, jednatelem spolkuPředsedou spolku je Miloslav Kolařík, jednatelem spolkuPředsedou spolku je Miloslav Kolařík, jednatelem spolkuPředsedou spolku je Miloslav Kolařík, jednatelem spolku    Jan BurzanovskýJan BurzanovskýJan BurzanovskýJan Burzanovský. . . . K 

31. 12. 2013 měl spolek celkem 19 řádných členů a jednoho čestného člena, dět-

ský odbor spolku pak 6 dětí do věku 15 let.  Úvalský spolek akvaristů je odbor-

ně zájmovou občanskou organizací, zabývající se tropickou, zejména sladko-

vodní akvaristikou v celé šíři tohoto předmětu lidského zájmového spektra. Spo-

lek koná pravidelné měsíční schůzky členů spolku, ale i dalších akvaristů z celé 

republiky u předsedy spolku M. Kolaříka v Úvalech. 18. 5. 2013 spolek uspořá-

dal tradiční jarní akvaristický veletrh XV. AKVA ÚVALY s prodejně presen-

tační akcí. Akce se zúčastnilo na 680 lidí. Dále 14. 12. 2013 připravil XV. Vá-

noční akvatrh v Úvalech s účastí cca 550 lidí. Obě akce jsou již od svého první-

ho ročníku v roce 1999 pořádány v prostorách velkého sálu sokolovny na nám. 

Arnošta z Pardubic v Úvalech. Přesná účast není nikdy s definitivní platností 

známa, neboť veškeré děti cca do věku 10 let a všichni členové spolku, vč. dětí a 

čestných členů mají vstupné zdarma a nemohou být započítáváni v přesné sta-

tistice akcí. Akce je navštěvována nejen občany z ČR, ale i SR, Polska, Němec-

ka, Rakouska a Švýcarska protože propagace akce neprobíhá pouze v akvaris-

tických médiích České republiky. Data jsou včas poskytována pro termínové 

kalendáře dalších evropských vivaristických organizací sdružených do 

AkvaristiAkvaristiAkvaristiAkvaristi    



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2013                                                                                       strana       65  
                                                                                                                                                                                              

E.A.T.A., jejímž jsou UAČR - AKVA CZ a tudíž i Úvalský spolek akvaristů, 

členy.  
 

Český svaz chovatelů Český svaz chovatelů Český svaz chovatelů Český svaz chovatelů ––––    místní organizace Úvalymístní organizace Úvalymístní organizace Úvalymístní organizace Úvaly    
 
Úřadující tajemnicí organizace je Jitka Kotusová. Úřadující tajemnicí organizace je Jitka Kotusová. Úřadující tajemnicí organizace je Jitka Kotusová. Úřadující tajemnicí organizace je Jitka Kotusová. V roce 2013 se v chovatel-

ském areálu v Klánovické ulici konalo několik výstav.  
 

Základní kynologická organizace Úvaly u PrahyZákladní kynologická organizace Úvaly u PrahyZákladní kynologická organizace Úvaly u PrahyZákladní kynologická organizace Úvaly u Prahy    
    

Předsedkyní organizace Předsedkyní organizace Předsedkyní organizace Předsedkyní organizace je Helenaje Helenaje Helenaje Helena    Čermáková, jednatelem Ondřej Novák, pČermáková, jednatelem Ondřej Novák, pČermáková, jednatelem Ondřej Novák, pČermáková, jednatelem Ondřej Novák, po-o-o-o-

kladníkem Iva Sedláčková, vedoucí agilit Monika Galathová, hlavním výcvikkladníkem Iva Sedláčková, vedoucí agilit Monika Galathová, hlavním výcvikkladníkem Iva Sedláčková, vedoucí agilit Monika Galathová, hlavním výcvikkladníkem Iva Sedláčková, vedoucí agilit Monika Galathová, hlavním výcviká-á-á-á-

řem Pavla Kodrlová. řem Pavla Kodrlová. řem Pavla Kodrlová. řem Pavla Kodrlová. Organizace provozuje areál cvičiště na konci Jungmanno-

vy ulice v Úvalech. Kynologická organizace se zabývá nejen sportovním výcvi-

kem a tréninkem agility, ale věnuje se také výchově a socializaci psů. Přijít lze s 

jakýmkoli plemenem, malým, velkým, dospělým, štěnětem, ale i se starším psem. 

Organizace byla založena v létě 2013 a bezprostřední náplní její práce je dát do 

provozu cvičiště v Jungmannově ulici, zejména zkultivovat plochu pro cvičnou 

louku a zasít tam trávu, aby byly vytvořeny podmínky pro trénink. Členství je 

podmíněno absolvováním základního kurzu školičky ZKO Úvaly, případně 

ročním hostováním v ZKO. Podmínku může výbor ZKO prominout na základě 

odborných znalostí a zkušeností uchazeče. 
 

Spolek JonatánSpolek JonatánSpolek JonatánSpolek Jonatán    

PPPPředsedředsedředsedředsedou jeou jeou jeou je    Ing. Ing. Ing. Ing. Jana Horová, místoJana Horová, místoJana Horová, místoJana Horová, místopředsedoupředsedoupředsedoupředsedou    Petr FrýdmanPetr FrýdmanPetr FrýdmanPetr Frýdman. . . . Spolek má 11 

členů. V průběhu roku 2013 pracoval spolek v nezměněném složení a připravil 

pro obyvatele Úval a blízkého okolí opět dvě veřejné akce – 7. ročník Čaroděj-

nického běhu a 7. ročník Úvalského jabkobraní. Běhu se zúčastnilo téměř 90 

závodníků a bylo naplněno všech 14 kategorií. Akce se zúčastnilo cca 400 lidí. 

Stejně jako po všechny předchozí ročníky Úvalského jabkobraní, i v roce 2013 

připravil spolek pro návštěvníky akce novinky – truhlářskou dílničku a výrobu 

prostírání s potiskem. 
 

    

Spolek JonatánSpolek JonatánSpolek JonatánSpolek Jonatán    

ChovateléChovateléChovateléChovatelé    

KynologovéKynologovéKynologovéKynologové    
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Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdrKlub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdrKlub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdrKlub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdru-u-u-u-
žení fyzických a právnických osobžení fyzických a právnických osobžení fyzických a právnických osobžení fyzických a právnických osob    
    

PředsedouPředsedouPředsedouPředsedou    sdruženísdruženísdruženísdružení    je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan 

Bednář,Bednář,Bednář,Bednář,    jednatelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. jednatelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. jednatelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. jednatelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. 

VítěVítěVítěVítězzzzslav Pokorslav Pokorslav Pokorslav Pokorný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, ný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, ný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, ný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, 

Ing. VladIng. VladIng. VladIng. Vladiiiislav Procházka.slav Procházka.slav Procházka.slav Procházka.    Členská základna k 31. 12. 2013 čítala 15 členů. 

V roce 2013 se sdružení opět a daleko více zaměřilo na prosazování aktivit 

v oblasti ochrany životního prostředí, rozšiřování zeleně v katastru města a 

péče o ni a na realizaci projektu Paměť města. 

V lednu 2013 zastupitelé hlavního města Prahy odsouhlasili změnu územního 

plánu a tak v Klánovicích došlo ke změně území Klánovického lesa určeného 

pro golf zpět ve prospěch lesa. Na této změně a záchraně lesa pro další generace 

se též velkou měrou v Úvalech podílel Klub přátel historie a přírody Úval a 

okolí (Petr Urban, Vítězslav Pokorný) a sdružení Otevřené ÚVALY (Jaromíra 

Borecká). Jinak hrozilo, že pro golfiště bude vykáceno až 120 ha lesa a tím by 

byl silně narušen západní cíp Klánovického lesa. Na jaře zorganizoval Klub 

pod vedením Petra Urbana a Vítězslava Pokorného vysázení 50 kusů dubu 

letního do Králičiny na podsazení ujíždějícího svahu. Velkou měrou zde pomoh-

la paní Indrová, která sehnala peníze na tuto akci. V součinnosti s touto akcí 

bylo i uklizení přírodního parku Škvorecká obora – Králičina od nelegální černé 

skládky. Bylo vysbíráno a s pomocí městského úřadu odklizeno 8 až 10 m3 ne-

pořádku. Klub dále pokračoval v úsilí o obnovu nebo nové založení úvalských 

alejí a výsadbu nových stromů a péče o ně. Ve spolupráci se seniory zajistil zří-

zení Aleje seniorů u hasičského domu podél Klánovické ulice vysazením 12 ks 

pyramidových dubů a také pokračoval ve spolupráci s rodiči a prarodiči dětí ve 

zřízení Aleje úvalských dětí II u Hodova vysazením 47 javorů za účasti 70 

občanů. Výraznou měrou se zasadil o vyhlášení přírodní památky Králičina a 

Povýmolí na cca 14 ha území radou Středočeského kraje v červnu 2013. Bylo 

tak úspěšně završeno sedmileté období usilovné práce pracovní skupiny pod 

vedením Vítězslava Pokorného a Petra Urbana z Klubu přátel historie a příro-

dy Úval a okolí, Jaromíry Borecké za Otevřené Úvaly a Ing. Vladimíra Valen-

Klub přátel histKlub přátel histKlub přátel histKlub přátel histo-o-o-o-
rie a přírody Úval rie a přírody Úval rie a přírody Úval rie a přírody Úval 
a okolía okolía okolía okolí    



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2013                                                                                       strana       67  
                                                                                                                                                                                              

ty, CSc, ekologického poradce Středočeského kraje. Na podzim byla vybudována 

studánka ve svahu v Králičině. Vybudování této studánky organizoval Klub a 

Lesy ČR pod vedením Petra Urbana.  

V roce 2013 byly Klubem natočeny další dva videodokumenty seriálu Paměť 

města Úvaly, a to vyprávění tří členů letecko-modelářského klubu (Kučera, 

Chvátal, Manda) a vzpomínky 99leté Antonie Svobodové a její dcery Ing. Vác-

lavy Baumanové. Kamera a střih: MVDr. Jiří Hlaváček, technická realizace a 

režie: Ing. Vladislav Procházka. 
 

SSSSdružení Otevřené Úvalydružení Otevřené Úvalydružení Otevřené Úvalydružení Otevřené Úvaly    

PředsedPředsedPředsedPředsedou je ou je ou je ou je Ing. Ing. Ing. Ing. Michal BredaMichal BredaMichal BredaMichal Breda, m, m, m, místopředsedouístopředsedouístopředsedouístopředsedou    Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.    

Rada sdružení pracuje ve složení Rada sdružení pracuje ve složení Rada sdružení pracuje ve složení Rada sdružení pracuje ve složení Mgr. Dana Mgr. Dana Mgr. Dana Mgr. Dana Poláková, Ing.Poláková, Ing.Poláková, Ing.Poláková, Ing.    Michal Breda, Michal Breda, Michal Breda, Michal Breda, 

Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.    Členská základna čítala k 31. 12. 2013 celkem 16 

členů. Činnost sdružení se v roce 2013 opět zaměřila jak na aktivní politickou 

práci v Zastupitelstvu města Úvaly (5 zastupitelů), Radě města Úvaly (2 rad-

ní), na práci v jednotlivých výborech a komisích, tak i na činnost kulturní a 

okrašlovací při pořádání společenských akcí a realizaci brigád a projektů. Na 

naučné stezce v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina se podařilo vrátit 

obě odplavené lávky povodněmi na Výmole v červnu 2013 na své místo, takže 

stezka byla opět zprůchodněna. V rámci dotace Středočeského kraje členové 

sdružení vymýtili další část náletových dřevin na loukách Králičiny.  Projekt 

byl v srpnu ukončen. Díky tomu bude možné louky lépe kosit zemědělskou 

technikou. Od roku 2014 se budou kosit již dvakrát ročně, což přispěje k lepší 

průchodnosti naučné stezky. Sdružení Otevřené Úvaly se podílelo na vyhlášení 

přírodní památky Králičina a Povýmolí. Byla rovněž podána žádost na dotaci 

z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje na ošetření lípy 

u rybníka Fabrák. Dále proběhla pravidelná údržba projektů realizovaných 

v minulých letech – Hanušův kříž a prostor u kostela včetně opakovaného in-

stalování vandaly poškozených informačních tabulí u obnovené sochy sv. Jana 

Nepomuckého.  Na přelomu dubna a května 2013 byla členy OÚ již posedmé 

Otevřené ÚvalyOtevřené ÚvalyOtevřené ÚvalyOtevřené Úvaly    
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rozvěšena mobilní květinovou výzdoba převislých pelargónií na sloupy poulič-

ního osvětlení na náměstí Arnošta z Pardubic.  

Během roku 2013 občanské sdružení Otevřené Úvaly finančně podpořilo oplo-

cení výběhu pro psy (psí loučka) v Polské ulici na Nových Slovanech a částkou 

6 000,- Kč i aktivity občanů Slovan v oblasti rozšíření dětského hřiště „Mezi 

Slovany“ o dva herní prvky. Toto hřiště vybudovalo na jaře 2009 sdružení Ote-

vřené Úvaly. V létě 2013 členové sdružení instalovali 2 dřevěné lavičky na no-

vé opravenou hráz rybníka Fabrák a jednu lavičku nad rybník Jámy. Na konci 

listopadu 2013 obdržel Plaketu města Úvaly pan Petr Urban za své aktivity 

pro město Úvaly v oblasti ochrany životního prostředí.  
 

Občanské sdružení Sever Občanské sdružení Sever Občanské sdružení Sever Občanské sdružení Sever ----    3H3H3H3H 
 
Mluvčími občanského sdružení jsou Mluvčími občanského sdružení jsou Mluvčími občanského sdružení jsou Mluvčími občanského sdružení jsou Ing. Ing. Ing. Ing. Eva Kiššová, Romana Komínková, Eva Kiššová, Romana Komínková, Eva Kiššová, Romana Komínková, Eva Kiššová, Romana Komínková, 

MMMMiiiilušelušelušeluše    Kavěnová.Kavěnová.Kavěnová.Kavěnová. Občanské sdružení Sever - 3H vzniklo koncem roku 2011. 

Jeho hlavním cílem je hájit zájmy a potřeby občanů a řešit problémy, které se 

týkají zejména severních lokalit Úval - U Horoušánek, K Hájovně a Hodov. 

Občanské sdružení proto přispívá společným a koordinovaným postupem k řeše-

ní problémů infrastruktury, dopravní bezpečnosti, veřejného osvětlení apod. 

Občanské sdružení jako společná platforma umožňuje účinněji zajistit, aby čin-

nost rady města i městského úřadu, týkající se těchto lokalit (event. nečinnost), 

byla vhodným způsobem konfrontována s koordinovaným postojem zdejších 

občanů, namísto stavu, kdy občané pasivně přihlížejí rozhodnutím, která se jeví 

být nekoncepční, neodůvodněná či přinejmenším neprodiskutovaná. I zdejší 

občané platí vysoké daně z nemovitostí a za ně jistě mají právo očekávat odpo-

vídající životní prostředí a vzhled nejbližšího okolí, stejně jako dialog a spolu-

práci města s představiteli zdejší občanské společnosti, mezi něž patří i občan-

ské sdružení Sever-3H. Sdružení se výrazně angažovalo při řešení autobusové 

dopravy při výluce způsobené opravou mostů na silnici II/101 (Jirenské) v roce 

2012 a zasadilo se o doplnění dopravních značek na téže silnici. Sdružení v roce 

2013 dále iniciovalo, ve spolupráci s občanským sdružením Nové Úvaly, ome-

zení rozšiřujících aktivit společnosti Essa Czech. Problémy zdejších obyvatel se 

Sever Sever Sever Sever ––––    3H3H3H3H    
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sdružení snaží řešit i pořádáním různých anket a petic, s jejichž výsledky se-

znamuje vedení města. 

 

OOOObčanské sdružení bčanské sdružení bčanské sdružení bčanské sdružení Mámy vMámy vMámy vMámy v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

Zakladatelkami občanského sdružení jsou Jana Procházková a Kateřina To-

pinková. Sdružení má 15 aktivních členů a vzniklo v červenci 2013. Od té doby 

se zabývá setkáváním rodičů a dětí předškolního věku. Mezi akce, které se 

uskutečnily, patří Drakiáda, Špekáčkiáda a několikrát do roka Bleší trh, který 

je určen pro širokou veřejnost. Pořádá akce jak pro děti (do 6 let), tak pro jejich 

rodiče, na kterých se mohou vzdělávat, seznamovat a samozřejmě bavit. 
 

Občanské sdruženObčanské sdruženObčanské sdruženObčanské sdruženíííí    Klub důchodců ÚvalyKlub důchodců ÚvalyKlub důchodců ÚvalyKlub důchodců Úvaly    

Vedení klubu Vedení klubu Vedení klubu Vedení klubu tvoří tvoří tvoří tvoří předsedkyně předsedkyně předsedkyně předsedkyně EvaEvaEvaEva    HavlíkovHavlíkovHavlíkovHavlíková, místopředsedkyně á, místopředsedkyně á, místopředsedkyně á, místopředsedkyně Marta ŠtMarta ŠtMarta ŠtMarta Ští-í-í-í-

chováchováchováchová, , , , pokladní pokladní pokladní pokladní MarieMarieMarieMarie    PotěšilováPotěšilováPotěšilováPotěšilová, , , , Klub důchodců Úvaly je občanské sdružení, 

které usiluje o zkvalitnění života občanů v seniorském věku, o jejich zapojení do 

různých aktivit pořádaných Klubem důchodců Úvaly a také jinými organiza-

cemi. Základní formou činnosti Klubu důchodců Úvaly jsou pravidelné schůzky 

členů jednou týdně, pořádání různých přednášek, besed se zajímavými lidmi, 

poznávacích zájezdů a promítání cestopisných filmů a další aktivity s ohledem 

na seniorský věk členů sdružení. Klub důchodců má k 31. 12. 2013 celkem 44 

členů. 

 

LeteckoLeteckoLeteckoLetecko----modelářský klub Úvalymodelářský klub Úvalymodelářský klub Úvalymodelářský klub Úvaly 

Předsedou klubu je Jan Kučera st., zástupcem Jan Kučera ml.Předsedou klubu je Jan Kučera st., zástupcem Jan Kučera ml.Předsedou klubu je Jan Kučera st., zástupcem Jan Kučera ml.Předsedou klubu je Jan Kučera st., zástupcem Jan Kučera ml. Klub má 52 čle-

nů – z toho 9 dětí do 15 let a 3 junioři do 18 let. Klub se zaměřuje na modelář-

ství – práce s mládeží a stavbu a létání s modely. V soboru 15. června odpoled-

ne uspořádal letecko modelářský klub přehlídku své činnosti pro veřejnost. Na 

hřišti na Slovanech bylo možné si prohlédnout výstavu leteckých modelů. Před-

školní a školní děti si mohly vyzkoušet svoji šikovnost vypouštěním malých 

letadélek - házedel. Jejich snaha byla oceněna sladkou odměnou. Zkušení mode-

láři klubu předvedli letové ukázky dálkově řízených modelů. Klub se svými mo-

dely létá o víkendech na hřišti ve Zlaté. 

Klub důchodcůKlub důchodcůKlub důchodcůKlub důchodců    

MMMMáááámy v Úvmy v Úvmy v Úvmy v Úvaaaalechlechlechlech    

LeteckoLeteckoLeteckoLetecko----
modelářský klub modelářský klub modelářský klub modelářský klub     
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11116666. Zdravotnictví. Zdravotnictví. Zdravotnictví. Zdravotnictví 

PolikliPolikliPolikliPoliklinika nika nika nika Úvaly Úvaly Úvaly Úvaly     

Zdravotnické zařízení je umístěno v objektu    na ulici    Pražská. Jejím nájemcem 

je společnost Jiří Mareš, spol. s r. o. Pod jejím vedením se poliklinika neustále 

rozvíjí a rekonstruuje. Jsou zde umístěny různé ordinace. Přibyla další ordinace 

zubního lékaře, od 25. 11. 2013 přibyla nově ordinace urologie a od 28. 11. 

2013 nově ordinace chirurgie.  
 

ObsazObsazObsazObsazeeeenost lékaři je následující:nost lékaři je následující:nost lékaři je následující:nost lékaři je následující:    
    

Praktičtí lékařiPraktičtí lékařiPraktičtí lékařiPraktičtí lékaři        

MUDr. Eva Karásková 
 

MUDr. Irena Těšíková  
 

MUDr. Michaela Maříková  
 

Dětští a dorostoví lékařDětští a dorostoví lékařDětští a dorostoví lékařDětští a dorostoví lékařiiii     

MUDr. Lenka Jeřábková  
 

MUDr. Vladimíra Kumprechtová  
 

    

Zubní lékařiZubní lékařiZubní lékařiZubní lékaři 

MUDr. Jiří Mareš  
 

MUDr. Vladěna Stehlíková  
 

MUDr. Zuzana Beerová 
 

GynekologieGynekologieGynekologieGynekologie     

MUDr. Mário Šmehil 
 

InternaInternaInternaInterna        

MUDr. Jiří Hrabálek   
 

FyzioterapieFyzioterapieFyzioterapieFyzioterapie    

Mgr. Daniel Sobotka 
 

Urologie Urologie Urologie Urologie (od 25. 11. 2013) 

MUDr. Šonská     
 

Poliklinika ÚvalyPoliklinika ÚvalyPoliklinika ÚvalyPoliklinika Úvaly    



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2013                                                                                       strana       71  
                                                                                                                                                                                              

ChirurgieChirurgieChirurgieChirurgie (od 28. 11. 2013) 

MUDr. Hrubec 
 

Lékárna Lékárna Lékárna Lékárna při poliklinicepři poliklinicepři poliklinicepři poliklinice    

PharmDr. Jana Philippová                

   

 

Úvalská lékárnaÚvalská lékárnaÚvalská lékárnaÚvalská lékárna,,,,    s. r. o. s. r. o. s. r. o. s. r. o.     

Lékárna se z polikliniky přemístila do nového objektu v Husově ulici. Její maji-

telkou je PharmDr. Hana Kantorová.  

 

 

11117777. Sociální věci. Sociální věci. Sociální věci. Sociální věci    

Pečovatelská služba ÚvalyPečovatelská služba ÚvalyPečovatelská služba ÚvalyPečovatelská služba Úvaly    

Vedoucí pečovatelské služby v Úvalech je Ilona Hošková.Vedoucí pečovatelské služby v Úvalech je Ilona Hošková.Vedoucí pečovatelské služby v Úvalech je Ilona Hošková.Vedoucí pečovatelské služby v Úvalech je Ilona Hošková. Pečovatelská služba 

Úvaly poskytuje svoje služby v Úvalech, Přišimasech, Sibřině, Šestajovicích, 

Horoušanech, Tlustovousích, Tuklatech. Služby poskytují 3 pečovatelky, 1 je 

dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Kapacita pečovatelské služby je 90 uživa-

telů. Nejvíce odběratelů pečovatelské služby je z Úval. Vzhledem k tomu, že se 

snížil poplatek obcí za poskytované služby na 400,- Kč na měsíc za aktivního 

uživatele, začali odebírat služby další obce a to Horoušany, Tlustovousy a Tuk-

laty. Vzhledem k tomu, že dennodenně používaná auta začala být velmi poru-

chová, bylo nutné obnovit vozový park zakoupením vozidla Renault Kangoo 

za cca 199 000,- Kč a dále se čeká na vyřízení grantu od Středočeského kraje na 

pořízení dalšího automobilu. Pečovatelská služba se tak stala každodenním 

pomocníkem seniorů v Úvalech a jejím okolí. 
 

Domov sDomov sDomov sDomov seniorů Úvalyeniorů Úvalyeniorů Úvalyeniorů Úvaly    

Domov seniorů Úvaly je zařízením Středočeského kraje. Ředitelkou domova je Ředitelkou domova je Ředitelkou domova je Ředitelkou domova je 

Bc. Zdenka JordánováBc. Zdenka JordánováBc. Zdenka JordánováBc. Zdenka Jordánová.... Nabízí celoroční pobyt pro seniory, služby jsou posky-

továny 24h denně. Pobyt je vhodný zejména pro ty, kteří již nemohou zůstat v 

domácím prostředí, nedokážou se o sebe postarat  ani s pomocí rodiny ani s po-

mocí terénních sociálních služeb. V domově je umístěno 47 seniorů. 

Pečovatelská sluPečovatelská sluPečovatelská sluPečovatelská služ-ž-ž-ž-
babababa    

Domov seniorůDomov seniorůDomov seniorůDomov seniorů    

Úvalská lékárnaÚvalská lékárnaÚvalská lékárnaÚvalská lékárna    

Sociální věciSociální věciSociální věciSociální věci    
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Dům sDům sDům sDům s    pečovatelskou služboupečovatelskou služboupečovatelskou služboupečovatelskou službou    

V Domě s pečovatelskou službou (DPS) Úvaly žije 38 obyvatel, 7 mužů, 31 

žen. Bytů je 34, z toho 10 bytů 2+kk, 14 bytů 1+kk. Pořadník není veden, ne-

boť je podáno mnoho žádostí, které ale nevyhovují podmínkám přijetí. Žádosti 

se bodují dle schváleného bodového systému a po dohodě s praktickým lékařem 

se pak předkládají ke schválení radě města a ta rozhodne, komu bude byt přidě-

len. Bohužel přidělení bytu novému zájemci je spojené buď odchodem stávající-

ho uživatele do domova seniorů, nebo smrtí. Správcem domu je Jan Karlín.Správcem domu je Jan Karlín.Správcem domu je Jan Karlín.Správcem domu je Jan Karlín. 

 

11118888. Životní prostředí a odpadové hospodářství . Životní prostředí a odpadové hospodářství . Životní prostředí a odpadové hospodářství . Životní prostředí a odpadové hospodářství     
 

Výsadba nové zeleněVýsadba nové zeleněVýsadba nové zeleněVýsadba nové zeleně    
 

Alej seniorůAlej seniorůAlej seniorůAlej seniorů    aaaa    Alej úvalských dětí II.(HodoAlej úvalských dětí II.(HodoAlej úvalských dětí II.(HodoAlej úvalských dětí II.(Hodov)v)v)v)    

Městský úřad zajišťoval geometrická zaměření a vytýčení tras alejí na městském 

pozemku, zajištění realizační firmy, včetně odborných konzultací, pro potřeby 

občanského sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. Pomoc Veřejně 

prospěšných služeb města Úvaly byla soustředěna na zhotovení sloupu pro in-

formační tabule, připevnění upoutávkových tabulí, včetně instalování přírod-

ních laviček na začátku alejí a průběžné péče o vysazené stromy (pyramidové 

duby a javory).  

 

Péče o zeleňPéče o zeleňPéče o zeleňPéče o zeleň    vysazenouvysazenouvysazenouvysazenou    městskýměstskýměstskýměstským úřademm úřademm úřademm úřadem    

Veřejně prospěšné služby města Úvaly pečovaly o zeleň vysazenou v roce 2012. 

Bylo to 25  ks hlohů na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici, 5 ks to-

polů u hřbitova, 35 ks javorů v Ruské ulici na Slovanech, 40 ks jeřábů podél 

přístupové komunikace do lokality Pod Slovany. 

 

Vodní hospodářstvíVodní hospodářstvíVodní hospodářstvíVodní hospodářství    

V Úvalech je 42,66 km vodovodu a 5 008 zásobených obyvatel z 6 156 trvale 

bydlících, což je přibližně 81 %, a také 34,816 km kanalizace a 4 945 připoje-

ných obyvatel z 6 156 trvale bydlících, to je přibližně 80 % trvale bydlících 

obyvatel města. Novým provozovatelem vodovodů a kanalizací v Úvalech se 

Životní prostředí a Životní prostředí a Životní prostředí a Životní prostředí a 
odpadové hospodáodpadové hospodáodpadové hospodáodpadové hospodář-ř-ř-ř-
sssstvítvítvítví    

Dům Dům Dům Dům 
ssss    pečovatelskou pečovatelskou pečovatelskou pečovatelskou 
službouslužbouslužbouslužbou    
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stala od 1. 1. 2013 společnost Stavokomplet, spol. s r. o. Po celý rok 2013 se 

projevovala neshoda města s novým provozovatelem ve věci stanovení výše 

vodného a stočného pro rok 2014. Stavokomplet usiluje o výrazné zvýšení. Spo-

lečnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s., zastupuje město při 

jednáních o cenách vodného a stočného za m3 a za město hlídá plnění povinnos-

tí obou stran plynoucích z koncesní smlouvy. 
 

Územní rozvojÚzemní rozvojÚzemní rozvojÚzemní rozvoj    
 

Územní plán města ÚvalyÚzemní plán města ÚvalyÚzemní plán města ÚvalyÚzemní plán města Úvaly    

Ing. arch. Ivan Vavřík zpracoval Návrh územního plánu. Ten je v současné 

době v souladu s platnou legislativou v  procesu projednávání s dotčenými or-

gány. 
 

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství    
 

Likvidace odpadůLikvidace odpadůLikvidace odpadůLikvidace odpadů    

V odpadovém hospodářství města byla situace v roce 2013 následující. Komu-

nální odpady svážejí a jejich likvidaci zabezpečuje v Úvalech společnost A.S.A. 

spol. s r.o. Za rok 2013 se ve městě nashromáždilo a bylo odvezeno společností 

A.S.A. spol. s r.o. 82,13 t papírových a lepenkových obalů, 92,05 t plastových 

obalů, 3,05 t kompozitních obalů, 66,62 t skleněných obalů, 40,28 t biologicky 

rozložitelného odpadu, 954,28 t směsného komunálního odpadu a 166,34 t ob-

jemného odpadu. 
 

Firmou DF – David Fidler, která je provozovatelem sběrného dvora v Úvalech, 

bylo v roce 2013 odvezeno 0,11 t nebezpečného odpadu, jako jsou obaly obsahu-

jící zbytky nebezpečných látek, 3, 52 t nebezpečného odpadu a to barvy tiskař-

ské, lepidla a pryskyřice, 346,8 t cihel, 165,17 t biologicky rozložitelného odpa-

du, 641,39 t objemného odpadu a 3,4 t zeminy a kamení.   
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11119999. . . . Vývoj počasí Vývoj počasí Vývoj počasí Vývoj počasí     

ZprávaZprávaZprávaZpráva    srážkoměrné stanice za rok 2013srážkoměrné stanice za rok 2013srážkoměrné stanice za rok 2013srážkoměrné stanice za rok 2013    

Rok 2013 začal chladným počasím. Zima byla ještě v dubnu, potom nastalo 

oteplení a vydatné srážky. V červnu byly povodně v celé republice. Byl překo-

nán srážkový rekord od roku 1986, denní i měsíční. V červenci byla změřena 

nejvyšší teplota za celé období. V lednu se pohybovaly teploty nad bodem mrazu 

a srážky byly dešťové. Teprve v polovině měsíce se ochladilo a začalo sněžit. Ve 

dnech 20. a 21. 1. padal mrznoucí déšť a byla ledovka. Dne 26. 1. nastalo prud-

ké ochlazení (-13,8st. C), pak se silně oteplilo (30. 1. bylo + 11,5st. C) a sníh 

během dne zmizel. Do konce měsíce bylo teplo. V únoru bylo převážně oblačno 

se sněhovými srážkami. Poslední únorový víkend napadlo celkem 21 cm sněhu 

za sobotu a neděli, ale hned v pondělí se oteplilo a sníh začal rychle tát. Březen 

začal beze srážek a bylo poměrně teplo. 5. března bylo naměřeno 13,5st. C. Po-

tom se ochladilo, 24. března byl mráz -8,4st. C, ráno jinovatka a mlha. Několi-

krát padal sníh, 18. března 15 cm, za dva dny roztál. Po nástupu astronomic-

kého jara foukal studený vítr a teploty se pohybovaly okolo nuly až do dubna. 

V dubnu bylo málo srážek, začátek měsíce byl stále chladný. Teprve po 8. dub-

nu se oteplilo, 26. 4. bylo dokonce 27,1st. C, pak se opět ochladilo, ale už jen na 

9st. C. Začátek května byl studený a deštivý, v polovině měsíce se oteplilo a 

ustaly srážky. V poslední dekádě bylo opět chladno a vydatně pršelo. Deště 

vyvrcholily začátkem června záplavami v celé republice. V červnu byly překo-

nány hned dva srážkové rekordy, a to měsíční (173,5 mm, dosud srpen 2002 – 

172,6 mm) a denní (24. 6. spadlo 57,3 mm srážek, dosud 8. 7. 1996 a 7. 8. 2010 

– 52,4 mm); měření se provádí od 5. 5. 1986. Ve dnech 1. – 3. 6. spadlo celkem 

89,4 mm a pak pršelo nepřetržitě od 24. do 25. 6. – celkem 70,4 mm. Ve dnech 

17. – 21. 6. bylo velmi teplo, 19. 6. dosáhla teplota ve stínu 32,6 st. C. Po ex-

trémních srážkách v červnu byl červenec suchý a velmi teplý. Ve druhé dekádě 

se teploty pohybovaly nad 30 st. C a 28. 7. byla naměřena rekordní teplota 36,0 

st. C. Následující den přešla přes nás silná bouřka s vydatným deštěm. Trochu se 

ochladilo, ale v srpnu začaly teploty opět stoupat. Srpen byl měsíc teplý a sráž-

PočasíPočasíPočasíPočasí    
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ky byly vydatné, častější byly na začátku měsíce. Uprostřed měsíce bylo teplo 

bez deště a na konci byly srážky ojedinělé, ale vydatné a také se ochladilo. Za-

čátek září byl teplý, srážky byly minimální. Po 9. září se ochladilo a srážky byly 

četné. Na konci měsíce už noční teploty klesaly k nule a místy byly přízemní 

mrazíky. Říjen zahájil chladným počasím a jinovatkou. Pak se trochu oteplilo a 

po 10. říjnu několikrát pršelo. Na konci měsíce se opět ochladilo. První dekáda 

listopadu byla deštivá. Potom již přišly mlhy a jinovatka. V poslední dekádě se 

teploty pohybovaly kolem nuly a téměř nepršelo. V prosinci bylo chladno a málo 

srážek, pršelo v období 6. -14. 12., jinak byla mlha a jinovatka. Během 6. pro-

since napadly 3 cm sněhu, který hned následující den roztál. Rok 2013 začal 

chladným počasím a v létě bylo velké teplo a velké srážky. Nyní rok 2013 

v číslech:  
    

Srážky vSrážky vSrážky vSrážky v    roce 2013:roce 2013:roce 2013:roce 2013:    

Leden - 58,1 mm 

Únor -  40,6 mm 

Březen - 19,4 mm 

Duben - 20,6 mm 

Květen - 103,2 mm 

Červen - 173,5 mm 

Červenec -45,2 mm 

Srpen - 116,6 mm 

Září - 45,1 mm 

Říjen - 38,8 mm 

Listopad - 31,1 mm 

Prosinec - 11,2 mm 

Celkem rok 2013 – 703,4 mm 

Nejvyšší měsíční srážky – červen 173,5 mm 

Nejvyšší denní srážky – 24. 6. – 57,3 mm 

Nejvyšší sněhové srážky – 23. 2. – 14 cm 

Nejvyšší sněhová vrstva – 24. 2. – 26 cm 

Počet dní beze srážek – červen  - 26 
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Nejvyšší teplota – 28. 7. v 17.32h SELČ – 36,0 st. C 

Nejnižší teplota – 24. 3. v 4.12h SEČ – 8,4 st. C 
 

Protože v roce 2013 byly překonány rekordy srážkové i teplotní přinášíme na 

závěr přehled teplotních a srážkových extrémů za celou dobu měření. 
 

Přehled teplotních a srážkových rekordů od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2013:Přehled teplotních a srážkových rekordů od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2013:Přehled teplotních a srážkových rekordů od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2013:Přehled teplotních a srážkových rekordů od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2013:    

Nejvyšší roční srážky – 2002 – 873,9 mm 

Nejnižší roční srážky – 2003 – 411,3 mm 

Nejvyšší měsíční srážky – červen 2013 – 173,5 mm 

Nejnižší měsíční srážky – listopad 2011 – 1,0 mm 

Nejvyšší denní srážky – 24. 6. 2013 – 57,3 mm 

Nejvyšší denní sněhové srážky – 24. 2. 1993  a  8. 1. 2010 – 20 cm 

Nejvyšší sněhová vrstva – 26. 2. 1993 a 18. 1. 2010  - 35 cm 

Nejdelší trvání sněhové pokrývky – 28. 12.2005 až 25. 3. 2006 – 88 dní 

Nejvíce dní beze srážek – duben 2007 a listopad 2011 – 28 dní 

Nejméně dní beze srážek – září 2001  - 8 dní 

Nejvyšší teplota ve stínu – 28. 7. 2013 v  17.32 SELČ – 36 st. C 

Nejnižší teplota – 4. 12. 2010 v 7,47 h SEČ - -16,7 st. C 
 
 

20202020. . . . ObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvo    

Úvaly se nadále rozrůstají. 

Počet obyvatel  přihlášených kPočet obyvatel  přihlášených kPočet obyvatel  přihlášených kPočet obyvatel  přihlášených k    trvalému pobtrvalému pobtrvalému pobtrvalému pobytu dosáhl kytu dosáhl kytu dosáhl kytu dosáhl k    31. 12. 31. 12. 31. 12. 31. 12. 
2013 počtu 6 2013 počtu 6 2013 počtu 6 2013 počtu 6 040040040040....    
K trvalému pobytu se přihlásilo 232 občanů a zároveň odhlásilo 158 občanů. 

Na domy a domky bylo přiděleno 36 nových čísel popisných. 
 

Prvním občánkem roku 2013 se stal Filip ČejkaPrvním občánkem roku 2013 se stal Filip ČejkaPrvním občánkem roku 2013 se stal Filip ČejkaPrvním občánkem roku 2013 se stal Filip Čejka....    

V roce 2013 se v Úvalech narodilo 83 dětí z toho 41 chlapců a 42 děvčat. 
    

Přehled narozených dětí vPřehled narozených dětí vPřehled narozených dětí vPřehled narozených dětí v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013    
Leden – 8 Filip Čejka, Laila Raichová, Matěj Štefl, Dominik Šeda, Zuza-

na Sýkorová, Robert Balvín, Klára Pipková, Jaroslav Werthaim 

OBYVATELSTVOOBYVATELSTVOOBYVATELSTVOOBYVATELSTVO    



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2013                                                                                       strana       77  
                                                                                                                                                                                              

 

Únor – 8 Nicol Stará, Klára langerová, Barbora Macháčková, Kolin 

Šimonek, Magdalena Brabcová, Barbora Němcová, Robert  Ze-

lenka, Barbora Janošková 
 

Březen – 4 Daniel Hron, Nela Srbová, Nela Krejzová, Vladislav Ryan Jo-

ensson 
 

Duben – 5 Vít Baloun, Nikola Mrzenová, Sofie Kokrdová, Vanesa Peřin-

ková, Kamila Marková 
 

Květen – 6 Erika Šálková, Daniel Halada, Eliška Vilímková, Tatiana Bo-

háčová, Oldřich Javůrek, Zuzana Řezníčková 
 

Červen – 9 Štěpán Dvořáček, Justýna Machová, Tomáš Keller, Michal 

Hicz, Jiří Jansa,  

Maxmilián Brhel, Miroslav Drozd, Patrik Uher, Martin Sébas-

tien Roussineau 
 

Červenec – 11 Filip Rydval, Jan Petr, Martin Šarkaň Jakub Harper, Veronika 

Lopatková, David Komárek, Helena Zahradníková, Antonín 

Dvořák, Liv Matoušová, Natálie Schützenauerová, Daniel Efe 

Şahin  
 

Srpen – 5 Nicolas Linka, Jiří Pšeja, Nikola Framberková, Anna Varvařov-

ská, Matěj Novotný 
 

Září – 6 Emílie Matějová, Lukáš Podešva, Eliška Brzková, Tobiáš 

Vepřek, Soňa Kovářová, Oskar Jiří Charvát 
 

Říjen – 8 Emílie Micková, Ladislav Kryštof Süss, Samuel Karaba, Klára 

Špaková, Kateřina Komárková, Natálie Sigmundová, Jan Křiv-

ský, Matylda Veselá 
 

Listopad – 6 Tomáš Fraj, Klára Martinovská, Zuzana Machová, Emma 

Brychtová, Eliška Vitásková, Matěj Hřebíček 
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Prosinec – 7 Stela Chvalkovská, Anna Bláhová, Michaela Líbalová, Jonáš 

Drsek, Matěj Kolouch, Patrik Žák, Karolína Škuthanová. 
 

Vítání občánkůVítání občánkůVítání občánkůVítání občánků    

Již tradičně provádí městský úřad vítání malých občánků mezi občany města 

Úvaly. V roce 2013 se uskutečnilo celkem třikrát a bylo přivítáno 50 dětí, které 

dostaly na památku zlatý přívěsek, pamětní list a maminky malou kytičku. 

Uvítáni byli:   

5. 3. 2013 

Justýna Lstiborová, Vojtěch Jůn, Adéla Stará, Matěj Levý, Kryštof Topinka, 

Anna Vavřinová, Matyáš František Štork, Filip Mahdal, Adéla Braunerová, 

Nikol Střihavková, Pavel Zabranský, Filip Čejka, Laila Rajchová, Matěj Štefl, 

Dominik Šeda 

18. 6. 2013 

Vít Baloun, Robert Balvín, Magdalena Brabcová, Daniel Hron, Barbora Ja-

noušková, Nela Krejzová, Klára Langerová, Barbora Macháčková, Kamila 

Marková, Nella Martinovská, Nikola Mezerová, Barbora Němcová, Vanesa 

Peřinková, Klára Pipková, Denisa Řeřábková, Nela Srbová, Richard Kunetka 

1. 10. 2013 

Tatiana Boháčová, Maxmilián Brhel, Štěpán Dvořáček, Antonín Dvořák, Da-

niel Halada, Jakub Harper, Oldřich Javůrek, Daniel Komárek, Veronika Lo-

patková, Daniel Mácha, Liv Matoušová, Jan Petr, Zuzana Řezníčková, Erika 

Šálková, Martin Šarkaň, Patrik Uher, Eliška Vilímková, Helena Zahradníko-

vá 
 

UzavřenáUzavřenáUzavřenáUzavřená    manželstvímanželstvímanželstvímanželství    

V rámci působnosti matriky na úvalském městském úřadu bylo v roce 2013 cel-

kem uzavřeno 12 sňatků, z toho 1 církevní v rámci Římskokatolické církve. 

Petr Skorunka a Jana Havelková  15. 7. 2013 Horoušany 

Richard Polák  a Vladimíra Klímková 5. 8. 2013 Horoušany 

Vladimír Kalina a Žaneta Stiborová  31. 8. 2013 Šestajovice 

Pavel Hanák a Lenka Albrechtová  27. 7. 2013 Jirny 
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Petr Rosecký a Hana Tejnská   10. 8. 2013 Jirny 

Martin Šarkaň a Veronika Křížková  26. 4. 2013 Úvaly 

Jan Borovička a Monika Helisová  18. 5. 2013 Úvaly 

Michal Mezera a Hana Sobotková  22. 5. 2013 Úvaly 

Roman Růžička a Barbora Kalinová  31. 5. 2013 Úvaly 

Martin Halenkovič a Kateřina Sekerková 28. 6. 2013 Úvaly 

Miloň Malina a Renáta Schubertová  9. 8. 2013 Úvaly 

Zbyněk Zvoníček a Jitka Lánská  9. 8. 2013 Úvaly 
 

Významná životníVýznamná životníVýznamná životníVýznamná životní    jubilea jubilea jubilea jubilea     

V kronice města Úvaly jsou zapsáni občané, kteří se dožili 85 let a dále starší. 

V roce 2013 se jednalo celkem o 128 občanů, z toho 44 mužů a 84 žen. 
 

Nejstarší občanem města Úvaly jeNejstarší občanem města Úvaly jeNejstarší občanem města Úvaly jeNejstarší občanem města Úvaly je    ppppaní Zdenka Kašparováaní Zdenka Kašparováaní Zdenka Kašparováaní Zdenka Kašparová, která , která , která , která 
se dožila se dožila se dožila se dožila 100 let100 let100 let100 let....    
Dne 3. dubnaDne 3. dubnaDne 3. dubnaDne 3. dubna    2222013 se dožila ve zdraví a duševní svěžesti 100. 013 se dožila ve zdraví a duševní svěžesti 100. 013 se dožila ve zdraví a duševní svěžesti 100. 013 se dožila ve zdraví a duševní svěžesti 100. nnnnarozenin arozenin arozenin arozenin 

paní Zdeňka Kašparová. Stala se tak nejstarší obyvatelkou města Úvaly. paní Zdeňka Kašparová. Stala se tak nejstarší obyvatelkou města Úvaly. paní Zdeňka Kašparová. Stala se tak nejstarší obyvatelkou města Úvaly. paní Zdeňka Kašparová. Stala se tak nejstarší obyvatelkou města Úvaly. 

Toto významné jubileum završila oslavou pořádanou dne 13. Toto významné jubileum završila oslavou pořádanou dne 13. Toto významné jubileum završila oslavou pořádanou dne 13. Toto významné jubileum završila oslavou pořádanou dne 13. dubnadubnadubnadubna    2013 v 2013 v 2013 v 2013 v 

kruhu rodiny. Blahopřát přišli i zástupci města Úvaly sekruhu rodiny. Blahopřát přišli i zástupci města Úvaly sekruhu rodiny. Blahopřát přišli i zástupci města Úvaly sekruhu rodiny. Blahopřát přišli i zástupci města Úvaly se    starostou MUDr. starostou MUDr. starostou MUDr. starostou MUDr. 

JJJJaaaanem Šťastným. nem Šťastným. nem Šťastným. nem Šťastným.     
 

85 let85 let85 let85 let se dožilo celkem 19 občanů, z toho 7 mužů a 12 žen. 

Marie Pavlíková, Bohumil Racek, Božena Balvínová, Olga Segerová, Milosla-

va Krawczuková, Jiří Rýdl, Věra Černá, Oldřich Štěrba, Jiřina Daňková, Jiří 

Drvota, Zdeněk Kodr, Zdeňka Jeřábková, Marie Kozubík, Miroslav Lášek, 

Hanička Drexlerová, Marie Kovářová, Zdeňka Pokorná, Josef Černý, Marie 

Kováříková. 
 

86 let86 let86 let86 let se dožilo celkem 14 občanů, z toho 6 mužů 6 a 8 žen. 

Jiřina Netušilová, Karel Vorlíček, Jindřich Lízner, Jiří Michálek, Vlasta Švier-

čeková, Marie Chalupecká, Oldřich Pálek, Marie Akšteinová, Emanuel Jankov-

ský, Antonín Paul, Stanislava Kubů, Miloslava Kaňková, Anežka Pachtová, 

Helena Krůtová. 
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87 let87 let87 let87 let  se dožilo celkem 20 občanů, z toho 10 mužů a 10 žen. 

Josef Dvořák, Marie Koderová, Václav Šťastný, Eliška Čumrdová, Miroslav 

Daněk, Jaroslava Mouchová, Jaroslava Homolková, Jaroslav Racek, Jaroslava 

Krajíčková, Božena Švestková, Jan Petráněk, Zdeňka Čapková, František 

Machytka, Irena Milcová, Božena Kubcová, Ladislav Rothschild, Jaroslav 

Horálek, Jiří Roubíček, Jaroslav Víšek, Jarmila Šlemrová. 
 

88 let88 let88 let88 let  se dožilo celkem 21 občanů, z toho 8 mužů a 13 žen. 

Alena Nováčková, Věnceslava Šimková, Zdenka Klimešová, Jiří Zbejval, 

Zdeňka Váňová, Jarmila Weisová, Jaroslav Moucha, Miloslav Musil, Věra 

Švandová, Věra Beránková, Vladislav Neugebauer, Libuše Brajerová, Jarosla-

va Medková, František Krejčí, Jiří Kašpar, Jiřina Líbalová, Miloslava Rytino-

vá, Marie Zemanová, Jiří Kejř, Emilie Lacinová, Vladimír Kazda. 
 

89 le89 le89 le89 letttt  se dožilo celkem 19 občanů, z toho 2 muži a 17 žen. 

Zdeňka Tučková, Klementina Zelenková, Marie Chramostová, Božena Fürsto-

vá, Helena Kudrnová, Eliška Milotová, Sidonia Hakenová, Jarmila Valášková, 

Zdeňka Michálková, Marie Kabátová, Jiřina Čermáková, Růžena Vondráčko-

vá, Karel Hlaváček, Eliška Šafaříková, Milada Řezáčová, Libuše Mandová, 

Bedřich Matějíček, Jaroslava Chmelová, Věra Říhová. 
 

90 let90 let90 let90 let  se dožilo celkem 10 občanů, z toho 2 muži a 8 žen. 

Antonie Těšíková, Helena Kramářová, Blanka Jakubínská, Marie Černá, Věra 

Rousová, Marie Karhanová, Jindřiška Kubieová, Josef Kovářík, Saša Švestka, 

Milada Pavlíková. 
 

91 let91 let91 let91 let se dožilo celkem 6 občanů, z toho 2 muži a 4 ženy. 

Milena Pražáková, Miroslava Žabová, Josef Pánek, Dobromila Truksová, 

Václav Šístek, Jarmila Herrmannová. 
 

92 let92 let92 let92 let  se dožilo celkem 7občanů, z toho 2 muži a 5 žen. 

Bohuslav Milota, Zdeňka Miksová, Miloslava Kotlandová, Stanislav Kunc, 

Vlasta Strnadová,  Marie Moižischová, Růžena Červená. 
 

93 let93 let93 let93 let  se dožili celkem 2 občané, z toho 1 muž a 1 žena. 

Marie Dovolilová, Josef Vyskočil. 
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94 let94 let94 let94 let  se dožili celkem 3 občané, z toho 1 muž a 2 ženy. 

Veronika Bohatová, Marie Duková, Zdeněk Knecht. 
 

95 let95 let95 let95 let  se dožili celkem 2 občané, z toho 1 muž a 1 žena. 

Oldřich Šolc, Marie Matějková. 
 

96 let96 let96 let96 let  se dožil celkem 1 občan. 

František Pech. 
 

98 let98 let98 let98 let se dožila celkem 1 občanka. 

Antonie Svobodová. 
 

99 let99 let99 let99 let  se dožili celkem 2 občané, z toho 1 muž a 1 žena. 

Anežka Kafková, Bohumil Hába. 
 

100 let100 let100 let100 let  se dožila celkem 1 občanka.  

Zdenka Kašparová. 
 

Přehled zemřelých vPřehled zemřelých vPřehled zemřelých vPřehled zemřelých v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013    

V roce 2013 celkem zemřelo 55 občanů, z toho 30 mužů a 25 žen. 

Leden - 5       Josef Pechman, Miloslava Brodská, Věra Kobrová, Jiří Hovor-

ka, Bohuslav Milota¨. 

Únor – 6 Olga Budkovská, Václav Vícovský, Anežka Netušilová, Vladi-

mír Řehák, Ella Tazlerová, Růžena Petrová. 

Březen – 8 Dobromila Štěrbová, Václav Bartůněk, Miroslav Kýn, Ladislav 

Špaček, Ludvík Haužvic, Josef Moravec, Josef Brojír, Stanislav 

Adamec. 

Duben – 5 Marie Slavíková, Ludmila Mernová, Zdeněk Litera, Miluše 

Lerchová, Sáša Cikhartová. 

Květen – 4 Božena Hartychová, Jarmila Kohoutová, Zdeněk Čihák, Anež-

ka Kafková. 

Červen – 6 Jaroslav Vágner, Jaromír Pospíšil, Ladislav Hrdlička, Eliška 

Milotová, Karel Šochman, Oldřich Jarý. 

Červenec – 3 Jiří Balvín, Ladislav Lopatka, Jaroslav Moucha. 
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Srpen – 6 Jiří Pop, Jiřina Kýnová, Libuše Mandová, Jaroslav Racek, 

Frank Melichar, Dagmar Šindelářová. 

Září – 3 Stanislava Sommerová, Václav Kučera, Gizela Žabová. 

Říjen – 2 Jozefína Sládečková, Jiří Černík. 

Listopad – 7 Alena Čermáková, Jaromír Frýdman, Jindřiška Modřanská, 

Václav Šístek, Vlasta Jakoubková, Alena Horáková, Jaroslav 

Štulík. 

Prosinec – 0  

 

21212121. Z. Z. Z. Zajímavostiajímavostiajímavostiajímavosti    

Kalendárium významných kulturních a společenských výročí v žKalendárium významných kulturních a společenských výročí v žKalendárium významných kulturních a společenských výročí v žKalendárium významných kulturních a společenských výročí v ži-i-i-i-
votě města Úvaly vvotě města Úvaly vvotě města Úvaly vvotě města Úvaly v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013    
 
 

515 let    

Jedním z nejkrutějších zločinců, kteří hledali útočiště v lese Vidrholci, byl rytíř 

Jiří Kopidlanský. Ten se mstil za popravu svého bratra Jana na Starém Městě 

pražském vražděním pražských měšťanů a pleněním okolních vesnic a městeček. 

Dokonce se svými kumpány vypálil Úvaly jako výsměch staropražským žoldné-

řům, kteří po něm v městečku pátrali.  
 

290 let  

Přes Úvaly cestoval ke své korunovaci na českého krále císař Karel VI. 
 

270 let 

Po královské silnici přes Úvaly cestovala ke své korunovaci na českou královnu 

císařovna Marie Terezie. 
 

200 let 

Úvaly projížděl sám ruský car Alexandr I. 
 

165 let 

                        Úvaly byly jednou z prvních obcí, která zaslala dvě „děkovné adresy“ 

Svatováclavskému výboru, jehož zástupci měli ve Vídni jednat o petici, která 

požadovala obnovu státoprávního celku zemí Koruny české, všeobecný výkup 

roboty, zavedení obecní samosprávy, svobodu tisku, shromažďování a podobně. 

ZajímavostiZajímavostiZajímavostiZajímavosti    
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Na dopisech najdeme podpisy místního rychtáře Václava Hladíka, učitele An-

tonína Bukwitze, měšťana Františka Herfurta, hradešínského kaplana Karla 

Würbse i představitelů úvalské židovské obce Jakuba a Bedřicha Gersonových. 

Jejich zájem o revoluční dění nebyl náhodný, neboť také Židé si od požadova-

ných změn slibovali tolik toužené získání všech občanských práv a odstranění 

staleté diskriminace, čehož se dočkali. 
 

150 let  

                       V historii Úval bylo uděleno první čestné občanství, které získal František Lev 

Charbuský, ředitel Pražské úvalské horní a hutní společnosti. Za velké zásluhy 

pro blaho obce Ouvalské od zastupitelstva obecního za čestného souseda jedno-

hlasně zvolen. 
 

95 let 

28. října v dopoledních hodinách začaly Úvaly projíždět první ozdobené vlaky 

s nápisy „Ať žije ČSR!“. Cestující z Prahy přinášeli nadšené zprávy o převzetí 

Obilního ústavu, místodržitelství a dalších hlavních úřadů Národním výborem, 

v jehož čele stáli politici Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František 

Soukup a Vavro Šrobár. V Úvalech propuklo radostné nadšení, při němž obča-

né vyšli do ulic a začali z úředních budov strhávat státní znaky s císařským 

orlem. Starosta František Kaplan však brzy vyjádřil obavy, že by revoluční 

vřava mohla přerůst v nekontrolovatelné výtržnosti, a proto společně se členy 

obecního zastupitelstva požádal Sokol o pomoc při dohledu na dodržování po-

řádku.  
 

95 let 

V listopadu se poprvé od vzniku samostatné Československé republiky 

v Úvalech sešlo obecní zastupitelstvo. Na svém zasedání také jmenovalo čest-

ným občanem spisovatele Aloise Jiráska a ocenilo tak skutečnost, že jeho romá-

ny byly v první světové válce posilou a pobídkou mnohým klesajícím. Čestné 

občanství bylo také uděleno Václavu Klofáčovi, předsedovi strany národně so-

ciální a JUDr. Karlovi Kramářovi, prvnímu ministerskému předsedovi ČSR. 
 

90 let  
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V režii DTJ Rovnost se nacházelo nejstarší úvalské kino LIDO-BIO, umístěné 

v hostinci U Nádraží, jehož provoz byl zahájen promítáním filmu „Vládkyně 

Nilu“. 
 

90 let 

Slavnostní valnou hromadou byla otevřena nová tělocvična TJ Sokol. Nádvorní 

budova byla přestavěna z hospodářských budov, které Sokol zakoupil i 

s hostincem Františka Mašína. 
 

75 let 

V katastru Úval došlo k havárii vojenského letadla typu Aero Ab-101, kon-

krétně stroje Ab-100.44. Důvodem této letecké havárie, při které nebyl nikdo 

zraněn, byla pravděpodobně chyba pilotáže při nočním letu nad naším městem. 

Zničené letadlo byl jednomotorový dvoumístný bombardovací dvojplošník smí-

šené konstrukce s podvozkem záďového typu s ostruhou. Jednalo o modifikaci 

typu Aero A-101. Ve své době šlo o již značně zastaralou koncepci letadla a 

reálná bojová hodnota toho typu byla dost nízká. Ve skutečném boji byl tento 

československý letoun nasazen v počtu 16 kusů ve španělské občanské válce na 

straně republikánů a 22 kusů na straně povstalců. Stroj, který havaroval u nás 

v Úvalech, byl v provozu teprve několik měsíců, od 9. 11. 1937, a organizačně 

spadal pod „Letku 85“ dislokovanou ve Kbelích. 
 

75 let 

Zastupitelstvo Úval udělilo čestné občanství Dr. Edvardu Benešovi, preziden-

tovi ČSR. 
 

65 let 

V Úvalech byla založena státní strojní stanice a byla vybavena třemi traktory, 

samovázacím žacím strojem a pluhy. Stroje byly umístěny v hospodářských bu-

dovách hostince č. p. 9 (U Českého lva). Vedoucím se stal František Vambera - 

přednosta ředitelství Státních lesů v Kostelci nad Černými lesy.  
 

65 let 

Došlo k přeměně měšťanské školy na Osmiletou střední školu v Úvalech.  
 

45 let 
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Plně se rozvinul tzv. „obrodný proces“ v celé zemi. Reformní úsilí KSČ nadchlo 

většinu úvalských občanů, kteří byli informování ve sdělovacích prostředcích o 

změnách v KSČ a ve vedení státu. Znovu byla po 20 letech obnovena činnost 

Sokola, který se stal samostatným oddílem Slavoje Úvaly a dále Junáka. 
 

45 let 

Vyšla dvě mimořádná čísla Života Úval s hlavičkou „Za Dubčekem! Za Svo-

bodou!“. Také v Úvalech se objevily protisovětské nápisy na zdech a mládež ve 

snaze dezorientovat skupiny cizích okupačních vojsk odstranila veškeré smě-

rovky ve městě i v okolí. První den okupace neprojela silnicemi ani sanitka. 

Kontroly SNB a okupantů zabavovaly denní tisk, přesto se do Úval dostávala 

zvláštní vydání, pravidelný tisk i letáky. Naštěstí zůstaly Úvaly ušetřeny do-

movních prohlídek a zatýkání, nikdo nebyl zastřelen, ani nepřišel o život pod 

pásy tanků. Okupantská armáda se na tři měsíce rozložila mezi Hodovem a 

Jirny a obsadila les Vidrholec podél železniční trati do Klánovic.  
 

30 let 

V Úvalech byla založena zvláštní škola pro žáky s mentálním, zdravotním či 

jiným postižením, kteří se nemohou vzdělávat na základní škole. 
 

25 let 

Na rohu ulice Vítězslava Nováka a 28. října byl založen městský dům pionýrů 

a mládeže, dnes Městský dům dětí a mládeže Úvaly. 
 

20 let 

Dosavadní Základní devítiletá škola Úvaly je přejmenována na Základní škola 

Úvaly. 
 

10 let 

Na Pražské ulici č. p. 180 byla slavnostně otevřena Husova kaple a fara Církve  

československé husitské v Úvalech. 
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8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – 

Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 nevinných mužů, žen a děti, ná-

sledně 10. až 12. července téhož roku bylo v průběhu dvou noci stejným způso-

bem zavražděno 6 500 mužů, žen a děti. Celkový počet oběti z tzv. Terezínské-

ho rodinného tábora přesáhl množství 10 000. Oběťmi v německých koncentrač-

ních táborech, zejména v Osvětimi – Birkenau se v průběhu let 1942 až 1944 

stalo i 24 židovských občanů Úval. Jedním z  nich byl i divadelní režisér Viktor 

Šulc. 

Vedení města, komise pro kulturu rady města a kronikář města zapojili město 

Úvaly do účasti na sborovém celonárodním happeningu a shromáždění PAMA-

TUJ! K připomenutí si největší masové vraždy v dějinách naší země a ve čtvr-

tek 7. března 2013 na náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech u objektu zá-

kladní školy uspořádali místní shromáždění, na kterém za účasti 120 občanů 

vystoupil starosta města MUDr. Jan Šťastný a kronikář města Dr. Vítězslav 

Pokorný. Účinkoval komorní pěvecký sbor Christi Úvaly a žáci místní základní 

školy. Akce vzbudila značný zájem občanů města. Na tento happening naváza-

la v pátek 8. 3. 2013 vernisáž výstavy věnované úvalskému rodáku VIKTORU 

ŠULCOVI, významnému českému divadelnímu režisérovi působícímu v Praze a 

Bratislavě. 
 

Alej seniorůAlej seniorůAlej seniorůAlej seniorů    

V neděli 14. dubna 2013 byla otevřena v Úvalech Alej seniorů. Jedná se o vý-

sadbu 11 ks alejových stromů – pyramidových dubů v parku před hasičským 

domem podél Klánovické ulice.  Alej byla opět vysazena z peněz Klubu přátel 

historie a přírody Úval a okolí a občanů seniorů. Údržbu zeleně bude však za-

jišťovat město. Alej bude nejen odhlučňovat park od Klánovické ulice, ale bude 

souběžně s ní tímto parkem vybudována parková pěšina se štěrkovým nebo pí-

sečným povrchem a několika lavičkami sloužícími pro posezení nejen seniorů. 

Slavnostní akci zahájil Dr. Vítězslav Pokorný, předseda Klubu přátel historie a 
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přírody Úval a okolí. Výsadbu aleje ocenil i MUDr. Jan Šťastný, starosta měs-

ta. Občané, kteří zakoupili stromy pro Alej seniorů, obdrželi pamětní certifikáty 

ke stromům a své jmenovky. Je velmi dobře, že s pomocí občanů se zeleň ve měs-

tě neustále rozšiřuje. Veřejně prospěšné služby Úvaly zajistily technickou po-

moc, instalovaly sloup s označením aleje a zbudovaly přilehlou lavičku.  Stromy 

zajistila a odborně vysadila firma Hauk – Štěpán – Ustohal, lesnické, zahrad-

nické služby. 
 

Červnová Červnová Červnová Červnová záplavazáplavazáplavazáplava    v Úvalechv Úvalechv Úvalechv Úvalech    

Během noci z 1. na 2. června docházelo k zaplavování zejména sklepních 

prostor nemovitostí v rizikových oblastech, a vodou z vodotečí, v ojedinělých 

případech vodou z luk a polí a místy i vzestupem vody spodní. Tuto situaci až 

do ranních hodin dne 2. června v oblasti Úval a okolí likvidovala úvalská jed-

notka dobrovolných hasičů. Situaci průběžně monitorovali pracovníci technic-

kých služeb města, kteří současně, v mezích možností, likvidovali nánosy větví 

ve vodotečích zejména nad mosty a lávkami. K prudkému vzestupu hladiny 

místních vodotečí došlo v dopoledních hodinách 2. června mezi 13. až 15. hodi-

nou. Podle názoru odborníků se zvýšila hladina nad úroveň padesátileté vody. 

Zároveň došlo k dalšímu zvýšení spodní vody, která zaplavila kotelnu a část 

přízemí základní školy a pravděpodobně i některých soukromých nemovitostí.  

Určitou „brzdou" záplavy byla skutečnost, že byly v Úvalech zaplaveny dva 

prázdné rybníky (Kalák a Fabrák), které se nacházely těsně po revitalizaci a 

měly být napuštěny 5. června. Tato brzda však vzhledem k rozsáhlosti záplav 

fungovala pouze velmi krátce, k určitému pozdržení záplavy došlo. Přibližně 

kolem 14. hodiny se prolomila část dřevěného stavidla Mlýnského rybníku, které 

se nepodařilo uvolnit v dřívějších hodinách. Vzhledem k rozsáhlosti záplav 

nepřineslo toto prolomení výraznější zlepšení situace. Někteří občané vyslovili 

názor, že by včasné vypuštění Mlýnského rybníka zabránilo vytopení nemovi-

tostí v povodí Výmoly nad ním. Tento předpoklad je však zcela mylný, nemovi-

tosti nad Mlýnským rybníkem jsou téměř o dva metry výše, nežli je hladina to-

hoto rybníku. Protržení hráze přineslo úlevu pouze samotnému objektu Pro-
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kůpkova mlýna. Povodí místních potoků, zejména Výmoly, se postupně promě-

nilo v „řeku" místy až přibližně 50 metrů širokou, záleželo na rozlehlosti terénu. 

Zaplavena byla i právě zkolaudovaná nová parková zahrada. Pravděpodobně 

došlo i k znehodnocení biologických procesů v čistírně odpadních vod. Panovaly 

obavy, aby voda Výmoly nezaplavila místní koupaliště; to se nestalo, paradox-

ně a nečekaně však došlo k částečnému znehodnocení vody v koupališti z opač-

né strany, ze zalesněné stráně.  

Přírodní památkaPřírodní památkaPřírodní památkaPřírodní památka    

V souladu s úsilím pracovní skupiny ve složení Dr. Vítězslav Pokorný, Mgr. 

Jaromíra Borecká (Otevřené Úvaly), Petr Urban (Otevřené Úvaly) a Ing.  Vla-

dimír Valenta, CSc., krajský poradce pro ekologii, která vypracovala návrh na 

vyhlášení přírodní památky, schválila Rada Středočeského kraje na svém zase-

dání dne 17. června 2013 zřízení celkem osmi nových přírodních památek. Na 

prvním místě je uvedeno území v katastru města Úvaly. 

1. Králičina a Povýmolí (okres 1. Králičina a Povýmolí (okres 1. Králičina a Povýmolí (okres 1. Králičina a Povýmolí (okres PrahaPrahaPrahaPraha----východvýchodvýchodvýchod) ) ) )  

Předmětem ochrany jsou cenná společenstva mokřadních psárkových a ostřico-

vých luk podél toku Výmoly, zaplavované rákosiny a drobné mokřady, tvořící 

spolu s nivou vodního toku krajinářsky a přírodovědecky cenný komplex v jinak 

urbanizované krajině. 
 

Úvalské posvíceníÚvalské posvíceníÚvalské posvíceníÚvalské posvícení    

Své nezastupitelné místo ve společenském životě města má tradiční Úvalské 

posvícení. Uskutečnilo se v sobotu a v neděli 7. a 8. září. Posvícení v Úvalech 

je vždy v neděli před svátkem sv. Marie (12. 9.). Pokud by svátek Marie byl v 

sobotu nebo v neděli, je posvícení tentýž nedělní den. Svátek sv. Marie je po-

hyblivý, proto se pohybuje i termín posvícení. Není pravda, že je to vždy 2. ne-

děli v září. Často se to však shoduje. Svátek posvícení se odvozuje od katolické 

tradice. Jde o slavnost výročí posvěcení chrámu Panny Marie v Úvalech a koná 

se vždy v neděli - v předvečer svátku Panny Marie.  

Pouťové atrakce pana Helfra přitáhly zejména mladé a děti. V sobotu večer 

vypukl pravý ohňostroj. Návštěvnost umocnilo docela pěkné počasí.  
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Modernizace trati Praha Běchovice Modernizace trati Praha Běchovice Modernizace trati Praha Běchovice Modernizace trati Praha Běchovice ––––    Úvaly, nazývané Úvaly, nazývané Úvaly, nazývané Úvaly, nazývané 
jednoduše „železniční koridor“ vjednoduše „železniční koridor“ vjednoduše „železniční koridor“ vjednoduše „železniční koridor“ v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    
 

Konečně stavba je zahájena, staveniště bylo vybranému zhotoviteli předáno dne 

30. 10. 2013, následně byla 1. 11. 2013 stavba zahájena. V návaznosti na tyto 

skutečnosti bylo svoláno investorem, SŽDC s. p., jednání na Městský úřad v 

Úvalech, kde u pana starosty byli představeni vedoucí pracovníci investora i 

zhotovitele, kteří podali základní informace o započetí stavby a dohodli vzá-

jemnou spolupráci při realizaci stavby v intravilánu města Úval. 
 

Jubileum PhDr. Jubileum PhDr. Jubileum PhDr. Jubileum PhDr. ZdenkZdenkZdenkZdenkaaaa    MahlerMahlerMahlerMahleraaaa        

Český pedagog, spisovatel, scénárista, publicista a muzikolog, čestný občan 

Úval PhDr. Zdeněk Mahler oslavil 7. prosince 2013 významné životní jubile-

um – 85. narozeniny. Jsme rádi, že v jeho životě se našly i úvalské otisky. V 

Úvalech žil v letech 1930 – 1933. V posledních 24 letech Úvaly často navště-

voval a besedoval s občany. Jsme velice hrdi na to, že se stal v roce 2004 čest-

ným občanem našeho města. U příležitosti 95. výročí vzniku Československé 

republiky, 28. října 2013, prezident republiky ocenil celoživotní dílo Zdeňka 

Mahlera a vyznamenal ho medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy 

a školství. Ocenil tak jeho dosavadní život i přínos publicistické práce pro naši 

společnost.     

Vysazena Alej úvalských dětíVysazena Alej úvalských dětíVysazena Alej úvalských dětíVysazena Alej úvalských dětí    II II II II  

Po předcházejících zkušenostech s výsadbou Aleje úvalských dětí na Vinici 

v roce 2012 zažily Úvaly další podobnou událost. 14. prosince 2013 předseda 

Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí Dr. Vítězslav Pokorný a patron 

projektu Petr Urban za značné pozornosti občanů a hostů společným přestřiže-

ním pasky otevřeli Alej úvalských dětí II u Hodova. V rámci projektu, realizo-

vaného právě Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí, o. s., byla v tomto 

prostoru mezi poli obnovena starodávná alej za finančního přispění rodičů dětí, 

prarodičů a dalších sympatizantů a bylo vysazeno 47 dvoumetrových jasanů. 

Alej by v budoucnu měla spojit Horoušánky s centrem Úval. 
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Les z lLes z lLes z lLes z liiiieeeechtechtechtechtennnnsteinského panství téměř po sto letech úsilí steinského panství téměř po sto letech úsilí steinského panství téměř po sto letech úsilí steinského panství téměř po sto letech úsilí 
města patří Úvalůmměsta patří Úvalůmměsta patří Úvalůmměsta patří Úvalům 
 

Nezbývá než vzdát hold intuici pana Bohuslava Prokůpka, když v 

devadesátých letech při skartaci archiválií dospěl k závěru, že zažloutlá složka 

s názvem Příděl – Úvaly se ještě může hodit a složku vyňal z kontejneru na 

odpadky. Vskutku, po dalších deseti letech, kdy složkou listoval JUDr. Ing. 

Petr Petržílek, PhD., místostarosta Úval, tak ten zjistil, že město Úvaly by 

mohlo být vlastníkem několika desítek hektarů lesa v Králičině, neboť mu byly 

zřejmě přiděleny na základě Výměru ministerstva zemědělství v roce 1949. Naši 

předkové ale usilovali o tyto pozemky již ve 30. letech minulého století, když na 

základě první pozemkové reformy Úvaly získaly k tomuto lesu status kupce a 

na základě toho deponovaly u Agrární banky úředně stanovenou kupní cenu ve 

výši 189 807,60 Kčs vč. poplatků. Protože ústřední ředitelství knížete 

z Liechtensteinů odmítlo kupní smlouvu s městem podepsat, město se domáhalo 

úředního schválení této smlouvy.  Bohužel však v důsledku a pod nátlakem 

okupace naši předchůdci nedocílili zaknihování těchto pozemků do majetku 

města. Až po válce na základě Benešových dekretů byly předmětné pozemky 

liechtensteinskému panství znovu zkonfiskovány a převzaty tehdejší 

Československou republikou. Od té doby město Úvaly uplatňuje své nároky u 

státu. V roce 1949 byl tento les, byť v menší míře, přidělen Úvalům, protože se 

novému komunistickému režimu nechtělo vrátit před válkou vyplacenou částku, 

s kterou stát t. č. disponoval a nepochybně ji bezezbytku utratil. Patrně už 

odpovědní komunističtí činovníci věděli, že se obce budou v několika 

následujících měsících rušit a jejich majetek znárodňovat. V těchto několika 

málo měsících byly Úvaly nakrátko skutečným vlastníkem tohoto lesa - nedošlo 

však k intabulaci tohoto vlastnictví. Po znárodnění s těmito pozemky 

hospodařily Lesy ČR. Po sametové revoluci v roce 1989 a následném obnovení 

obcí mohly obce žádat o navrácení svého historického majetku. Protože však 

vlastnictví Úval nikdy nebylo zaznamenáno v pozemkových knihách, nevědělo 

tehdejší vedení města o tom, že tento les patří k předmětnému historickému 

majetku. Marně proto uplynula lhůta k podání žádosti o navrácení městského 
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majetku. Po prostudování složky, kterou se patrně půl století nikdo vážně 

nezabýval, však vysvitla nová naděje.  Určení vlastnického práva jsme se 

začaly domáhat soudní cestou. Především díky důkazům, které pro město 

zachránil pan Prokůpek, došlo následně k uzavření mimosoudní dohody s Lesy 

ČR, s. p., a vlastnictví města k předmětným pozemkům tak může být po 

dlouhých desetiletích úspěšně korunováno zápisem v katastru nemovitostí. V 

této souvislosti je třeba poděkovat též objektivnímu přístupu zástupců Lesů 

ČR, s. p. Bez nich by se stále ještě vlekl soudní spor.   
 

Patnáct let Divokýho BillaPatnáct let Divokýho BillaPatnáct let Divokýho BillaPatnáct let Divokýho Billa        

Úvalská populární kapela Divokej Bill působí na hudební scéně města, regionu 

a celé ČR již patnáct let. Tedy po pravdě, úplné začátky se datují ještě o dob-

rých pět let dřív, ale datum je bráno od prvního koncertu v současné sestavě. 

Vše, co se kapele kdy podařilo, je úzce spjato s městem Úvaly a lidmi zde žijící-

mi. Za úplné začátky může úvalský městský dům dětí a mládeže. Tam kapela 

měla zázemí a podporu celého týmu v čele s Janou Pospíšilovou, tam byly první 

zkoušky a tam vznikly první písničky. Další zlomový bod nastal, když Eva 

Šimůnková nechala začínající kapelu zkoušet u ní doma. Potom se podařilo 

sehnat zkušebnu, kterou členové vybudovali společně s Medvědem 009 místo 

staré nepoužívané kotelny v úvalské škole. A od té doby v této zkušebně vznik-

lo šest desek kapely a tři Medvědí. Poslední se jmenuje 15. 
 

Parková zahrada Parková zahrada Parková zahrada Parková zahrada uprostřed městauprostřed městauprostřed městauprostřed města    

Těsně před prázdninami byla slavnostně otevřena parková zahrada na náměstí 

Arnošta z Pardubic, za č. p. 95 a 18, kterou město vybudovalo s podporou Stře-

dočeského kraje. Jarní povodně dílo dosti poničily a tak bylo nutné vynaložit 

veliké úsilí na jeho opravu. V parkové zahradě jsou umístěny různé dětské herní 

prvky, odpočinkové úseky s lavičkami, vysázenými vzrostlými stromy. Odpoči-

nek i relaxaci zde naleznou malí i velcí Úvaláci. 
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RozhlednaRozhlednaRozhlednaRozhledna    na Vinicina Vinicina Vinicina Vinici    

Myšlenka postavit v Úvalech rozhlednu na místo nevzhledného vysílače na 

Vinici se zrodila na schůzce členů místní organizace ČSSD u místostarosty měs-

ta JUDr. Ing. Petra Petržílka, Ph.D., v okamžiku, kdy se zjistilo, že vysílač na 

Vinici společností Vodafone Czech Republic, a. s., a T-Mobile Czech Republic, 

a. s., stojí na městském pozemku v rozporu s platnou legislativou. Následně se 

po mnoha jednáních vedení a rada města s oběma společnostmi dohodly na 

dlouhodobém pronájmu dotčeného městského pozemku. Na něm by obě společ-

nosti telefonních operátorů podle dohody měly vybudovat multifunkční zařízení 

s vyhlídkovou plošinou pro rozhlednu a instalovat vysílače za účelem elektro-

nické komunikace. I když dohoda byla realizována a rozhledna postavena, a 

město Úvaly se dále dohodlo s vlastníky rozhledny společnostmi Vodafone a T-

Mobile na slavnostním otevření rozhledny pro veřejnost na den 28. června, ne-

stalo se tak. Příčinou je přetrvávající neshoda města s telefonními operátory na 

znění smlouvy o provozování rozhledny. Rada města odmítla schválit návrh, na 

jehož základě by město neslo plnou odpovědnost za bezpečnost provozu roz-

hledny a za škody způsobené na telekomunikačním zařízení. 
 

Pavel Dobeš vPavel Dobeš vPavel Dobeš vPavel Dobeš v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

1. září přijel do Úval koncertovat známý folkový zpěvák a kytarista Pavel Do-

beš. Akci zorganizoval pan Roman Martinák, provozovatel restaurace Na dob-

rým místě na náměstí Arnošta z Pardubic. Vzhledem k nestálému počasí se akce 

uskutečnila v sále sokolovny a účast byla velká, jak se u tak známého interpreta 

dalo očekávat. Sál zaplnila většinou střední a starší generace posluchačů, která 

si přišla poslechnout  zpěvákovy staré hity. Kromě známých písní zazněla ale 

také řada novinek, při  kterých zpěváka doprovázel vynikající mladý kytarista 

Tomáš Kotrba. Pavel  Dobeš celý koncert se svým nezaměnitelným humorem 

rovněž moderoval. Jakýmsi pomyslným vrcholem vystoupení byla populární  

píseň Jarmila, kterou si publikum zazpívalo s sebou. Spokojenost všech mohla 

být o něco větší, kdyby se technikům podařilo lépe zvládnout ozvučení sálu a 

osvětlení pódia.  
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22. Shrnutí na závěr22. Shrnutí na závěr22. Shrnutí na závěr22. Shrnutí na závěr 

V roce 2013 se z Úval stalo šestitisícové město. K 31. 12. 2013 zde bylo 

zaregistrováno 6 040 obyvatel, o tisícovku víc než před deseti lety. Pokračovala  

výstavba v okrajových částech města, ale zastavovaly se i doposud volné plochy 

v  intravilánu. Většinou šlo o developerské  projekty, po jejichž dokončení 

narostl počet obyvatel města skokem. V roce 2013 byla dokončena řadová 

zástavba vedle čtvrti Pařezina, na tzv. Výpustku, a řadové nízkoenergetické 

domky ve Škvorecké ulici na Slovanech. Stavba v obou těchto lokalitách i jinde 

ve městě bude dále  pokračovat i v příštím roce. To dokládá i 40 nových 

staveních povolení  na rodinné domy, které  vydal  stavební úřad  v roce 2013. 

Díky nové zástavbě Úvaly „mládnou“. Stěhují se sem mladí lidé z různých kou-

tů republiky, kteří přišli do Prahy za prací.  V důsledku přistěhování mladých 

lidí, ale i celkové demografické situace ve státě, se zvyšuje i počet  narozených 

dětí. Zatímco v roce 2004 jich bylo 43, v roce 2013 se v Úvalech narodilo 86 

dětí.  Pro tyto děti je třeba zajistit dostatečný počet míst ve školkách a 

v základní škole. Dostavba dalšího pavilonu ve školce v Kollárově ulici situaci 

rodičů předškolních dětí  nevyřešila. Stav dokreslují výsledky přijímacího řízení 

do mateřské školy. Ze 134 dětí, které žádaly o přijetí, jich nebylo přijato 75, 

z toho  45 z nich i přesto, že splnilo podmínky pro přijetí. Iniciativy se  ujaly 

soukromé subjekty  a činnost zahájila soukromá zařízení Sofia School – česko- 

anglická mateřská škola Úvaly a dětský klub Rozmazlínek, které nabízejí ob-

dobnou péči o předškolní děti jako mateřské školy. 

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy a očekávaného dalšího nárůstu 

počtu žáků  se v roce 2011 provedla přístavba jedné z budov základní školy a 

k 30. 6. 2012 byl  ukončen nájem Základní škole a Praktické škole v Úvalech. 

Tím se zvýšil počet učeben z 26 na 35 a kapacita školy vzrostla z 680 na 750 

žáků. V současné době  není tato kapacita naplněna, ve školním roce 

2012/2013 základní školu navštěvovalo 686 dětí, ale bylo to o 78 dětí víc než 

ve školním roce předešlém. Je zřejmé, že bude nutné  zrealizovat stavbu nové 

školní budovy, jejíž návrh byl vybrán v rámci architektonické soutěže v roce 

2006. V roce 2012 rovněž proběhla přestavba  školní jídelny, která zažehnala 
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nebezpečí, že dojde z hygienického důvodu  k jejímu uzavření. Kapacita  zaří-

zení se tím  zvedla  na 600 strávníků, zlepšilo se  technické vybavení kuchyně i 

prostředí jídelny. Po uvedení do provozu, jinak architektonicky zajímavě řešené 

stavby, bylo však třeba provést dodatečné  úpravy. Zřizovala  se například 

šatna, která v projektu nebyla navržena.    

Vyšší počet obyvatel se ve městě projevuje i zvýšenou dopravou a nároky na 

parkování. Řada silnic a ulic ve městě, včetně hlavního průtahu městem přes 

náměstí Arnošta z Pardubic, je v nevyhovujícím stavu. Asfaltový povrch má 

pouze 12,7% ze všech komunikací, kterých je ve městě dohromady téměř 67 km. 

Stále se najdou  ulice, ve kterých je pouze prašný povrch a místo chodníku se 

používá okraj vozovky. Důvody současného stavu jsou pochopitelné. 

Vybudování tolika kilometrů silnic a chodníků je finančně náročné a ne všude je 

dokončen vodovod i kanalizace. Na kanalizaci je připojeno přibližně 80% a 

městský vodovod 81% obyvatel. Občané Úval sice tuto situaci chápou, ale 

potíže, se kterými se musejí potýkat,  vyvolávají kritiku. 

Jsou však patrné i pozitivní změny. Díky  péči veřejně prospěšných služeb se 

zlepšila čistota ulic. V centru města se zvýšilo  množství květin i laviček.  Je 

udržována a obnovována městská  zeleň. Došlo například  k postupné výměně 

prakticky všech lip v Pražské ulici. Vznikl nový park  s herními prvky pro děti 

vedle náměstí Arnošta z Pardubic. Je pouze otázkou, proč byla do parku 

umístěna právě socha kupce Sáma.  Na rozšiřování zeleně se podílejí i úvalské 

spolky a občané.  Ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí 

a s finanční podporou některých občanů byla vysázena Alej seniorů podél 

Rosenbaumova parku u hasičského domu a  Alej úvalských dětí II u Hodova. 

Sdružení Otevřené Úvaly zase již po několikáté zajistilo  finanční prostředky 

na  květinovou výzdobu náměstí Arnošta z Pardubic, kde byly kvetoucí 

muškáty umístěny na sloupy městského osvětlení. 

Ani v roce 2013 se nepodařilo vyřešit parkování u  nádraží nebo na náměstí 

Arnošta z Pardubic a v Husově ulici. Stále víc obyvatel z okrajových čtvrtí 

Úval a okolních vesnic přijíždí k nádraží autem, aby dál pokračovali vlakem do 

zaměstnání do Prahy. K parkování využívají plochu nákladového nádraží a 
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přilehlé ulice, které jsou často prakticky neprůjezdné. Mnoho  ploch vhodných 

na vybudování dostatečně velkého parkoviště se v blízkosti nádraží nenachází 

a ukázalo se, že několika set metrová vzdálenost na náměstí Svobody, kde je 

parkoviště k dispozici, je pro většinu řidičů  natolik velká, že je parkoviště 

prakticky nevyužívané. Specifická je i otázka parkování u základní školy 

v době před zahájením ranního vyučování. V té době většina rodičů přiváží své 

děti ke škole a nemá na malém prostoru dolní části náměstí kde zaparkovat. To, 

že doposud nedošlo k žádnému neštěstí,  je malý zázrak. 

Obchodní síť  zůstala v roce 2013 prakticky beze změny. Stále platí, že u 

některého typu zboží je možné si vybrat z nabídky několika obchodů. Je to 

např. prodej květin (2 obchody),  zahradnické potřeby (3 prodejny), chovatelské 

potřeby (3 obchody). Síť obchodů s potravinami je stále nerovnoměrná. Prodejen, 

které mají ve své nabídce základní potraviny, je sice nejméně 10, ale většina 

z nich je v širším centru. Největší prodejna ve městě – Penny market u  

křižovatky na Slovanech  – je od čtvrti V Setých a Zálesí na druhém konci 

Úval  víc jak 1 km vzdálená  a její zásobování je, speciálně o víkendových 

špičkách, nedostatečné. Pro občany je naopak pozitivní, že stále pokračují 

čtvrteční a sobotní trhy na náměstí, došlo k přestěhování a rozšíření prodejny 

zdravé výživy a otevřela se druhá lékárna v centru města na Husově ulici 

s otevírací dobou v sobotu dopoledne. 

Beze změny zůstaly i možnosti zaměstnání v Úvalech. Největší podnik 

v Úvalech, Essa Czech, spol. s r. o., měl sice již v roce 2012 zájem o rozšíření 

provozu, ale zastupitelstvo pod vlivem nesouhlasné petice občanů sdružených 

do občanského sdružení Sever – 3H  tento záměr neodsouhlasilo. 

Uvedená petice byla jednou z mála občanských aktivit ve městě v poslední 

době. Přestože se město rychle rozrůstá a objem finančních prostředků, se 

kterými vedení města každoročně disponuje, dosahuje téměř 170 milionů korun, 

účast občanů na veřejných zasedáních, kde se výdaje projednávají, je minimální. 

Nepřekračuje většinou 10 lidí. 

To však neznamená, že ve městě nežijí aktivní lidé. Existují zde základní 

organizace čtyř  parlamentních stran, tj. ODS, ČSSD, TOP 09 a KSČM, které 
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mají zároveň své  zástupce v městském zastupitelstvu. Na řízení města se již 

druhé volební období podílí i občanské sdružení Otevřené Úvaly. Toto sdružení 

se navíc zaměřuje na další aktivity týkající se ochrany přírody a péče o 

památky. V této oblasti Otevřené Úvaly spolupracují s  Klubem přátel historie 

a přírody Úval a okolí. Společně přispěly k vyhlášení přírodní památky 

„Králičina a Povýmolí“. 

Ve městě existuje také řada dalších  spolků a sportovních klubů. Některé mají  

za sebou již dlouhou historii jako  např. SK Úvaly, TJ Sokol Úvaly, Tenisový 

club Úvaly, Sbor dobrovolných hasičů, Junák, Letecko-modelářský klub Úvaly, 

Český rybářský svaz, Úvalský svaz akvaristů, Český svaz chovatelů, Sdružená 

obec baráčnická, Klub důchodců. V posledních letech však vznikly i spolky 

nové, např. Cyklistický klub Úvaly, Trial klub Úvaly, karatistické sdružení 

Sport Úvaly, která  sdružují zájemce o nově vzniklé  sporty. Znovu obnovila 

činnost Základní  kynologická organizace Úvaly a Základní organizace 

Českého svazu včelařů v Úvalech. V minulém roce začalo vyvíjet činnost  

občanské sdružení Mámy v Úvalech.  Většina uvedených spolků je alespoň částí 

své aktivity zaměřena na práci s dětmi, nebo pro děti. Spolek Jonatán např. 

zorganizoval již  7. ročník Čarodějnického běhu a Úvalského  jabkobraní. 

Mámy v Úvalech uskutečnily Drakiádu. Sportovní spolky a sdružení zase 

pořádají  různé závody, některé z nich i celorepublikového významu. Je to  

například  silniční cyklistický závod Sázavák a cyklotrialový závod o Velkou 

cenu města Úval. Členové sportovních klubů se účastní různých soutěží a 

závodů, od místní a okresní úrovně až po úroveň evropskou a světovou. 

Největšími úspěchy roku 2013  byl titul mistra ČR v trialu pro Filipa Stehna a  

9. Místo Radka Stehna na mistrovství světa v trialu v Norsku. Anna Hiršlová 

a Michaela Krajíčková  z karatistického  sdružení Sport Úvaly získaly 1. a 2. 

místo na mistrovství Evropy v Srbsku. Za tento výsledek jim bylo při 

rozsvěcení vánočního stromu  předáno  ocenění  Junior roku. 

Mimořádné postavení mezi úvalskými spolky má přibližně šedesátičlenný Sbor 

dobrovolných hasičů, jejichž činnost záchrany občanů a jejich majetku je pro 

život města nezbytný. Důkazem byl například účinný zásah sboru při letošních 
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červnových povodních. Nejen tato akce sboru byla zastupiteli města oceněna 

udělením  Plakety města Úval. 

 Ve městě nechybí ani kulturní aktivity, přestože se při jejich zajišťování musí 

organizátoři přizpůsobit nevyhovujícím prostorám. Největší  sál ve městě je 

v současné době sokolovna, která je primárně využívána ke sportovním účelům, 

ale pořádají se zde i plesy a větší koncerty. Na přeměnu tohoto prostoru na 

společenský sál je třeba vynaložit značné úsilí. Navíc se po zazdění balkónu 

výrazně zhoršila akustika, což bylo slyšet například při zářijovém koncertu 

Pavla Dobeše.  Malými sálky pro maximálně 50 lidí disponuje městský dům dětí 

a mládeže a  dům s pečovatelskou službou na náměstí Svobody. Po předběžné 

dohodě s farářem římskokatolické církve lze pro koncerty vážné hudby omezeně 

využívat církví nově opravený farní kostel Zvěstování Páně s krásnou 

akustikou. Zde se také uskutečnilo z iniciativy sboru Christi Úvaly již po třetí 

koncertní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Aby se zlepšila 

úroveň akcí pořádaných venku, zakoupilo město v roce 2013 profesionální 

pódium, které bylo poprvé využito  při rozsvěcení vánočního stromu na 1. 

adventní neděli.  V příštím roce by měl být otevřen  společenský sál s větší 

kapacitou v nově rekonstruovaném domě volnočasových aktivit v 

„Pětašedesátce“, který vznikl na místě dřívějšího Rosenbaumova statku. 

Dvěma hlavními kulturními centry ve městě je městská knihovna a městský 

dům dětí a mládeže. Přestože městská knihovna má ve svých prostorách 

uloženo téměř 27 tisíc knihovních položek a svou činnost provozuje  v téměř 

nedůstojných prostorách, je z hlediska technického vybavení a služeb čtenářům 

na vysoké úrovni. Tomu odpovídá i zájem čtenářů, který nesnížila ani 

konkurence knihoven v hlavním městě a existence elektronických knih. Činnost 

dlouholeté vedoucí knihovny Ivy Krňanské byla v roce 2013 oceněna udělením 

Plakety města Úval. 

V městském domě dětí a mládeže tráví v 67 kroužcích svůj volný čas téměř 900 

členů (i dospělých), kteří zde v průběhu školního roku rozvíjejí své pohybové, 

výtvarné i hudební schopnosti. MDDM pořádá i letní tábory a kulturní akce 

pro veřejnost, kterých bylo v roce 20. Díky veškerým aktivitám tak relativně 
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malými prostorami ročně projde několik tisíc lidí. Zájem rostoucího počtu dětí 

způsobil, že MDDM musí  využívat pronajaté prostory jinde ve městě. 

Zásluhou profesionálního vedení jsou děti z tanečních kroužků velice úspěšné v 

národních a mezinárodních soutěžích. Za úspěšnou práci v této oblasti byla 

vedoucí tanečního oddělení Aleně Navrátilové udělena v roce 2013 Plaketa 

města Úval. 

Zastupitelé ocenili v roce 2013  občanskou aktivitu a angažovanost ještě  dal-

ších třech úvalských  občanů. Udělili  Plaketu města Úval Petru Urbanovi  za 

dlouhodobou dobrovolnou činnost v oblasti ochrany přírody,  Evě  Bubákové   

za dlouholetou činnost ve funkci ředitelky Základní školy a Praktické školy 

v Úvalech  a  In memoriam Vladimíru Lopaťukovi, nositeli řádu Tomáše Gari-

gua Masaryka, za dlouholetou aktivní činnost v boji proti totalitě. 

Kulturní akce ve městě zajišťuje i vedení města prostřednictvím komise pro 

kulturu rady města. Devět dobrovolníků v čele s Janou Horovou s pomocí 

pracovníků správního odboru města a veřejně prospěšných služeb  uspořádalo  

v roce 2013 17 akcí. Byly to  komorní pořady  jako besedy,  autorská čtení, 

sólové a komorní koncerty, výstava. Podařilo se ale zorganizovat i dvě velké 

akce, což byl městský ples a rozsvěcení vánočního stromu. Druhá z uvedených 

akcí se rozrostla do takových rozměrů, že byla pro organizátory na hranici 

zvládnutelnosti. Všechny komorní akce, až na jeden koncert vážné hudby, 

proběhly v komorním sálku domu s pečovatelskou službou. Na pořádání  XIII. 

městského plesu si město pronajalo a vyzdobilo  sál sokolovny. Městský ples byl 

jedinou výjimkou, kdy se vybíralo vstupné. Na ostatních akcích pořádaných 

komisí pro kulturu  je vstupné dobrovolné.   

Na pořádání kulturních akcí se i v roce 2013 podílely také  spolky a místní 

podnikatelé. Plesy uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu a  

SK Úvaly. Pravidelně jednou měsíčně v Úvalech zazněl v pizzerii Trincea jazz 

v podání kapely Františka Havlíčka. Do Úval také zavítal známý folkový 

zpěvák a kytarista  Pavel Dobeš. V hotelu Budka, restauraci Na Homolce a 

restauraci U Káši několikrát během roku koncertovala úvalská rocková kapela 

The Snails, která nedávno oslavila 45 let své existence. Několik desítek let spo-
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lečného hraní má za sebou i kapela Medvěd 009, která v roce 2013 vystoupila 

spolu s jinými kapelami na Vánočním koncertě v sokolovně.  Koncertem na hřiš-

ti pod sokolovnou oslavila  15 let  existence nejslavnější úvalská kapela Divokej 

Bill. Objevem minulého roku je studentská kapela  Rockover, která  vystoupila 

při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a při vánočním koncertu základní 

školy v kostele. Důležitou součástí kulturního života jsou vystoupení  místních 

pěveckých sborů. V současné době ve městě existují  3 sbory. Nejdéle působícím 

souborem ze současných tří sborů vystupujících na veřejnosti je komorní  sbor  

Christi. Tento sbor pod vedením Vítězslava Pokorného a Evy Nádeníčkové při-

pravil v průběhu roku několik  programů sestavených z renesanční a barokní 

hudby.  Nově byl založen pěvecký  sbor pod vedením Martina Vydry, který 

našel zázemí v MDDM. Poprvé se představil na veřejnosti při rozsvěcení vá-

nočního stromu. Při různých příležitostech vystupuje i školní sbor v tomto roce  

pod vedením paní učitelky Věry Trojanové.  

Z celkového shrnutí je zřejmé, že i v roce 2013 město rostlo, poprvé se narodilo 

více dětí než bylo zemřelých. Město se dále rozšiřovalo a zaznamenalo příliv 

mnoha mladých rodin. Život ve městě se zkvalitnil a obohatil. Jsou však i 

nedostatky a problémy, které je třeba v dalších letech účinněji řešit ve prospěch 

celého města a zejména jeho občanů. 

 

Závěr Závěr Závěr Závěr kronikářského zápisu za rkronikářského zápisu za rkronikářského zápisu za rkronikářského zápisu za rok 20ok 20ok 20ok 2011113333....        
    
Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:    
Pamětní kniha obce auwalské od roku 1780. 
Kroniky městyse a města Úvaly od roku 1918. 
Usnesení Rady města Úvaly 2013. 
Usnesení VZZM Úvaly 2013. 
Informace, osobní poznatky kronikáře města z účasti na akcích a ze setkání s 
občany. 
Měsíčník Život Úval, ročník 2013. 
Čtrnáctideník Náš region, ročník 2013. 
Denní tisk – MF DNES, Právo, rok 2013. 
Informace a podklady členů letopisecké komise města a kronikářského aktivu, 
rok 2013. 
Podklady městských zařízení 
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Podklady a informace politických stran, spolků, sdružení, kulturních a sportov-
ních subjektů ve městě za rok 2013. 
Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2013. 
www.mvcr.cz 
http://portal.gov.cz/                                     
www.mestouvaly    
www.uvaly.cz             
www.ouvaly.cz  
a další portály www stránek politických stran, hnutí, spolků, organizací, sdru-
žení a klubů, společností a firem v Úvalech.    


