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Přílohy kronikářského záznamu za rok 2004 tvoří: 1) Obrazová příloha, 2) Vý-
stři�ky z denního tisku, 3) Osobnosti města Úvaly, 4) Historický sborník. Přílohy
celkem  obsahují  122  stran.

Nový kronikář
     Od 1. ledna 2004 se ujal funkce kronikáře
města Úvaly Dr. Vítězslav Pokorný, který byl

jmenován usnesením zastupitelstva města Úvaly
č. Z-106/03 ze dne 11.prosince 2003. Dr. Vítěz-
slav Pokorný se narodil 19. října 1950
v Červeném Kostelci, v okrese Náchod. Pochází

z rodiny státního zaměstnance � vojáka
z povolání.  Získal vysoko�kolské vzdělání  v
oboru  filosofie, historie, psychologie, socio-

logie a politologie. V roce 1992 byl promován

na doktora sociálních věd.     Po skončení vo-
jenské základní slu�by pracoval na Městském ná-
rodním výboru  v Písku ve funkci zástupce ve-

doucího odboru školství, kultury, zdravotnictví

a sociálních věcí s odpovědností za resort kul-
tury a tím i za práci  kronikáře v okresním
městě s téměř třicetitisíci obyvateli. Zároveň
pracoval deset let jako předseda přípravného
výboru národní přehlídky divadel malých jevi�t-
ních forem známé pod názvem �rámkův Písek. Poté
se začal konkrétně zabývat mláde�nickým hnutím
a jeho historií a analyzoval souvislosti Národ-

ní fronty s frontou předválečnou a válečnou. Po
listopadu 1989 pracoval jako odborný konzultant

na ústředí  Sdru�ení politických stran, hnutí a
organizací  v Praze a zabezpečoval  servis mezi
nimi a tehdejšími ústavními institucemi.V roce
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1992 přijal nabídku soukromého sektoru a na-
stoupil jako ředitel firmy s 250 zaměstnanci
v Praze, která se zabývala distribucí denního

tisku a knih, autodopravou a kurýrní slu�bou
pro redakce ústředních deníků a časopisů a sou-
kromou zdravotní dopravní slu�bou. V roce 1995
vá�ně onemocněl a nemoc ho v roce 1999 přivedla
do plného invalidního důchodu.  Je man�elem
místní farářky Církve československé husitské.
V roce 2001 zalo�il a jako sbormistr vede dosud
smí�ený pěvecký sbor s názvem „Komorní sbor

CHRISTI Úvaly“.  Publikuje v různém tisku.

Letopisecká komise a kroni-

kářský aktiv
    Nově ustavená pětičlenná letopisecká komise
zastupitelstva města pracuje ve slo�ení: Ing.
Jana Horová � zastupitelka zvolená za Sdru�ení
nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval, místosta-
rostka města, MUDr. Jan �ťastný � zastupitel
zvolený za Občanskou demokratickou stranu,
předseda kontrolního výboru zastupitelstva,
Ing. Zdeňka Havránková, členka kulturní komise,
PhDr. Lenka Mandová, bývalá vedoucí redaktorka

měsíčníku �ivot Úval, zakládající členka Občan-
ského fóra v Úvalech v prosinci 1989,

Ing. Vladislav Procházka, člen kulturní komise,
současný vedoucí redaktor měsíčníku �ivot Úval.
Slo�ení letopisecké komise schválilo zastupi-
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telstvo města na svém veřejném zasedání 19.
února 2004. Komise byla v Úvalech ustavena vů-
bec poprvé od roku 1920, kdy vstoupil

v platnost zákon č. 80/1920 Sb. ze dne 30. led-
na 1920 o pamětních knihách obecných a vládní
nařízení č. 169/1932 Sb. ze dne 17. listopadu
1932 o pamětních knihách obecných a obě legis-
lativní normy platí nepřetr�itě od svého schvá-
lení  i v současnosti.
     29. března členové letopisecké komise zvo-
lili za svou předsedkyni PhDr. Lenku Mandovou.
    Jako bezprostředního pomocníka a spolupra-
covníka kronikáře města schválila rada města
dne 8. března 2004 slo�ení jedenáctičlenného
kronikářského aktivu, který vedle kronikáře
tvoří: Ing. Zdeňka Havránková (historické doku-
menty), Jiří Kejř (historické dokumenty a fo-
to), Iva Krňanská � ředitelka městské knihovny
(publikace a literatura), Jitka Pokorná (histo-

rické dokumenty a foto), Jana Pospí�ilová � ře-
ditelka městského domu dětí a mláde�e (kultur-
ní, společenské, dětské aktivity), Ing. Vladi-
slav Procházka � vedoucí redaktor �ivota Úval
(tisk a informace, archiv), Ing. Lukáš Rubeš –

správce oficiálních internetových stránek města
(informace, internet, archiv), František Smolík

� ředitel základní �koly (historie �kolství,
informace, archiv), Jiří �tork � sběratel, kul-
turní činitel (historie, informace, archiv),

Kronikář-
ský aktiv

Předsedky-
ně letopi-
secké ko-
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Ing. Jiří Veselý (srá�koměrná stanice, počasí a
klima).

Jednotlivé svazky kroniky

     Dosavadní Pamětní kniha, kronika městyse a
města Úvaly byla zřízena usnesením obecního za-
stupitelstva ze dne 18. února 1922, má uzavře-
ných sedm   svazků, které zachycují �ivot Úval
od roku 1918 do konce druhého tisíciletí. Samo-

statným svazkem je pamětní kniha Úval z roku
1780. Svazky jsou členěny následovně:
Svazek  0. – Kniha pamietnej obce Auwalské

z roku 1780.

Svazek  I. – zaznamenává historii Úval v období

let 1918 – 1922.

Svazek II. – zaznamenává historii Úval v období

let 1923 – 1944.

Svazek III. – zaznamenává historii Úval

v období let 1945 – 1961.

Svazek IV. – zaznamenává historii Úval v období

let 1961 – 1970.

Svazek V. – zaznamenává historii Úval v období

let 1975 – 1980.

Svazek VI. – zaznamenává historii Úval v období

let 1981 – 1983.

Svazek VII. – zaznamenává historii Úval

v období let  1984 – 1985.

Svazky
kroniky
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     Dopracováno je období let 1986 – 1989 pro

svazek VIII., rozpracováno je dopracování his-

torie Úval za období let 1990 – 2003.

      Na počátku roku 2004 chyběly kronikářské
zápisy za roky 1971, 1972, 1973, 1974, 1986,

1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,

1998, 1999, 2000, 2002, 2003, pouze v souhrnech

byly zpracovány informace za rok 1986-1988,

1995, 1996, 1997, 2001. Dopracování chybějících
kronikářských zápisů je velice náročné a �ádá
si obrovské nasazení členů letopisecké komise a
kronikářského aktivu. Do konce roku 2004 byly
kronikářem dopracovány kronikářské zápisy za
období 1986-1989.

Charakteristika města Úva-
ly

     Město pro�ilo ji� čtvrtý rok třetího tisí-
ciletí a 21. století. a je jistě potřebné  za-
znamenat jeho současnou charakteristiku.
     První písemná zmínka o městečku Úvaly se
datuje rokem 1300 a zmiňuje to historik August
Sedláček ve svém Místopisném slovníku historic-
kém Království českého, i kdy� o Úvalech jako
vesnici ji� v roce 1290 se Sedláček zmiňuje
v  Hradech, zámcích a tvrzích Království české-
ho.

Chybějící
kronikář-

První
zmínka o
Úvalech
jako měs-
t čk k

Nejstarší
zmínka o
Úvalech
jako měs-
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     Jako městečko jsou Úvaly ji� zmíněny
v majestátu krále Vladislava II. Jagellonského

z 11. září 1489. V pergamenu s královskou peče-
tí je uvedeno, �e Vladislav, král český, potvr-
zuje, �e Jindřich ze Stě�ova a na Hostyni po-
stavil s královským povolením most v městečku
Auvalu nákladem 130 kop gro�ů českých a král
dává jemu a jeho dědicům právo na tom mostě vy-
bírat mýto, dokud nevyberou zpět 130 kop gro�ů
českých. Tento úvalský pergamen je dnes vůbec
nejstarší listinou, která se na území regionu

Praha-východ zachovala a je ulo�en ve Státním
okresním archivu Praha-východ ve Zdibech-

Přemy�lení.
     Jako tr�ní městečko od svého počátku jsou
poprvé zmíněny v kronice Václava Hájka

z Libočan.
     Jako městys, robotní městečko, jsou Úvaly
uváděny poprvé v berním předpisu z roku 1654.
     Úvaly jako robotní městečko jsou dále uve-
deny v Listině vyznání panství �kvoreckého ze
dne 30. října 1713 a rovně� tak v zemském rol-
ním katastru z roku 1757, v neposlední řadě
jsou uvedeny jako městys v součtu katastrálních
plateb  �kvoreckého panství ze dne 9. září
1835.

     O �ádosti městyse Úvaly o statut města
rozhodlo plenární zasedání místního národního

výboru 4. října 1968, které zhodnotilo splnění
v�ech podmínek a přijalo Statut města Úvaly a

Úvaly
v kronice
Václava

Úvaly jako
městys po-
prvé

Od
1.1.1969
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po�ádalo Středočeský krajský národní výbor o
jeho schválení. Středočeský krajský národní vý-
bor dle zákona č. 69/1967 Sb. o národních výbo-
rech na svém zasedání 19. prosince 1968 �ádost
MNV Úvaly přijal a svým usnesením č. 143 zřídil
Městský národní výbor v Úvalech s účinností od
1. ledna 1969.

     Město se rozkládá na východ od hranice
hlavního města Prahy v nadmořské vý�ce 253 m.
V současnosti je vzdálenost Úval od hlavního
města Prahy nepatrná, jedná se vlastně pouze o
cca 3 km od nejvýchodněj�ího cípu pra�ské hra-
nice, který tvoří městská část Praha-Újezd nad
Lesy.

     Město má katastrální výměru 1456 hektarů a
�ilo v něm na počátku roku 2004 cca 4850 obyva-
tel, �eny se podílejí na skladbě obyvatelstva
více ne� 52 procenty a obyvatelstvo dosahuje
v průměrném věku přes 40 let. Z více jak 63

procent je obyvatelstvo v produktivním věku. Do
správního obvodu s pověřeným městským úřadem
Úvaly spadají je�tě obce Dobročovice, Horou�a-
ny, Jirny, Květnice, �estajovice, Sibřina,
Škvorec a Zlatá.

    Ve struktuře města mají své nejen historic-
ké, demografické, ale i společenské místo v�ité
názvy částí města: U Horoušánek, Zálesí, Hájov-
na, Hodov,V Setých, Na Vinici, Ztracený korec,

Holá Hostyně, Pod Tratí,, Na Hrobce, Pařezina,
U Nádra�í, Úvalák, Na Petříně, Homolka, Na Vi-

Názvy čás-
tí města

Katastrál-
ní výměra,
obyvatel-

Správní
obvod
s pověřený
m městským

Poloha
města
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nohradech, Chaloupky, Na Rybníčkách (U Starého
koupadla), Cukrovar, Malechov, Na Slovanech,

Hostín, Skeříkov (Radlická čtvrť), Králičina, U
Hájovny, U Starého splavu.  Součástí katastru
města je jihozápadně �kvorecká obora, západně
les Vidrholec a severně část Klánovického lesa,
severovýchodně Vinice a východně Holá Hostýně.
Katastr města Úvaly přiléhá na severu k obci
Horou�ánky, na severovýchodě k obci Tlustovousy
a Tuklaty, na jihovýchodě k obci Přišimasy, na
jihu k obci Škvorec, na jihozápadě k obci Dob-
ročovice a Květnice, na západě a severozápadě k
městské části Praha-Újezd nad Lesy a Praha-
Klánovice.

     Městem Úvaly protéká potok Výmola pramení-
cí mimo katastr města mezi obcemi Strašín a Mu-

kařov, protéká okrajem obce Slu�tice a obcí
Květnice a směřuje kolem �kvorecké obory do
Úval, za městem protéká Hodovský rybník a
opou�tí úvalský katastr a jeho cesta končí ne-
daleko města Čelákovice, kde se u obce Sedlčán-
ky vlévá do Labe.. Do Výmoly se v katastrálním

území města vlévá  od severovýchodu potok Při-
šimaský, od jihu potok Škvorecký (dříve také
Myší potok) a Třebohostický, od západu krátký

mlýnský potok od Sibřiny. Tyto toky napájejí

několik současných úvalských rybníků -Mlýnský,
Fabrák, Hodovský, Lhoták, Kalák a Horní úval-

ský. Voda v potoce je znečistěná, díky necitli-
vému přístupu k �ivotnímu prostředí

Potoky
v katastru
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v minulosti, ale jsou připraveny záměry na do-
regulování potoka a zlep�ení čistoty vody. Vy-
soká hladina vody v potoce není, ale také doká-

�e potrápit svým nebezpečným zvý�ením vodní
hladiny a následnými záplavami vlivem rychlého

tání jarních sněhů nebo při dlouhotrvajících
deštích.

     Území katastru města a jeho okolí je,
s ohledem na polohu ve středních Čechách,
ovlivňováno podnebím mírného pásu s pravidelně
se střídajícími čtyřmi ročními obdobími.
S ohledem na vývoj světových klimatických pod-
mínek se v�ak sni�ují rozdíly mezi jarem a lé-
tem, létem a podzimem. Průměrná roční teplota
se zde pohybuje kolem 9-10 stupňů C, průměrné
mno�ství ročních srá�ek kolísá mezi 500 a 650
mm.

     Město le�í na hlavní �elezniční trati Pra-
ha – Kolín, co� je jedna z nejvíce frekventova-
ných �elezničních tratí v celé České republice
vůbec. Úvaly jsou zahrnuty do pra�ského inte-
gračního systému dopravy a tak mají občané mo�-
nost i ve vlakových spojích do a z  Prahy vyu-

�ívat výhod městské hromadné dopravy hlavního
města. To se týká i autobusové městské hromadné
dopravy mezi městy Úvaly a Praha a bě�né auto-
busové dopravy směrem na Český Brod.
     V rámci Programu obnovy a rozvoje venkova

se v dubnu 2002 sdru�ily obce Jirny, Horou�any,
Šestajovice, Úvaly do mikroregionu Úvalsko, aby

Doprava

Klimatické
podmínky

Mikroregi-
on Úvalsko

Úvalské
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koordinovaly svůj rozvoj. A to jak v oblasti
technického zázemí (infrastruktury) a investič-
ního rozvoje, tak i v ochraně �ivotního pro-
středí a podpory společenského �ivota. Celková
rozloha mikroregionu je 3529 hektarů. Největ�í
katastrální území má město Úvaly (1456 ha), ná-
sledují Jirny (824 ha) a Horoušany (704 ha) a

nejmenší území zabírají pak Šestajovice (545

ha). Na území mikroregionu �ije na 7900 obyva-
tel. Nejlidnatěj�í jsou Úvaly, kde �ije 60%
obyvatel mikroregionu. Toto postavení je dáno

historickými vztahy v území a i dnes mů�e být
upevňováno rozvojem a dal�ími mo�nostmi města
s ohledem na �iroké zázemí občanské vybavenos-
ti. Více ne� tisíc obyvatel �ije je�tě
v Šestajovicích a v Jirnech, Horoušany mají jen

400 obyvatel. Mikroregion je hustě osídlen,  na
km2 �ije 248 obyvatel. Tato lidnatost je vy��í
ne� celorepublikový průměr, který je 130 obyva-
tel na km2  a zřetelněj�í je je�tě srovnání
s hustotou osídlení Středočeského kraje – 101

obyvatel na km2  a regionální částí kraje okre-
sem Praha-východ – 159 obyvatel na km2.

     Příčinou je předev�ím husté osídlení Úval
a �estajovice, neboť navazují bezprostředně
svým intravilánem na zástavbu hlavního města  a
hustotou vlastní zástavby se k  Praze začínají
přibli�ovat. Hustota osídlení obce Jirny je 164
obyvatel na km2 a obce Horoušany jen 56,8 obyva-

tel na km2.

Strategie
rozvoje
venkovské-
ho mikro-
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     Hlavní záměry mikroregionu uvádí Strategie
rozvoje venkovského mikroregionu Úvalsko. Hlav-

ní záměry se soustřeďují zejména na rozvoj

technické infrastruktury, předev�ím zaji�těním
dostatečného zásobování obyvatelstva vodou, dá-
le budování kanalizace a plynofikace. Rozvoj

ekonomické základny a konkurence schopnosti zá-

le�í předev�ím na iniciativách soukromého sek-
toru, vlastníků jednotlivých firem a podpoře
vytváření podmínek pro investování a investiční
rozvoj jednotlivých firem. Rozvoj lidských

zdrojů předpokládá zajistit stabilitu pracov-
ních sil, kterou ovlivňují kvalitní a dostupné
podmínky bydlení a podmínky realizace bytové

výstavby zaji�ťované dostupností pozemků pro
výstavbu rodinných domků a bytů a jejich napo-
jení na technické sítě. Rozvoj cestovního a tu-
ristického ruchu předpokládá rozvíjení vlast-
ních aktivit obcí s vyu�itím atraktivity mikro-
regionu (Klánovický les, Vinice, Holá Hostýň,
Výmola-koupali�tě) a kulturně historického po-
tenciálu Úval a obnovy zámku v Jirnech. Péče o
�ivotní prostředí vychází z toho, �e oblast
Klánovického lesa je chráněným územím. Péče
předpokládá obnovování a postupné doplňování
liniové a doprovodné zeleně podél cest a roz�i-
řování ploch zeleně, lesoparků, biokoridorů.
Péče o venkovskou krajinu a rozvoj venkova také
předpokládá vyu�ívání zemědělské půdy ke stabi-
lizaci příměstského zemědělství, doplňování ze-
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leně v krajině, která bude zabraňovat erozi pů-
dy. Při rozvoji venkova také jde o rozvoj pod-
nikatelských aktivit směřujících ke stabilizaci
obyvatelstva a zvy�ování počtu ploch pro vý-
stavbu bytovou i komerční..
Hlavní hospodářské subjekty na  území města
     Česko-�panělská strojírenská společnost
ESSA CZECH, spol s.r.o., (Grupo Estampaciones

Sabadell � GES). Společnost GES na evropský trh
pronikla v květnu 2000 výstavbou a otevřením
svého závodu v Úvalech pod názvem ESSA CZECH,

spol. s r.o. Mateřská firma GES sídlí v deseti
střediscích ve �panělsku, v okolí Barcelony a

Valencie, nyní i v ČR v Úvalech u Prahy. Spo-
lečnost má mnohaleté zku�enosti v oblasti výro-
by náhradních dílů pro automobily. V roce 2000
zaměstnávala celkem 1249 zaměstnanců a objem
výroby činil 30 miliard peset. V současnosti
zaměstnává 2000 zaměstnanců. Specializuje se na
kalibraci, výrobu prototypů, polystyrénových
modelů pro tavení, lisování, slévárenství, vý-
robu velkých odlitků. Mezi její největ�í zákaz-
níky patří např. firmy BMW, Ford, PSA Group
(Citroen, Peugeot), Volkswagen Group (Audi,

Seat, Škoda, Volkswagen), Mercedes Benz, Nis-

san, Opel, Renault, Volvo. Essa Czech – lisovna

je prvním závodem firmy, který stojí mimo území

�panělska. Závod v Úvalech se rozkládá na par-
cele o velikosti 13 tisíc m2.

ESSA
CZECH;,
spol.
s r.o.
(Grupo Es-
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      Současným majitelem bývalého závodu Stře-
dočeského průmyslu masného je od roku 2000 Ing.
Pavel Tomáš, který provádí   rozsáhlé rekon-

strukce objektů a přestavby zaměřené na pláno-
vané vyu�ití prostor jeho firmou PT Servis -

Velkoobchod potravinářským zbo�ím. Zpočátku
plánuje vyu�ití objektů jako skladových pro-
stor, později zahájení výroby sterilované zele-
niny a ovoce, masových konzerv a hotových jí-

del.

     Po rozpadu holdingu ČKD Praha byla zalo�e-
na v prostorách bývalého úvalského závodu 8.

června 1992 nová společnost s ručením omezeným
Elektromechanika Úvaly, s.r.o. Základní výrobní

náplní zůstala výroba trakčního zařízení pro
tramvaje a dieselelektrické lokomotivy. Od roku

1993 začala spolupráce s německou firmou REMAK
při výrobě speciálního zařízení pro ohřev a
chlazení hydraulického oleje. V roce 1995 spo-

lečnost zahájila výrobu přídavného elektrického
pohonu k invalidním vozíkům IVOTRAK a v roce
1998 navázala úzkou spolupráci s německou fir-
mou HENNIG, která kooperuje na výrobě dal�ích
výrobních programů. V současnosti společnost
vyrábí předev�ím otočné reklamní panely, pro-
sklené otočné reklamní vitríny, světelné re-
klamní panely, rozvaděče pro obráběcí stroje a
pro důlní velkostroje. Ve spolupráci s firmou
Remak pokračuje ve výrobě speciálního zařízení
pro ohřev a chlazení hydraulického oleje. Vyrá-

PT Servis

Elektrome-
chani-ka
Ú
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bí také montá�ní stoly a přípravky, kancelářský
a kuchyňský nábytek. Zaji�ťuje velkoprodej �i-
rokého sortimentu spojovacího materiálu.

     Produkce společnosti MULTITEC Bohemia,

a.s., sídlící v Riegrově ulici čp. 897  je zamě-
řena na vývoj a výrobu kontejnerů pro silniční
přepravu materiálů a odpadů včetně nebezpečných
a vývoj a výrobu nosičů kontejnerů. Výroba prv-
ního kontejneru byla započata v září 1991
v prostorách provozního areálu v Úvalech, Rie-

grova 65, pronajatých od státního podniku UNI-

POS. V červnu 1992 pak ve veřejné dra�bě spo-
lečnost celý areál vydra�ila a tak byly dány
počáteční výrobní základy a podmínky dal�ího
rozvoje. Vývoj společnosti se profiloval do ro-
ku 1999 a prošel strojírenskou výrobou, výrobou

učebních pomůcek, zakázkovým účetnictvím, ale i
ubytovacími slu�bami, prodejem drogistického a
textilního zbo�í i prodejem potravin. Postupem
času se rozvíjela strojírenská výroba a ostatní
činnost byla utlumována. V roce 1999 společnost
rozhodla o své specializaci na vývoj a výrobu

kontejnerů a nosičů kontejnerů. V současnosti
společnost vyrábí kontejnery o objemu 1 a� 42 m3
pro ve�keré natahovací mechanizmy pou�ívané
v ČR, v zemích EU i jinde ve světě.
    Společnost Stavebniny Krutský, spol.

s r.o., má v Úvalech ji� mnohaleté zku�enosti.
Sídlí na adrese �kvorecká čp. 871. Zabývá se
prodejem stavebnin a hutního materiálu. Provádí

MULTITEC
Bohemia,

Stavebniny
Krutský,
spol.
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kompletní zásobování staveb. Zaji�ťuje dopravu
zakoupeného materiálu, montá� sádrokartonu, po-
kládku střech, montá� stře�ních oken Velux a
dal�í slu�by.
     Společnost BOS, spol s r.o., působí
v Úvalech více jak deset let a sídlí

 Klánovické ulici čp. 334. Zabývá se výrobou
ocelových konstrukcí, nádr�í, sil, montá�ních
technologických celků čerpacích stanic. Od roku
1999 společnost zvolila novou strategii a spe-
cializuje se na výrobu dvouplá�ťových nádr�í o
objemu 100 m3  a na montá�e technologických cel-
ků čerpacích stanic a skladů pohonných hmot,
dále na montá�e ocelových konstrukcí, sklado-
vých hal a nástaveb na obytné domky.

     Pneuservis Jaroslav Černý, spol. s r.o. –
společnost Jaroslava Černého poskytuje své
slu�by ji� od roku 1989, od roku 1995
v prostorách nově vybudovaného pneuservisu
v Dobročovické ulici čp. 1450. Provádí demontá-
�e a montá�e pneumatik, vyva�ování pneumatik
pro osobní i nákladní automobily, protektorová-

ní pneumatik pro nákladní vozidla studenou vul-

kanizací, protektorování pneumatik pro osobní a

nákladní vozidla teplou vulkanizací, opravy

pneu včetně průrazů a prořezávání dezénu. Záro-
veň se zabývá prodejem nových pneumatik na
osobní i nákladní automobily, protektorů na
osobní a nákladní automobily, na zemědělskou
techniku, prodejem autobaterií AKUMA, prostřed-

BOS, spol.
s r o

Pneuservis
Černý,
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ků AMOR ALL na hloubkovou ochranu laku, karosé-
rií, palubek a disků.
     Ateliér Krupka – dílna  Lubomíra a Miro-

slavy Krupkových v Lu�ické ulici čp. 1295 má
ji� pětadvacetiletou tradici. Ji� od roku 1982
realizuje vlastní výstavy a od roku 1979 skupi-

nové výstavy nejen v Úvalech, v Praze, ale i na

dalších místech po celé republice. Od roku 1985

pracovali majitelé dílny jako samostatní kniha-

ři � výtvarníci. Ateliér v současnosti realizu-
je výstavní činnost, provádí knihtisk, knihař-
ské práce a zároveň provozuje nakladatelství
Ve stráni, které od roku 1997 dosud vydalo 13

kni�ních titulů.
     Firma RubesWebDesign  Ing. Lukáše Rubeše

Grébrova ulice čp. 1396 se zabývá návrhem,
tvorby a provozováním internetové prezentace

jednotlivých subjektů. Zaji�ťuje registraci do-
mény, internetové stránky, zřizuje on-line vir-
tuální obchod, provádí reklamní grafiku, foto-

grafování, video, ozvučení www, Wap stránky.
Firma je správcem internetových stránek města
Úvaly.  K  jejím zákazníkům patří řada firem a
společností v Úvalech,  i v dalších místech re-
publiky,  např. Izolace a projekty staveb, Čes-
ké panorama, Stavebniny Krutský, Nástrojárna

Tuklaty, Regionální informační centrum Libocho-
vice.

     Společnost SATCA, spol. s r.o., byla zalo-
�ena v Úvalech v únoru 1991 a jejím vlastníkem

Ateliér
Krupka

RubesWeb-
Desing

SATCA,
spol.
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je Ing. Václav Tůma se synem Petrem. K její
hlavní činnosti z počátku patřila projekce, vý-
stavba a provoz kabelových televizí. V roce

1998 spolupracovala na prvním zavádění interne-
tu do sítě kabelem v Chodově u Karlových Varů.
V následujících letech do�lo ve společnosti
k přechodu od projekcí samostatných kabelových
televizí k zaji�ťování dodávek pro sítě multi-
funkční. Společnost provozuje bezdrátovou síť
poskytující přístup k internetu v Úvalech a

v okolních obcích. Provádí maloobchodní i vel-

koobchodní prodej on-line po internetu. Usiluje

o zavádění výrobků výpočetní techniky obchodní
značky TRENDNET (USA) a ALFA (Taiwan) na český
trh a jejich zpřístupnění nej�ir�í veřejnosti.
     Firma ALBRA-Alena Brajerová má sídlo

v Havlíčkově ulici čp. 197 a 92.  V  Klánovické
ulici má vlastní tiskárnu. V roce 1992 převzala
Alena Brajerová se svou firmou ALBRA – Alena

Brajerová distribuci učebnic.  Postupně se čin-
nost firmy roz�ířila  i na  nakladatelskou čin-
nost, vět�inou učebnicového charakteru. V
 současné době se jedná o přibli�ně 400 titulů.
Redakce ALBRA sídlí v Praze 1, Školská 26. Fir-

ma se řadí mezi   největ�í distributory v ČR.
Vydává ojedinělý katalog v�ech vydávaných učeb-
nic řazených podle nakladatelství a předmětů.
Od r. 2000 je vydáván čtvrtletník,  časopis
Společenskovědní předměty.  Firma měla pět pro-
dejen a to v Praze, Ostravě, Uherském Hradišti,

ALBRA-
Alena Bra-
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�ďáru nad Sázavou a Olomouci. Po povodních
v Praze v r. 2002 byla zatopená prodejna

v Praze zrušena.

     V  objektu čp. 92 má sídlo také firma B +
H , spol s r.o., zalo�ená v r. 1994. Zabývá se
zaji�ťováním ostrahy majetku a osob, technicko-
organizační činností v oblasti po�ární ochrany
a činností  organizačních poradců v oblasti
krizového řízení civilní ochrany a obrany. Po-
skytuje i slu�by soukromých detektivů. Převá�-
nou náplní je ostraha a hlídání objektů v Praze
a okolí. Při této činnosti společnost zaměstná-
vá 80 a� 100 osob.
     Firma Ing. Pavla Kroba ÚTM Ing. Pavel Krob

patří v Úvalech mezi dlouhodobě stabilní podni-
katelské subjekty a sídlí v ulici  Husova čp.
77. Firma se zabývá prodejem a servisem nových

počítačů, PC sestav a příslu�enství, mobilních
telefonů, kancelářské techniky, zaji�ťuje i ba-
zarový prodej pou�ité techniky. Dále provozuje
realitní kancelář za účelem zprostředkování
prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí. Prodej
roz�ířil o sortiment potřeb pro modeláře a
sportovních potřeb.
     Sídlo firmy VORWERK  CS,  k. s., je

v Praze, v Úvalech v ulici Foersterova čp. 371
se nachází prodejna společnosti a zákaznické
centrum. Firma nabízí vysavače značky Kobold a
kuchyňské varné mixéry Thermomix 21. V ČR má

B + H ,
spol.

ÚTM Ing.
Pavel Krob

VORWERK
CS, k.s.
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společně s divizí Thermomix více jak 2000 spo-
lupracovníků.
     BENO Úvaly - Autorizovaný prodejce Škoda.

Společnost BENO Říčany začala v závěru ledna
2004 působit i v Úvalech Na náměstí Arno�ta
z Pardubic otevřela velkoprodejnu s velkým pří-
slušenstvím s prodejem nových i ojetých vozů na
leasing, prodejem originálních dílů a příslu-
�enství �KODA, dále půjčovnu automobilů, zajiš-
ťuje záruční a pozáruční servis, měření emisí a
pneuservis, klempířské a lakýrnické práce, od-
tahovou slu�bu a dal�í slu�by. Prodejna je ote-
vřena od pondělí do pátku 7.00 � 18.00 hodin,
v sobotu 8.00 – 12.00 hodin.

     Milo� Pálek � vinařství..  Miloš Pálek se
zabývá v Úvalech od roku 1982 výrobou vína

z moravských hroznů. Nezbytné zku�enosti získal
nejprve z literatury a od malých moravských vi-

nařů. Tomu odpovídal i pou�itý způsob zpracová-
ní v tradičních dřevěných nádobách. Své výrobky
představil na mnoha výstavách a postupně se
stal hodnotitelem vín. Největ�ího úspěchu dosá-
hl v roce 1989, kdy jeho cuve Rulandské bílé –

Souvignon získalo na mezinárodní výstavě
v Bratislavě velký diplom a stříbrnou medaili.
Po roce 1989, kdy bylo mo�né získávat zku�enos-
ti o moderních způsobech zpracování vína
z Německa, začal svou technologii postupně
upravovat. Jednou z významných změn, které za-
vedl, je zrání vína v nerezových nádobách se

BENO Úvaly

Miloš Pá-
lek-
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zamezením přístupu vzduchu. Zároveň se změnou
technologie došlo k přestěhování zrání vína do
sklepních prostor Prokůpkova mlýna. V současné
době zpracovává pan Pálek hrozny z Moravské No-
vé Vsi. Hlavními odrůdami jsou Rulandské �edé,
Neuburg, Mu�kát moravský, Svatovavřinecké a Ca-
bernet Moravia. Vyrobený produkt je v kvalitě
vín jakostních a přívlastkových. Milo� Pálek je
stálým degustátorem časopisu Vínorevue.
     Dále je mo�né zmínit podniky, firmy a spo-
lečnosti, které v současnosti zaměstnávají
v Úvalech pět a více zaměstnanců a mající vliv
na míru zaměstnanosti ve městě. Na náměstí Ar-
nošta z Pardubic sídlící  TJ Sokol Úvaly, spol.

s r.o., nabízí ubytovací a stravovací slu�by.
Mezi prodejci je mo�né například uvést firmu
Petr Zámostný – ZAMORA, která provozuje na ná-

městí Arno�ta z Pardubic drogerii a jako pro-
dejní firma nabízí drogistické zbo�í, kosmeti-
ku, tě�kou chemii, papírnictví a galanterii. Je
výhradním prodejcem společnosti Barvy a laky
Praha-Hostivař. Prodejem potravin, řeznictví a
uzenářství se zabývá společnost Haken, spol.

s r.o., a �U Rejhonů� Václav Vencovský. Výrobky
�elezářské a elektro prodává firma  Elektro-

�elezářství Martin Hlávka Nepřehlédnutelným
známým prodejcem potravin je na náměstí Arno�ta
z Pardubic firma Rudolf Tuček, která prodejnu

provozovala i v době první republiky a prodej-
cem ovoce-zeleniny v Husově ulici je společnost
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SANTANA, s.r.o. Společnost  OTECO, spol.

s r.o., vyrábí parfémy. Prodejem stavebnin a

výrobou fasádních barev se zabývají firmy Ladi-

slav Hraník, GRANELLA, spol. s r.o., ALMECO,

s.r.o., PORSTAV, spol. s r.o. Tiskárenské slu�-
by poskytuje firma TYPOL pana Poledníka

v Pra�ské ulici, firma Roman Kroutil – Provádě-
ní staveb v ulici 5. května nabízí realizaci
staveb na klíč, rekonstrukce objektů pokládání
zámkových dla�eb, stavební práce poskytuje fir-
ma PAVEL HRACHOVEC – sanace – zateplování – re-

konstrukce sídlící v Maroldově ulici.
     Ve městě se rozvíjí celá řada �ivností
v oblasti obchodu a slu�eb,  drobná řemeslná
výroba, pohostinské a ubytovací slu�by, které
vyu�ívají předev�ím náv�těvníci nedalekého
hlavního města. Lze zmínit i řadu firem autodo-
pravy, kadeřnických, krejčovských a opraváren-
ských slu�eb. Pohostinské a ubytovací slu�by
reprezentuje předev�ím restaurace HOMOLKA, ho-
tel SOKOL, hotel BUDKA.

     Přes uvedené skutečnosti je ve městě málo
pracovních příle�itostí, co� je ji� letitý pro-
blém více ne� jedno století. V současnosti od-
jí�dí denně za prací  převá�ně do Prahy, ale i
Českého Brodu a Kolína, a� 1500 obyvatelů Úval.
A právě blízkost Prahy a nutnost denního dojí�-
dění za prací i v současnosti nepříznivě ovliv-
ňuje zájem o kulturní, sportovní a společenský
�ivot ve městě.
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     Z velké investiční činnosti v minulosti
vyplynuly pro město dlouhodobé i krátkodobé zá-
vazky, které se postupně daří sni�ovat. 1/ Ře�e-
ním pro nejbli��í budoucnost bude v�ak dal�í
prodej majetku města a z jeho výtě�ku hradit
nové investice nebo úvěry na investice. Vedení
města předpokládá opravu  opěrné zídky podél
ulice Pra�ská, která je v dezolátním stavu, vy-
budování splaškové kanalizace v ulici Šámalova,

budování vodovodu do Radlické čtvrti, přípravu
projektové dokumentace  pro přivaděč pitné vody
z Káraného, rekonstrukci chodníků na náměstí
Arno�ta z Pardubic a celkově chce aktualizovat
městský územní plán.
     Ve městě v současnosti působí
z politických stran Občanská demokratická stra-
na (ODS), Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM) a volební hnutí Sdru�ení nezávislých
kandidátů  Za rozvoj Úval. Mezi spolky a kluby
ve městě se řadí Junák � svaz skautů a skautek
ČR, středisko bratra Jiřího Bubáka Úvaly, Sbor
dobrovolných hasičů, Český svaz ochránců příro-
dy, organizace Českého rybářského svazu, Český
svaz chovatelů, Včelařský spolek, Úvalský spo-
lek akvaristů, základní organizace Sdru�ení
zdravotně posti�ených v ČR, Sdru�ená obec ba-
ráčníků J. A. Komenského, Automotoklub, Klub
důchodců, Leteckomodelářský klub, Střelecký
klub.

                                                
1 �ivot Úval č. 1/2004

Politické
strany a
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     Ve městě působí 3 církve � farnost Římsko-
katolické církve při kostele Zvěstování Páně,
nábo�enská obec Církve československé husitské
s Husovou kaplí, kazatelská stanice Církve bra-

trské s modlitebnou.

      �ivot lidí významně ovlivňuje počasí �
jejich psychiku, tělesnou stavbu i jejich
schopnosti a zájem a aktivitu. I v letošním ro-

ce pozorně a pečlivě sledovala počasí a srá�ky
na území města místní srá�koměrná stanice vede-
ná Ing. Jiřím Veselým, která kromě pravidelných
hlá�ení do Českého hydrometeorologického ústavu
v Praze poskytuje informace té� městské kronice
a roční souhrnnou zprávu do měsíčníku �ivot
Úval.

     Úroveň kulturně společenského a sportovní-
ho �ivota ve městě roste a nezmírá s ohledem na
úsilí a péči �patriotů města� a propagátorů a
organizátorů kultury a sportu, kteří usilují o
obnovu tradic v této oblasti, jako je zejména

Jana Pospí�ilová, ředitelka městského domu dětí
a mláde�e,  Ing. Vladislav Procházka, vedoucí
redaktor měsíčníku �ivot Úval, Ing. Zdena Ha-
vránková, Helena Novosádová, Jana Tůmová, Jiří
�tork, Jitka Pokorná, Jiří Kejř, Ing. Vladimír
Kolomý, p. Morávek, Iva Krňanská, ředitelka
městské knihovny, Franti�ek Smolík, ředitel zá-
kladní �koly v.v., Jana Tesařová, vedoucí
správního odboru městského úřadu, a řada dal-

Srá�koměr-
ná stanice
v Úvalech

Patrioti
města,
propagáto-
ři a orga-
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�ích nezi�tných dobrovolných činovníků i pro-
stých občanů.
     Po 75 letech od vydání monografie „Úvaly

jindy a nyní“ v roce 1929 vydalo město Úvaly
26. listopadu 2004 novou knihu o Úvalech pod

názvem ÚVALY  V PRŮBĚHU STALETÍ.

Důle�ité momenty v
�ivotě města
      Vstup do nového roku 2004 byl plně pod
vlivem mrazu a sněhu. Závaly sněhu na celém
území republiky způsobily kolaps na dopravních
tazích. Vlaky i silniční doprava jezdily se
zpo�děním. Nejvá�něj�í situace byla z 5. na 6.
ledna na trati z Prahy na Kolín, kde zamrzlo

několik výhybek a praskla kolejnice mezi Českým
Brodem a Úvaly. V daném úseku byla k dispozici

jen jedna kolej. Vlaky dosahovaly zpo�dění 1
hodinu i více - ojediněle i polovinu dne. Leden
tak zůstal nejchladněj�ím měsícem celé zimy.
     Na vojenskou základní slu�bu v lednu 2004
nastoupili historicky jedni z posledních povo-

lanců. Vojenská základní slu�ba v České repub-
lice skončila 31. prosince 2004, a Armáda ČR se
stala plně profesionální. Branné povinnosti
v�ak mu�i, ale nově i �eny, zbaveni nejsou.

Historicky
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Z Úval v tomto období nastoupilo do Armády ČR
30 branců.

     Bezpečnostní situace ve městě odpovídala
současným mo�nostem a nebyla na potřebné úrov-
ni. I kdy� je ve městě zřízena slu�ebna Policie
ČR, nebyla zde stálá slu�ba. Pouze ve vymeze-
ných úředních hodinách vykonávaly slu�bu dvě
policistky.

     1. května vstoupila Česká republika do
Evropské unie.  Tím se také otevřely i na�emu
městu Úvaly nové mo�nosti prolnout svoji histo-
rii, současnost i budoucnost s evropskými regi-
ony, mo�nost vyu�ívat evropské fondy ke zlep�o-
vání �ivotních i společenských podmínek svým
obyvatelům a dal�ího rozvoje města.

     Od čtvrtka 10. do neděle 13. června se ko-
naly ve všech 25 zemích Evropské unie volby po-

slanců do Evropského parlamentu. V České re-
publice se tyto volby konaly 11. a 12. června
2004 a zájem o ně projevoval velmi malý počet
voličů, také v Úvalech voliči projevovali spí�e
nezájem. Atmosféra ve městě - jakoby volby vů-
bec nebyly. Volby do Evropského parlamentu

v republice skončily jasným vítězstvím Občanské
demokratické strany.

     Senátní a krajské volby do zastupitelstev

krajů ve dnech 5. a 6. listopadu skončily jed-
noznačným vítězným volebním rekordem Občanské
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demokratické strany, která ze 14 krajů získala
ve 13 krajích pozici hejtmana kraje a zároveň
přesvědčivé zastoupení v zastupitelstvech kra-

jů. Na druhém místě skončila KSČM, která udr�e-
la své pozice. Stanislav Gross přiznal debakl
ČSSD.

     Závěr roku, od 26. prosince, byl i v naší
zemi poznamenán  apokalyptickou tragédií

v jihovýchodní Asii, kdy silné zemětřesení po-
blí� indonézkého ostrova Sumatra vyvolalo ni-
čivé mořské vlny tsunami, které usmrtily a

zranily v regionu statisíce lidí. I v Úvalech,

jako v celé ČR, se rozvinula obrovská vlna me-
zinárodní solidarity, občané začali přispívat
dobrovolnými  finančními dary.

Volby
Volby do Evropského parlamentu

     V ČR se volby uskutečnily ve dnech 11. a
12. června 2004 historicky první volby do Ev-

ropského parlamentu, při nich� bylo zvoleno 24
poslanců Evropského parlamentu, kteří budou za-
stupovat Českou republiku. V Úvalech se ve

třech volebních okrscích voleb zúčastnilo
36,01% oprávněných voličů. Pětiprocentní hrani-
ci odevzdaných hlasů zde získaly: Občanská de-
mokratická strana (39,37%), Komunistická strana

Volby do
Evropského
parlamentu
Ú l h
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Čech a Moravy (15,59%), SNK-sdru�ení nezávis-
lých a Evrop�tí demokraté (15,1%) a Česká stra-
na sociálně demokratická (5,15%).
     Těsně pod hranicí, potřebnou ke vstupu do
EU, získaly: KDÚ-ČSL (3,95%), Strana zelených
(3,38%), Unie liberálních demokratů
(2,82%).Ostatní kandidující politické strany a

hnutí v Úvalech nedosáhly ani jednoho procenta

hlasů voličů.

Volby do Senátu Parlamentu ČR a
zastupitelstev krajů
     Ve dnech 5. a 6. listopadu se uskutečnily
senátní a krajské volby. V Úvalech probíhaly

pouze volby do zastupitelstva Středočeského
kraje. Úval�tí voliči byli rozčleněni do tří
volebních okrsků. Souhrnné výsledky voleb
v Úvalech za tři volební okrsky jsou následují-
cí:

     Voleb se v Úvalech zúčastnilo 3 979 voličů
(36,55% z celkového počtu oprávněných voličů),
bylo odevzdáno 99,25% platných hlasů pro násle-
dující politické strany, hnutí: a koalice jak

je ní�e uvedeno.
Občanská demokratická strana
685 platných hlasů, tj.  47,51%
SNK sdru�.nezáv. a Evrop�tí demokraté
250 platných hlasů, tj.  17,40%

Volby do
zastupi-
telstva
Středočes-
kéh k j
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Komunistická strana Čech a Moravy
183 platných hlasů, tj.  12,80%
Česká strana sociálně demokratická
139 platných hlasů,  tj.   9,41%
Koalice pro Středočeský kraj
84 platných  hlasů, tj.   5,82%
NEZÁVISLÍ

51 platných hlasů, tj.   3,50%
Strana zelených a Strana pro otevř. spol.
34 platných hlasů,  tj.   2,39%
Strana venkova-spoj. občan. síly
4  platné hlasy,      tj.  0,26%

Pravý Blok

3 platné hlasy,      tj.  0,20%

Strana za �ivotní jistoty
3 platné hlasy,       tj.  0,20%

Koruna Česká (monarchistická strana)
2 platné hlasy,     tj.  0,12%

Koalice Dělnické a Národní strany
1 platný hlas,       tj.  0,06%

    Politické strany, hnutí a koalice značené
tučně mají své zástupce  zastupitelstvu kraje.

Z činnosti orgánů
města
Zastupitelstvo města
     V zastupitelstvu města Úvaly pracovalo 15
zastupitelů města � Ing. Franti�ek Adamčík

Zastupi-
telstvo
města
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(KSČM), Ing. Tomá� Ba�ta (SNK), Ing. Ivan Černý
(SNK) - starosta, předseda komise protichemické
obrany, Ing. Jana Horová (SNK) – místostarost-

ka, předsedkyně komise bytové a sociální,  Mi-
loslav Kolařík (SNK), Roman Kroutil (SNK)- rad-
ní, předseda komise výstavby, dopravy a územní-
ho plánování, Ing. Josef Krutský (SNK) – radní,

předseda finančního výboru, Ing. Ladislav Morá-
vek (KSČM), Helena Novosádová (SNK) � předsed-
kyně komise kulturní a zájmové, Petr Rytina
(SNK), Radovan Skřivan (SNK) � předseda komise
pro likvidaci a evidenci majetku, Jaromír Stem-

berk (SNK) – radní, Ing. Vladimír Struska

(ODS), MUDr. Jan �ťastný (ODS) � předseda kont-
rolního výboru, MUDr. Kateřina Zemanová (ODS),
kteří byli zvoleni občany Úval při posledních
komunálních volbách 1. a 2. listopadu 2002. Za-

stupitelstvo pokračovalo ve své práci na rozvo-
ji města vycházející z volebních programů poli-
tických stran a hnutí  s volebními mandáty. 23.

září 2004 zastupitelstvo přijalo rezignaci na
svůj mandát člena zastupitelstva Ing. Tomá�e
Ba�ty (SNK) a přijalo slib nové zastupitelky
Mgr. Romany Vorlíčkové (SNK).

     První veřejné zasedání zastupitelstva měs-
ta v roce 2004 se konalo ve čtvrtek 19. února
od 18 hodin v kulturním sálku Domu

s pečovatelskou slu�bou na náměstí Svobody.
V úvodu jednání zastupitelstva  byl starostou

První ve-
řejné za-
sedání za-
stupitel-

Schválení
rozpočtu
města na
rok 2004



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2004                                                                                strana 31 (celkem 153)

města Ing. Ivanem Černým představen nový tajem-
ník MěÚ Ing. Gabriel Máčik a  kronikář města
Dr. Vítězslav Pokorný. Po informaci o jednání
rady zastupitelé projednali a  také bez připo-
mínek schválili úpravu rozpočtu města na rok
2004. V rozpočtu byly upřesněny kvalifikované
odhady v jednotlivých kapitolách. Příjmovou
část rozpočtu ovlivnil úspě�ný prodej pozemků
v oblasti Chorvatské ulice. Na straně výdajů
byly dodatečně zařazeny náklady na vodné, stoč-
né a plyn v základní škole a ve speciální ško-

le, výdaje na zaplacení tříprocentní daně
z převodu pozemků. Vyrovnaný rozpočet byl
schválen v celkové vý�i 107.372.200,00 Kč. Za-
stupitelstvo věnovalo vá�nou pozornost projed-
nání změn územního plánu města. Po rozsáhlé a
bouřlivé diskusi přítomných zastupitelů a obča-
nů zastupitelstvo schválilo návrh změn územního
plánu města Úvaly podle dokumentace zpracované
Ateliérem D+  Ing. arch. Petr Durdík a vymezilo

závazné  části změn ve formě regulativů a se-
znam veřejně prospě�ných prací. Zastupitelstvo
rozhodlo v rámci postupu dalšího projednávání

změn územního plánu města o vypu�tění územní
rezervy pro novou základní �kolu ve městě
v lokalitě Výpustek. Město chce vyu�ít mo�nosti
účastnit se skupinového projektu na výstavbu
kanalizací financovaného z Fondu soudr�nosti
Evropské unie. Zastupitelstvo účast města na
tomto skupinovém projektu schválilo. Rovně�
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schválilo �ádost města o dotaci na stavbu kana-
lizace Riegrova-Chorvatská z prostředků Evrop-
ské investiční banky. Zároveň předbě�ně schvá-
lilo ručení majetkem města za bezúročnou půjčku
z této banky. Zastupitelstvo se také zabývalo

přípravou odpovědi na petici občanů,  která vy-
zvala zastupitelstvo ke zrušení usnesení

z loňského roku týkající se koupě areálu Multi-
tecu, záměru prodeje objektu městského úřadu
v Pra�ské ulici a objektu sídla Veřejně pro-
spě�ných slu�eb města v ulici 5. května, usne-
sení o Multitecu, sídle MěÚ ponechalo
v platnosti, o objektu VPS usnesení zrušilo.

V dalším jednání zastupitelé schválili udělení
plakety města Ing. Vladimíru Kolomému za práci
na publikaci o úvalském divadelnictví a ustano-

vilo pětičlennou letopiseckou komisi ve slo�e-
ní: zastupitelé Ing. Jana Horová a MUDr. Jan

�ťastný, dále Ing. Vladislav Procházka, Ing.
Zdeňka Havránková a PhDr. Lenka Mandová. Zastu-
pitelstvo také umo�nilo kronikáři města Dr. Ví-
tězslavu Pokornému seznámit přítomné  se svými
představami o vedení městské kroniky a připra-
venosti ke spolupráci se všemi profesními od-

borníky nebo patrioty města při zpracovávání
údajů do městské kroniky a zejména dopracování
chybějících zápisů.

     Druhé veřejné zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 25. března 2004 v 18 hodin v sálku
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DPS Úvaly. Zasedání zastupitelstva města mělo
na programu zejména projednávání výsledků hos-
podaření města za rok 2003, změny územního plá-
nu města, rozhodnutí o úvěru na kanalizaci
z Českomoravské záruční a rozvojové banky a ře-
šení dostavby školního areálu. V úvodu jednání

se zastupitelstvo seznámilo s činností rady a
vzalo ji na vědomí. Místostarostka města Ing.
J. Horová seznámila členy zastupitelstva
s výsledky hospodaření města za rok 2003. Cel-
kové výdaje dosáhly částky 86,928 mil. Kč, tj.
80% plánovaných výdajů. Celkové příjmy dosáhly
vý�e 98,789 ml. Kč, tj. 93% plánovaných příjmů.
Rozdíl cca 12 mil. Kč obsahuje splátky úvěrů a
půjček. Po diskusi zastupitelstvo výsledky hos-
podaření města za rok 2003 schválili. Velkou
pozornost zastupitelé i přítomní občané na ve-
řejném zasedání věnovali komplexnímu vysvětlení
starosty města Ing. I. Černého k návrhu na

schválení odborného stanoviska ke změnám územ-
ního plánu města. Jednalo se o změnu pozemků
v lokalitě Vinice z orné půdy na obytné území
za účelem získání části pozemků od Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví města. Zastupitelé
předlo�ené návrhy schválili a v té souvislosti
rovně� schválili vypu�tění územní reservy pro
základní �kolu a ře�ení potřeby �kolních míst
dostavbou stávajícího areálu. Na návrh starosty

města Ing. Černého zastupitelé vyjádřili sou-
hlas se získáním bezúročného úvěru od Českomo-
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ravské záruční a rozvojové banky na zaji�tění
financování splaškové kanalizace Chorvatská do

vý�e 6,5 mil. Kč a také souhlasili se zřízením
zástavního práva k objektu čistírny odpadních
vod ve prospěch Českomoravské záruční a rozvo-
jové banky v rámci úvěrového řízení. V další
části jednání se zastupitelé věnovali otázkám

dostavby školního areálu a  nutnosti urbanis-

tického ře�ení náměstí Arno�ta z Pardubic a

údolí Výmoly. Zastupitelé také vyjádřili nesou-
hlas s přesunem agent z pověřeného úřadu Bran-
dýs nad Labem-Stará Boleslav z pracovi�tě
v Praze na pracovi�tě ve Staré Boleslavi a po-
věřenému úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
zastupitelstvo nabídlo zřídit v Úvalech podací
(sběrné místo). Zastupitelstvo rovně� pověřilo
starostu města Ing. I. Černého k pokračování
jednání o zřízení samostatného oddělení Policie
ČR v Úvalech. Zastupitelstvo zřídilo svůj Výbor
pro prevenci kriminality a ulo�ilo MUDr. �ťast-
nému, zastupiteli města, připravit do pří�tího
zasedání návrh na obsazení výboru. Místosta-

rostku města Ing. J. Horovou zastupitelé pově-
řili pokračováním jednání s Českými dráhami ze-
jména v zále�itosti potřeby zlep�ení dohledu na
pozemky a objekty ČD a zru�ení bufetu
v prostoru nádra�í. V neposlední řadě zastupi-
telstvo města pověřilo kontrolní výbor kontro-
lou smlouvy, která má městu zajistit nabytí
areálu Multitec.
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     Třetí  veřejné zasedání zastupitelstva
města se konalo 14. června 2004 v 18 hodin

v sále DPS Úvaly. Zasedání zastupitelstva jed-

nalo předev�ím o úpravě rozpočtu města, o změ-
nách územního plánu a majetkoprávních zále�i-
tostech, o zprávě kontrolního výboru a návrhu
na slo�ení Výboru pro prevenci kriminality.
Zprávu o činnosti rady přednesla místostarostka
města Ing. J. Horová. Zprávu vzalo zastupitel-
stvo na vědomí. Zastupitelstvo vzalo také na
vědomí změnu subjektu, který je kupujícím loka-
lity Chorvatská, z firmy STEPP Consult, s.r.o.,

na firmu Čechoslávie, s.r.o., rovně� vzalo na
vědomí uzavření smluvního vztahu s firmou ELTO-
DO CITELUM, s.r.o., jeho� předmětem je nájem,
obnova, provoz a správa systému veřejného
osvětlení města. K úpravě rozpočtu, kterou

přednesla místostarostka Ing. Horová, do�lo na
základě upřesnění příjmů a výdajů města
v uplynulých měsících, výdajová a příjmová část
tak činí 108 416 700,00 Kč. Velké starosti má
město v současnosti s hasičským domem, který
byl postaven svépomocí v roce 1938 částečně na
zavá�ce a tato skutečnost se nyní začala nepří-
znivě projevovat, stěny praskají a propadají
se. Celkové náklady na zabezpečení budovy jsou
odhadovány na 460 tis. Kč. Zastupitelstvo
schválilo navý�ení rozpočtu ve výdajích o tuto
částku a o polovinu finanční výpomoci byl po�á-

Schválení
změn územ-
ního plánu

Třetí  ve-
řejné za-
sedání za-
stupitel-

Upřesnění
rozpočtu
města pro



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2004                                                                                strana 36 (celkem 153)

dán krajský úřad. Starosta města Ing. Černý dá-
le informoval o tom, �e pozemky v lokalitě pod
Vinicí od silnice na Tlustovousy a� k háji za
školou v celkové výměře cca 12 ha by měly být
namísto orné půdy zaneseny do územního plánu
jaké čistě obytné území. K tomu předlo�ené
usnesení zastupitelé schválili. Zastupitelé se

také zabývali „Optimalizací návrhu trasy silni-

ce I/12 v prostoru Úval“. Trasa přelo�ky silni-
ce byla posunuta ji�ním směrem, neboť �lo o za-
chování významného krajinného prvku Škvoreckého

potoka. Zastupitelé navrhovaný postup změny
v územním plánu města schválili. Dále se zastu-
pitelé seznámili s návrhem na změnu vyu�ití lo-
kalit u koupali�tě a severně od lokality Vinice
na sportovně rekreační oblast a na určení po-
zemku pro nákladní vozidla a po diskusi schvá-

lili tři návrhy na změny územního plánu města.
Zastupitelstvo projednalo i návrh na prodej

dal�ího pozemku společnosti NORMA o výměře cca
900 m2 z důvodu dosa�ení po�adované vzdálenosti
vjezdu do areálu od světelné kři�ovatky. Zastu-
pitelstvo schválilo prodej dalšího pozemku o

výměře 857 m2  společnosti NORMA, k.s., za úče-
lem výstavby prodejny potravin za minimální ce-

nu 1000 Kč/m2 . Zastupitelstvo rovně� souhlasilo
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k ulo�ení telekomunikačních sí-
tí na pozemku města v lokalitě Úvaly-Hodov.
V různém zastupitelstvo města potvrdilo ofici-
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ální podobu heraldických symbolů města, jmeno-
valo členy Výboru pro prevenci kriminality:

Mgr. Jaroslav  Březka, PaedDr. Lada Holubová,
Ing. Jana Horová, Michal Hrušovský, JUDr. Jana

Janatová, Mgr. Jana Kubešová, pplk. JUDr. Jaro-

slav Michal, Ing. Dana Misárková, ThMgr. Jitka

Pokorná, Jana Pospí�ilová, Josef Rozum, Kateři-
na Saláková, Atka Stemberg, MUDr. Jan �ťastný a
pověřilo vedením výboru MUDr. Jana �ťastného,
jmenovalo doplnění kontrolního výboru: Aleš

Bro�ek, Petr Pajas, ing. Helena Váňová, ing.
Jaroslav Vrzák, a vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti kontrolního výboru.

     Čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva
města se konalo 23. září 2004 v 18 hodin v sále
DPS Úvaly. Veřejné zasedání zastupitelstva měs-
ta věnovalo hlavní pozornost úpravám rozpočtu
pro leto�ní rok a majetkoprávním zále�itostem.
V úvodu jednání slo�ila poslanecký slib do ru-
kou starosty města Ing. Ivana Černého nová

členka zastupitelstva Mgr. Romana Vorlíčková.
Nová členka zastupitelstva té� za Sdru�ení ne-
závislých kandidátů-Za rozvoj Úval nahradila
Ing. Tomáše Baštu, který se vzdal svého mandátu

zastupitele města Úvaly.     V úvodu jednání
vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města
Úvaly za období od 9. června do 23. září.  Poté
seznámila místostarostka města Ing. Jana Horová
členy zastupitelstva s dalšími navrhovanými

úpravami rozpočtu města na rok 2004. Dochází
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k navý�ení rozpočtu o 9 mil. Kč, je dodr�ena
jeho vyrovnanost, příjmy i výdaje města
v leto�ním roce budou činit 119 936 200,00 Kč.
Na dotaz zastupitele p. Kolaříka o čerpání ně-
kterých polo�ek hasičskou jednotkou, nutnosti
koupě skříňového vozidla pro VPS a problematiku
vodovodu, podali vysvětlení Ing. Černý i Ing.
Horová. Úpravu rozpočtu města pro leto�ní rok
následně zastupitelstvo jednohlasně schválilo.
Zastupitelstvo také schválilo účast města na
programu PHARE 2004 – opravy ulic ve výši 5 mil

korun, z toho 2,5 mil Kč vlastních prostředků.
Jednalo by se o ulice Tyr�ova, Ko�í�kova, část
Lu�ické a část Kollárovy. Starosta města Ing.
Černý seznámil přítomné členy zastupitelstva
s úsilím k získání dotace a bezúročné půjčky
pro financování výstavby splaškové kanalizace

z Riegerovy ulice do ulice Chorvatské

s celkovými náklady kolem 16 mil. Kč Z této
částky by měla tvořit 40% dotace, 40% bezúročná
půjčka a 20% vlastní prostředky. Zastupitelstvo
pověřilo starostu města podpisem úvěrové smlou-
vy. V rozsáhlém bloku majetkoprávních zále�i-
tostí ře�ilo zastupitelstvo vlastnické vztahy
k pozemkům v ulici Na Spojce a uzavření dohody
s p. Kovaříkem včetně darovací smlouvy a přija-
lo dar od p. Kovaříka městu, pozemek o výměře
202 m2. Na návrh starosty města o mo�nosti zís-
kat od Pozemkového fondu ČR zemědělské pozemky
bezúplatným převodem schválilo zastupitelstvo
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předmětné �ádosti o bezúplatný převod pozemků
od Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemky,
které jsou ve schváleném územním plánu určeny
celé nebo jejich části jako čistě obytné území
nebo pro stavby ve veřejném zájmu a o lokalitu
U Horou�ánek. Rovně� tak byla schválena �ádost
o bezúplatný převod pozemků u bývalé ČOV pod
Homolkou od Středočeských vodovodů a kanalizací
s.p. v likvidaci. Zastupitelstvo také schválilo

uzavření smluv o smlouvách budoucích a to

s Ředitelstvím silnic a dálnic o zřízení práva
věcného břemene, s SÚS Mnichovo Hradi�tě o ná-
hradě za omezení u�ívání komunikací a s Českými
dráhami, a.s. o zřízení práva věcného břemene.
Na návrh kulturní komise pojmenovat park

v Pra�ské ulici nad skautskou klubovnou  na
park Josefa Nachlingera a symbolicky tak ocenit

jeho  zásluhy o podobu parku a dal�í zeleně ve
městě. Také byly projednány a schváleny názvy
nových ulic v Úvalech. Zastupitelstvo rozhodlo

na návrh kulturní komise udělit čestné občan-
ství města Úvaly publicistovi a filmovému scé-
náristovi PhDr. Zdeňku Mahlerovi, který po ur-
čitou dobu svého �ivota v Úvalech �il a ocenit
jeho přínos české kultuře;  také ocenit  uděle-
ním plakety města Úvaly prof. Ing. arch. Miro-
slava Masáka za dlouhodobý přínos pro město
v oblasti koncepce a realizace významných sta-

vem ve městě. V závěru jednání se zastupitel-
stvo seznámilo se zprávou svého kontrolního vý-
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boru, schválilo jednací řád výboru pro prevenci
kriminality a jmenovalo do funkce předsedy MU-
Dr. Jana �ťastného.
     Páté mimořádné veřejné zasedání zastupi-
telstva města se konalo 14. října 2004 v 18 ho-
din v sále DPS Úvaly. Mimořádné veřejné zasedá-
ní zastupitelstva města svolala rada města pře-
devším k projednání a přijetí rozhodnutí ke
změnám územního plánu města Úvaly.  Po rozsáh-
lém projednání zastupitelstvo rozhodlo, �e
zpracovatelem změny v územním plánu města Úvaly
bude Atelier D+, Na okraji 2024/11, Praha 6 a

zároveň rozhodlo o návrzích, které budou zařa-
zeny do navrhované změny. Zastupitelstvo také
konstatovalo, �e stavba rekonstrukce �eleznič-
ního koridoru a nádra�í dle předlo�eného pro-
jektu, výrazně zhor�uje ji� tak tě�ký přístup
občanů k nádra�í a komplikuje pohyb pě�ích po
městě a v konečném důsledku zatí�í město ná-
kladnými investicemi. V předlo�ené podobě je
projekt pro město nepřijatelný a zastupitelstvo
s ním nesouhlasí, proto schválilo po�adavky
města na úpravu projektu a jeho investičního
krytí. V dal�í části jednání zastupitelstvo po-
věřilo starostu města Ing. Ivana Černého a mís-
tostarostku Ing. Janu Horovou k jednání ve věci
poskytnutí úvěru od Českomoravské záruční a
rozvojové banky včetně podpisu smluvní dokumen-
tace. Zastupitelstvo rovně� pověřilo místosta-
rostku Ing. Janu Horovou informovat Krajský
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úřad Středočeského kraje o zájmu města mo�ného
převodu Domova důchodců Úvaly i po zákonem sta-
noveném termínu. V závěru jednání zastupitel-
stvo schválilo Statut udělování čestného občan-
ství města Úvaly a plakety města Úvaly a pově-
řilo místostarostku Ing. Janu Horovou a radního
pana Jaromíra Stemberga zastupováním města ve
věci dra�by pozemků ve vlastnictví  Benzina,
státního podniku v likvidaci.

     �esté veřejné zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 9. prosince 2004 v 18 hodin v sále

DPS Úvaly. Tohoto posledního veřejného zasedání
zastupitelstva města v roce 2004 se zúčastnil
vysoký počet občanů města. Zastupitelstvo pro-
jednávalo úpravu rozpočtu na rok 2004 a 2005,
majetkoprávní zále�itosti, stanovení vý�e vod-
ného a stočného a vý�e poplatků za odvoz domov-
ního odpadu v roce 2005. Přítomné občany nejví-
ce zajímalo jednání zastupitelstva k vyjádření
stanoviska města k projektu Dostavba výrobního
závodu ESSA Czech Úvaly. Projekt roz�íření
předpokládá navý�ení ploch výrobních hal ze
současných 5600 m2 na konečnou celkovou výměru
18770 m2. Současně by se zvý�il celkový počet
pracovníků o 174 lidí. Po rozsáhlé diskusi za-
stupitelů a občanů a po zvá�ení v�ech předlo�e-
ných argumentů vyslovili členové zastupitelstva
11 hlasy ze 13 přítomných zásadní nesouhlas
s plánovaným roz�ířením výrobního závodu ESSA
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Czech Úvaly. Podle přijatého usnesení by reali-
zace tohoto záměru byla velkým zásahem do kra-
jiny a vzhledem k zástavbě rodinnými domky

v nejbli��ím okolí je nepřijatelná. V další
části jednání zastupitelstvo projednalo bez zá-
sadních připomínek ji� čtvrtou leto�ní úpravu
rozpočtu města na rok 2004 a schválilo upravený
rozpočet města na rok 2004 ve vý�i
111.536.100,- Kč. Vzhledem k tomu, �e se nepo-
dařilo sestavit a předlo�it zastupitelstvu roz-
počet na rok 2005, jeho� přípravou byl pověřen
tajemník městského úřadu Ing. Gabriel Máčik,
zastupitelstvo na návrh svého finančního výboru
ulo�ilo zpracovat návrh rozpočtu na rok 2005 do
10. ledna a rozhodlo o zavedení rozpočtového
provizória do doby ne� bude schválen nový roz-
počet. V rámci jednání o majetkoprávních zále-
�itostech schválilo zastupitelstvo města bezú-
platný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR o
celkové výměře 36000 m2 nacházejících se rovno-
bě�ně s Jeronýmovou ulicí v Radlické čtvrti.
Zastupitelstvo se rovně� zabývalo vyře�ením
sporů mezi městem a p. Králem, který staví 8
bytových jednotek na náměstí Svobody, o úhradu
dostavby kanalizační přípojky. Bylo rozhodnuto
o tom, �e dostavbu kanalizační přípojky
k bytovým domům město hradit nebude. Dále sta-
rosta města Ing. Ivan Černý podal informaci o
přípravných krocích směřujících k dostavbě are-
álu Základní školy Úvaly.  Zastupitelstvo rov-
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ně� rozhodlo zachovat ceny vodného a stočného
v roce 2005 ve stejné výši jako byly v roce

2004 a to cena vody z veřejného vodovodní sítě
bude 23,17 Kč za 1 m3 včetně DPH, cena stočného
bude ve vý�i 29,51 Kč včetně DPH. Ceny byly od-
souhlaseny mezi městem a firmou VaK Mladá Bole-
slav za podmínky sní�ení nájemného, které firma
platí městu. Toté� se týká odvozu domovního do-
padu, kde zůstává i pro rok 2005 zachována úro-
veň platby roku 2004. V závěru jednání zastupi-
telstva přítomní občané podrobili silné kritice
stavební úřad, který nereaguje na veškerá upo-
zornění přicházejících od občanů, neplní své
povinnosti a sliby a nekontroluje důsledně prů-
běh povolované výstavby ve městě.

Rada zastupitelstva města
     Pětičlenná rada  pracovala v nezměněném
slo�ení.  V roce 2004 se rada města sešla cel-
kem na 26 zasedáních, z toho bylo 5 zasedání

mimořádných a 5 zasedání roz�ířených o dal�í
zastupitele města.  Na svých zasedáních  rada
města prováděla pravidelnou kontrolu plnění
úkolů ulo�ených zastupitelstvem i úkolů vlast-
ních, zabývala se v�dy přípravou veřejného za-
sedání zastupitelstva, návrhy  a kontrolou prá-

ce jednotlivých odborů městského úřadu, včetně
stavebního úřadu, podněty jednotlivých zastupi-
telů a občanů pro jednání zastupitelstva, pro-
jednávala návrhy smluv s konkrétními právnický-
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mi i fyzickými podnikatelskými subjekty,  sle-

dovala čerpáním rozpočtu města, velkou pozor-
nost věnovala změnám územního plánu města, jed-
nala o majetkoprávních a personálních otázkách.

Výbory a komise
     Ke stávajícím výborům a komisím zastu-
pitelstva města � finančnímu výboru, vedenému
Ing. Josefem Krutským a kontrolnímu výboru, ve-

denému MUDr. Janem �ťastným, přibyla letopisec-
ká komise ustavená zastupitelstvem 19. února

2004 a vedená PhDr. Lenkou Mandovou a  výbor

pro prevenci kriminality ustavený zastupitel-

stvem 25. března 2004, personální slo�ení
schválené zastupitelstvem 14. června 2004 a ve-
deném MUDr.  Janem  �ťastným.

Výbor kontrolní
     Výbor se scházel pravidelně mezi zasedání-
mi zastupitelstva města. Průbě�ně kontroloval
vyřizování stí�ností, plnění usnesení a věcnou
správnost. Své závěry a návrhy výbor předkládal
zastupitelstvu města na veřejných zasedáních.
Největ�í akcí výboru na základě pověření zastu-
pitelstva města Úvaly dané usnesením zastupi-
telstva č. 032/04 ze dne 25. března 2004 bylo
provedení hloubkové kontroly smluv a průběhu
koupě  areálu Multitec. Třetí veřejné zasedání
zastupitelstva města 14. června schválilo dopl-
nění výboru: Ale� Bro�ek, Petr Pajas, ing. He-
lena Váňová, ing. Jaroslav Vrzák.
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Výbor finanční
     Vzhledem k tomu, �e výbor v průběhu roku
nebyl na svém jednání usnášeníschopný, došlo

k rezignaci některých členů a naopak byly při-
jaty nové členky výboru. Hlavním pozornost vě-
noval výbor kontrole plnění rozpočtu města, kdy
v roce 2004 do�lo ke 4 úpravám. Návrh rozpočtu
města pro roku 2005, zpracovaný tajemníkem MěÚ,
výbor nedoporučil zastupitelstvu města ke
schválení, doporučil  dočasně. ne� bude zpraco-
ván nový návrh rozpočtu města na rok 2005ě,
uplatnění rozpočtového provizoria.

Výbor  pro prevenci kriminality
     Výbor byl nově ustanoven na základě podně-
tu zastupitele MUDr. �ťastného. Jeho hlavní
činností je  zamezení kriminality ve městě.
Jednání se účastnili také zástupci Policie ČR.
Podněty a návrhy výbor překládá na jednání za-
stupitelstva. Členy výboru jsou: Mgr. Jaroslav
Březka, Paeddr. Lada Holubová, ing. Jana Horo-
vá, Michal Hrušovský, JUDr. Jana Janatová, Mgr.

Jana Kubešová, pplk. JUDr. Jaroslav Michal,

ing. Dana Misárková, ThMgr. Jitka Pokorná, Jana

Pospí�ilová, Josef Rozum, Kateřina Saláková,
Atka Stemberg, MUDr. Jan �ťastný. Za předsedu
výboru  byl navr�en  MUDr. Jan �ťastný.

Letopisecké komise a kronikářský aktiv
     29. března 2004 se uskutečnilo společné
jednání letopisecké komise zastupitelstva města
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a kronikářského aktivu. Společné jednání řídila
místostarostka města a členka letopisecké komi-
se Ing. Jana Horová. Informovala o přestěhování
archivu kroniky města z nevyhovujících prostor
čp. 95 na městský úřad. Kronika města má dosud
8 svazků. Nejstar�í je Kniha pamiatnej obce
Auwalské z roku 1780. Úplně chybějí kronikářské
zápisy za období 1971-1974 a částečně jsou
zpracovány zápisy z let 1986 – 2003. Chybějící
zápisy budou postupně dopisovány novým kroniká-
řem Dr. Vítězslavem Pokorným. Účastníci jednání
se shodli na nezbytnosti začít budovat skutečný
archiv kroniky města a vytvářet k tomu podmín-
ky. V závěru jednání byla zvolena PhDr. Lenka
Mandová do funkce předsedkyně letopisecké komi-
se.

Komise rady města
Komise výstavby, dopravy a územního plánu
       Jejím předsedou je Roman Kroutil. Komise
výstavby se v průběhu roku 2004 se�la na dvou
jednáních, na kterých zejména projednávala změ-
ny územního plánu města v lokalitě Úvaly –Ho-
rou�ánky, projednávala mo�nosti získání pozemků
od Pozemkového fondu ČR, stavební záměr Horka
stavební spol. s.r.o. (stavba objektů kancelá-
ří, ubytovna, sklady,gará�e), rekonstrukce pro-
dejny ¨Večerka¨ v  Sukově ulici, stavební zámě-
ry KONEKTA s.r.o. (zřízení stavebního dvora) a
ELETEC (výstavba výrobního závodu na výtahy),
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reklamace komunikací po stavbě spla�kové kana-
lizace (Na Spojce, Klánovická, Mánesova, Raší-

nova) – dodavatel fy Metrostav a.s.,  rekon-

strukce komunikace Tyršova.

Komise bytová
     Její  předsedkyní je místostarostka města
Ing. Jana Horová. V roce 2004 se sešla dvakrát.

Předmětem jednání je v�dy aktualizace evidence
�adatelů o byt. Přidělené byty : byt 2+1 v
čp.75 pí. Chudé, byt 2+1 v čp. 181 pí. Tesařo-
vé. Na základě rozhodnutí bytové komise z roku
2003 jsou byty pronajímány za měsíční nájemné
ve vý�i 45,- Kč/m2. Dále se komise usnesla, �e
se nebude vyjadřovat k přidělování bytů v DPS,
neboť tato problematika spadá spí�e do oblasti
sociálně-zdravotní.

Komise �kolská, mláde�e a sportu
      Jejím předsedou je Ing. D. Zahrádka. Ko-
mise je svolávána dle potřeby několikrát do ro-
ka. Komise  ře�ila problematiku uspokojení zá-
jmu o přijetí dětí do M�,  kapacita v MŠ Kollá-
rova byla zvý�ena u v�ech 4 tříd na 25 dětí,
v M� Pra�ská byla kapacita na základě �etření
hygienika sní�ena na 20 dětí v ka�dé ze dvou
tříd. Byla projednávána problematika přijímání
�áků do Z�. Nový ředitel Z� Mgr. Březka komisi
seznámil se svou vizí koncepce školy. Komise

doporučila ře�it nedostatečnou prostorová kapa-

Komise by-
tová

Komise
školská,
lád �
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citu MDDM Úvaly pro taneční krou�ky  vyu�íváním
tělocvičny v MŠ Kollárova.

Komise kulturní a zájmové činnosti
     Její předsedkyní je Helena Novosádová. Ko-
mise se zabývala zaji�těním tradičního lednové-
ho městského plesu, připravovala program vý-
stavky k vydání publikace o Úvalech a kulturní

program k této události, doporučovala ře�ení
nevyhovujících prostor městské knihovny, navrh-
la pojmenovat park nad skautskou klubovnou po

zemřelém Josefu Nachlingerovi, který tento park
uvedl do současného stavu, dále se zabývala po-
řádáním zájezdů za kulturou, doporučila udělit
čestné občanství města PhDr. Zdeňku Mahlerovi,
zaji�ťovala akce pro seniory.

Komise  veřejného pořádku a �ivotního
prostředí
     Jejím předsedou je Jaroslav �těpánek. Ko-
mise se schází pravidelně 1x měsíčně a průbě�ně
provádí kontrolu stavu úvalských komunikací,

chodníků a veřejných prostranství. Dále členové
této komise připomínkovali připravovanou vy-
hlá�ku �O veřejném pořádku ve městě�.

Komise pro likvidaci a evidenci majetku
     Jejím předsedou je Radovan Skřivan. Komise
se sešla dvakrát a projednávala likvidaci drob-

něj�ího majetku. V roce 2004 došlo zejména

k účetní likvidaci SW, kdy nové verze jednotli-
vých aplikací byly původně vedeny jako nový ma-
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jetek. Dále byla z evidence vyřazena stará rad-
lice na úklid sněhu.

Přestupková komise
     Jejím předsedou je JUDr. Václav Kyral.
Rada města dne 20. prosince 2004 schválila za
odstupující členy doplnění přestupkové komise:
Ing. arch. Martina Bredová, Jitka Hájková, Len-

ka Platzová.

Komise  protichemické obrany
     Jejím předsedou je starosta města Ing.
Ivan Černý.

Městský úřad
     Od 1. února nastoupil po výběrovém řízení
do vedení městského úřadu nový tajemník měst-
ského úřadu Ing. Gabriel Máčik, v přeneseném
slova smyslu ředitel úřadu, který řídí dvaadva-
cetičlenný aparát městského úřadu. Tajemníka
jmenoval starosta města. K 30. listopadu však

Ing. Máčik ukončil své působení ve funkci ta-
jemníka MěÚ Úvaly a rozvázal pracovní poměr.
Městský úřad  je strukturován ná-
sledovně:
Starosta města � Ing. Ivan Černý, volený funk-
cionář
Místostarostka města � Ing. Jana Horová, volená
funkcionářka
Tajemník městského úřadu � Ing. Gabriel Máčik
(do 30.11.2004)

Městský
úřad Úvaly

Přestupko-
vá komise

Komise
protiche-
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Sekretariát a podatelna – 1 pracovník �  Blanka
Reinerová, v prosinci 2004 ode�la na mateřskou
dovolenou.

Odbory městského úřadu
Odbor správní � 6 pracovníků, vedoucí odboru

Jana Tesařová
     Do agendy odboru příslu�í evidence obyva-
telstva, matrika, ověřování občanské průkazy,
pasy, sociální péče, poplatky, evidence obecní-
ho majetku, správa obecního majetku. Jako mani-

pulační pracovník města nastoupil od prosince
2004 Holoubek Lukáš (invalidní)

Odbor investic a �ivotního prostředí – 6 pra-
covníků, vedoucí odboru Ing. Oldřich Nečas
     Do agendy odboru příslu�í údr�ba majetku
města, územní plánování, doprava, stavební do-
zor investora, výstavba investic, místní komu-

nikace, inventarizace, �ivotní prostředí, od-
padky. V  červenci 2004 nastoupil na odbor  Ma-
rek  �plíchal. Od září 2004 je dlouhodobě nemo-
cen vedoucí odboru Ing. Oldřich Nečas a proto
jako investiční technik na odbor nastoupil od
října 2004 Ing. Karel Böhm.

Odbor ekonomický – 3 pracovníci, vedoucí odboru

Jitka Hájková

     Do agendy odboru příslu�í mzdová účtárna,
provozní účtárna, ekonomické rozvahy a plánová-
ní, styk s bankou, pokladna.

Stavební úřad � 6 pracovníků, vedoucí úřadu
Ing. Helena Bulíčková

Odbory
úřadu
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     Do agendy úřadu příslu�í výkon státní
správy na úseku výstavby v katastru města, by-
tová výstavba, nebytová výstavba, výstavba sí-

tí, podatelna stavebního úřadu.

Čtyřmi organizačními slo�kami měst-
ského úřadu jsou:
Veřejně prospě�né slu�by  s 11 pracovníky.
Městská knihovna se 3 pracovnicemi.
Dům s pečovatelskou slu�bou se 2 pracovníky.
Zdravotní středisko se 2 pracovníky.
V organizačních slo�kách městského úřadu je za-
městnáno celkem 18 pracovníků.

Organizace zřízené zastupitelstvem
města  jako příspěvkové organizace:
Základní �kola Úvaly, náměstí Arno�ta
z Pardubic čp. 8
Ředitelem �koly byl do 30. června 2004 Franti-
�ek Smolík, po jeho odchodu na zaslou�ený odpo-
činek, je ředitelem Základní �koly v Úvalech
od 1. července 2004, jmenovaný radou města,
usnesení č. 112/2004 ze dne 19. dubna 2004, na
základě výběrového řízení,  Mgr. Jaroslav Břez-
ka, bytem Úvaly, Na Ztraceném korci  čp. 1422.

3.Mateřská �kola Úvaly, Kollárova 1260
Ředitelkou je �árka Trojánková.
2.Mateřská �kola Úvaly, Pra�ská 525
Ředitelkou je Jaroslava Hejnicová.

Organizač-
ní slo�ky
městského

Příspěvko-
vé organi-
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Městský dům dětí a mláde�e Úvaly, V.Nováka 372
Ředitelkou je Jana Pospí�ilová.

Zvlá�tní statut útvarů zřízených
zastupitelstvem města
Redakce měsíčníku �ivot Úval
     Vedoucím redaktorem je Ing. Vladislav Pro-

cházka. Redakční rada pracuje ve slo�ení : Ing.
V. Procházka, prom. fil. M. Mě�ťánek, Ing. J.
�amanová, Mgr. M. Krčmářová, I. Prchalová, �.
Svobodová DiS., Ing. T. Bašta.

Kronika města Úvaly
     Kronikářem města je Dr. Vítězslav Pokorný.
Jeho bezprostředním pomocníkem je jedenácti-
členný kronikářský aktiv.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly
     V rámci města má zvlá�tní postavení Jed-

notka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly, Kláno-
vická 918. řazená jako JPO III. (jednotka po-
�ární ochrany), která čítá 21 členů. Velitelem
jednotky je Karel Klíma, zástupcem velitele je

Miroslav �indelář.

 V roce 2004 uskutečnila jednotka 21 zásahů.
27. 01. � havárie vodovodního řadu v Raisově
ulici, čp. 981 � čerpání vody;
  7. 02. � po�ár odpadu v Klostermannově ulici,
u trati;

Útvary
města se
zvláštním

Jednotka
SDH Úvaly
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18. 02. � po�ár TOS Čelákovice;
20. 02. � po�ár na statku v ulici 5. května;
21. 02. � převrácené auto u nádra�í ČD;
  1. 03. � čerpání obecní studny v Raisově uli-
ci;

15. 03. � po�ár trávy pod Homolkou;
16. 04. � dohled po po�áru lesa ve �kvorecké
oboře;
22. 07. � po�ár rodinného domku V podhájí;
30. 07. � po�ár na skládce odpadu u �kvorce
v areálu p. Kotvala;

  7. 08. � po�ár porostu u trati za parketár-
nou;

  8. 08. � po�ár na skládce v parketárně;
26. 08. � po�ár kontejnerů v Maroldově ulici;
  6. 09. � po�ár skládky odpadu u �kvorce
v areálu p. Kotvala;

11. 09. � po�ár domu v Glückmannově ulici, čp.
847;

22. 09. � po�ár kontejnerů v Maroldově ulici;
13. 11. � po�ár porostu na pozemku u kolínské
silnice;

23. 11. � po�ár trolejbusu na nákladním vlaku
na nádra�í ČD;
22. 12. – havárie plynového kotle v Zálesí, čp.
1248;

25. 12. � po�ár kontejnerů v Maroldově ulici.

Rozpočet města Rozpočet
města
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     Zastupitelstvo města na svém veřejném za-
sedání dne 19. února 2004 schválilo rozpočet
města na rok 2004 jako vyrovnaný ve vý�i
107.372.200 Kč, z toho 47.848.900 Kč investiční
výdaje a 59.523.300 Kč na provoz města. Rozpo-
čet zastupitelstvo města v průběhu roku čtyři-
krát upravovalo a 6. veřejné zasedání zastupi-
telstva města 9. prosince schválilo upravený
rozpočet města na rok 2004 ve vý�i 111.401.902
Kč jako vyrovnaný.
     Příjmovou část rozpočtu  souhrnně tvořily
příjmy z daní ve vý�i 33.900.000 Kč,  plněné na
113% a realizované v konečné vý�i 38.280.855
Kč; příjem z vlastní činnosti města byl rozpoč-
tován částkou 45.092.100 Kč a realizován  část-
kou  35.624.850 Kč,  dotace ve vý�i 32.409.802
Kč byla vyu�ita. Celkově byla příjmová polo�ka
realizována částkou 106.315.507 Kč a byla spl-
něna na 95,4 %.
     Výdajovou část rozpočtu souhrnně tvořila
vý�e 47.848.900 Kč a skutečně bylo vydáno na
rozvoj města a zlep�ení podmínek bydlení, včet-
ně sociálních výdajů celkem 87.572.926 Kč a po-
lo�ka byla splněna ze 78,6%.

Veřejná setkání občanů se
zastupiteli města a dal-
ších institucí
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     Vedení města vyu�ívalo poznatky ze setkání
s občany k obohacení své práce v orgánech města
ke kvalifikovanému rozhodování.

     První  schůzka občanů se členy zastupi-
telstva města v roce 2004 se uskutečnila v úte-
rý 10. února od 17 hodin v kulturním sálku Domu

s pečovatelskou slu�bou. Předmětem diskuse byly
otázky týkající se investičních akcí města,
koupě areálu Multitec, územního plánování, bez-
pečnosti ve městě, výsledky anketní akce a dal-
�í témata tí�ící občany města. Schůzku zahájil
za účasti cca 60 občanů města a 12 zastupitelů
starosta Ing. Ivan Černý. V úvodu informoval a
zároveň pozval přítomné občany na konání veřej-
ného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek
19. 2., dále na výstavu Divadlo a hudba

v Úvalech 1860-1980) ve dnech 21. a 22. 2. a

její vernisá� v pátek 20. února spojenou

s představením knihy o úvalském divadle autora
Ing. Kolomého. Rovně� občany pozval na prezen-
taci �esti prací studentů architektury týkají-
cích architektonického ře�ení výstavby sportov-
ní haly v Úvalech v pondělí  23. února.  Dále
reagoval na anketu o městě a zaslaným desítkám
anketních lístku a e-mailů cca k 20-25 veřejným
věcem. K problematice chodníků bude odpoví-
dat nejbli��í číslo �ivota Úval. Odpadky kolem
kontejnerů budou ře�it Veřejně prospě�né slu�by
MěÚ Úvaly. Ke stavu vozovek starosta města in-
formoval, �e město má 40 km místních komunika-

Schůzka
občanů se
zastupite-
li města
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cí, 8 km je zpevněných, ostatní nezpevněné,
provizorní. Desítky tisíc metrů nejsou ve
vlastnictví města a bez souhlasu vlastníků ne-
lze budovat veřejně sítě a upravovat povrch ko-
munikací (konkrétní příklad Erbenova ulice) a
jednání s vlastníky jsou náročná a často kom-
plikovaná. Značně problematicky se stále jeví
umístění oddělení Policie ČR ve městě. Otázka
bezpečí v Úvalech je relativní. V lednu a v

únoru 2004 došlo v Úvalech k pokusu o vloupání

na hři�ti oddílu kopané SK Úvaly v Pařezině,
v hospodě U Ká�i, přepadení po�ty v Úvalech. Na
malé město jako jsou Úvaly se jedná o nezane-
dbatelné minořádné události. Zde není ře�ením
městská policie, která je pro tak malé město
drahá a není mo�né zajistit nepřetr�itou slu�-
bu. Město pořádek a bezpečnost ře�í provizorně
smluvním vztahem s profesionální bezpečnostní
agenturou za 15 tisíc korun měsíčně, její� prá-
ce je efektivní i pohotová. Město vede soustav-
ně úsilí o zřízení stálého obvodního oddělení
Policie ČR v Úvalech, ale dle vyjádření okres-
ního ředitelství Policie ČR není v Úvalech a

okolních obcích nápad trestné činnosti tak vel-
ký a policejní síly nejsou nevyčerpatelné. Měs-
to spádově podléhá oddělení v Čelákovicích.
V Úvalech je zřízena pouze policejní slu�ebna
s úředními hodinami 2 příslu�nic. Město bude
nadále o zřízení  stálého oddělení Policie ČR
usilovat. Protidrogová prevence bude nadále
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rozvíjena přes Z� v Úvalech. Bezpečnost chodců
přes přechody Slovany � Bulharská a Radlická
čtvrť � Dobročovická  bude ře�ena lokálním
osvětlením, popř. světelným řízením. Dal�í dis-
kusní okruh se týkal problematiky koupě areálu
Multitec, otázka ře�ení radnice a stěhování
městského úřadu, reagence na petici občanů.
Úvodní slovo k problematice přednesla  mís-
tostarostka Ing. Jana Horová. V diskusi se vy-

jádřil Ing. Krob, který ocenil snahu po koupi
areálu Multitec, s výhradou mo�ného umístění
radnice a vyu�ití areálu ře�it pro jiné účely
s komerčním vyu�itím. Doporučil ře�it otázku

radnice z dlouhodobého hlediska. Zastupitel pan

Stemberk připomněl s jakými materiály zastupi-
telstvo pracovalo při operativním ře�ení koupě
areálu. V bouřlivé a vzru�ené diskusi vystoupi-
li se svými dotazy a připomínkami dále Ing.
Baumanová, prof. Ing. arch. Masák, Ing. Bubák,

Ing. Nečas, Ing. Bene�, Ing. Kameníková, zastu-
pitel MUDr. �ťastný, paní �títková, Ing. Breda
ml., zastupitel p. Kroutil, Ing. Klouda, p.

Pergl. Dotazy a připomínky se týkaly ře�ení re-
konstrukce Riegrovy ulice, rekonstrukce areálu

Multitec, o�etření smlouvy o koupi areálu, re-
konstrukce mostku přes Výmolu, který je ve
vlastnictví kraje, umístění MěÚ z perspektivní-
ho hlediska na náměstí s jeho urbanistickým ře-
�ením a rekonstrukcí objektu čp. 95 a čp. 18.
Občané připomínali nutnost dopracování a aktua-
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lizace územního plánu, zpracování stavebního

programu na budoucí radnici, ekonomické rozvahy

umístění radnice. V této souvislosti pan sta-

rosta  seznámil přítomné s tím, �e na městském
úřadu je zaměstnáno 22 zaměstnanců, z toho má 5
vysoko�kolské vzdělání, ostatní středo�kolské
vzdělání, navíc je třeba počítat s tajemníkem
městského úřadu.  Průměrná mzda zaměstnanců
úřadu činí 19.670 korun. K ře�ení dopravní in-
frastruktury ve městě s důrazem na Riegrovu
ulici a areál Multitec předal Ing. Klouda před-
stavitelům města vlastní projektovou dokumenta-
ci a obdobně v zále�itosti rekonstrukce mostku
přes Výmolu v dané části města. Pokud se týče
investičních akcí, občané navrhovali ře�it vel-
koprodejnu potravin, kanalizaci Riegrova, Pod-

hájí, ře�ení nástupi�tě ČD ve směru od Prahy. I
kdy� přípravné řízení le�í na ministerstvu pro
místní rozvoj, bude vedeno další jednání s ČD
zároveň s ře�ením nového podchodu u závor na
Pra�ské a Husově ulici. Občané navrhovali té�
zřídit ko�e na psí exkrementy spí�e
v okrajových částech města, dále poru�ování zá-
kazu spalování odpadů. Město ře�ení napomáhá
jarním a podzimním přistavováním velkoobjemo-
vých kontejnerů pro bio odpady i dal�í předmě-
ty. V poslední časti pan starosta seznámil ob-
čany s jakými finančními prostředky mů�e město
v dal�ích 4 letech počítat a nastínil ře�ení
investičních zále�itostí, s ohledem na povin-



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2004                                                                                strana 59 (celkem 153)

nost splácení dluhů, do celkové vý�e 8 mil. ko-
run ročně. Město usiluje o dotace a příspěvky
z rozvojových programů fondů EU. V té souvis-

losti informoval o svazku obcí, mikroregionu

Úvalsko – Jirny, Šestajovice, Úvaly – k ře�ení
společného vodovodního přivaděče Káraný. Nalé-
havé ře�ení vy�aduje přemístění městské knihov-
ny, umístění stavebního úřadu, doře�it dostavbu
školy a v územním plánu ře�it vzdálený výhled
na případnou výstavbu �koly nové.
     Ve čtvrtek 20. května se uskutečnila 1.

konference o prevenci kriminality v mikroregi-

onu Úvalsko, kterou zorganizoval pan MUDr. Jan

�ťastný. Konference se zúčastnili starosta i
místostarostka města, někteří členové zastupi-
telstva města, zástupci Policie ČR, Minister-
stva vnitra ČR, ministerstva �kolství, Českých
drah, komory podniků komerční bezpečnosti, uči-
telé základní �koly a občané. Účastníci konfe-
rence si vyměnili názory o příčinách kriminali-
ty a o mo�nostech jejího sni�ování v regionu.
Na sní�ení kriminality působí více faktorů.
Představitelé města a občané zastávají názor,
�e by výrazně pomohlo zřízení místního oddělení
Policie ČR.
     Na 8. června 2004 připravilo vedení města
ve společenském sálku domu s pečovatelskou
slu�bou setkání občanů města s projektanty fi-
rem SÚDOP a Pragoprojekt a se zástupcem ředi-

1. konfe-
rence o
prevenci
kriminali

Setkání
k informac
ím o ře�e-
ní rekon-
strukce
tratě Pra-
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tele Správy �elezniční a dopravní cesty Praha.
Občané tak měli mo�nost  získat nejnověj�í in-
formace o stavu projektové přípravy rekonstruk-
ce a stavby traťového úseku Praha � Běchovice �
Úvaly, včetně samotného  nádra�í. v Úvalech.
Změny k lep�ímu na úvalském nádra�í se budou
týkat rekonstrukce druhého nástupi�tě a bezba-
riérového podchodu k němu, ve směru na Kolín
budou vybudována nástupi�tě dvě � jedno bude
situováno od staniční budovy k �elezničnímu
přejezdu se závorami, dal�í bude na opačnou
stranu směrem k mostu v ulici Na Spojce. Nástu-
pi�tě nebudou ostrovního typu s napojením na

podchod, ale bude se z nich odcházet přímo.
Stanice bude vybavena informačním systémem
s informací ke kterému nástupi�ti vlak přijede.
Rovně� bude rekonstruován podchod u závor
v ulici Pra�ská Stavba vyře�í celou řadu záměrů
ke sní�ení hlučnosti ve městě a ke sní�ení ne-
gativních vlivů provozu �eleznice na okolí. Bu-
dou tak vytvořeny podmínky k tomu, �e Úvaly bu-
dou patřit společně s Klánovicemi a Českým Bro-
dem mezi vybrané důle�ité stanice, v nich� bu-
dou moci zastavovat i spě�né vlaky.  Připomín-
ky, názory a dotazy občanů směřovaly zejména
k vybudování proti hlukových stěn a přístupu
k nádra�í  od čtvrti V Setých.
     Ve čtvrtek 2. prosince 2004 od 18.00 h

proběhlo neformální setkání zastupitelů a
představitelů společnosti ESSA Czech s občany

Setkání
ke kauze
ESSA Czech
Ú
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na téma. roz�íření objektu ESSA Czech
v Úvalech. Občané si s stě�ovali na to, �e jsou
podstatně provozem továrny obtě�ováni, �e by
rozhodně nekoupili pozemky na stavbu rodinných
domků, kdyby věděli, �e poblí� bude lisovna, a
i v současnosti stavba nesplňuje nále�itosti
neru�ící výrob a proti roz�íření objektu důraz-
ně protestovali.

Výběrová řízení města a je-
jich  výsledky

      V průběhu roku organizovalo město několik
výběrových řízení k pronájmům budov a zařízení
i k zaji�tění staveb a slu�eb a k personálnímu
zabezpečení vedení organizací zřízených zastu-
pitelstvem města:
     1/ Na pronájem ordinace gynekologie

v budově Zdravotního střediska v Úva-
         lech. Rada města odsouhlasila uzavření
nájemní smlouvy se společností
         Pro  Gyn , s. r. o., na dobu určitou.
     2/ Na pronájem nebytových prostor v budově
Zdravotního střediska Úvaly,
         Pra�ská 1144, za účelem zřízení ordi-
nace očního lékaře. Rada města
         schválila uzavření nájemní smlouvy
s firmou  Oční optika Ale� Novák.

          3/ Na pronájem  areálu městského koupa-
li�tě. Jako celkově nejlep�í  výběrová

Výběrová
řízení
města a
jeji h vý
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              komise vyhodnotila nabídku pánů
Pavla Poláka a Milana Havla a na její

              doporučení rada souhlasila s  uza-
vřením nájemní smlouvy.

    4/ Na ředitele Základní �koly v Úvalech,
Výběrovou komisí byl jako nejvhod-
        něj�í kandidát vybrán Mgr. Jaroslav

Březka a rada města souhlasila
        s uzavřením pracovní smlouvy od 1. 7.
2004.

         5/ Na dodavatele stavby „kanalizace Šáma-

lova�. Zakázka byla zadána firmě
         VPK   Suchý, a rada města schválila
uzavření smlouvy.
     6/ Na dodavatele stavby „Plynofikace ko-

telny Zdravotního střediska Úvaly�.
         Rada města rozhodla o uzavření smlouvy
s  firmou Rekomont.

     7/ Na splaškovou kanalizaci Glücksmannova.

Rada města rozhodla o
         uzavření smlouvy s firmou  VPK   Su-
chý.

     8/ Na správu  veřejného osvětlení. Jako
nejvýhodněj�í byla přijata nabídka fir-
         my Eltodo Citelum a rada města rozhod-
la o uzavření smlouvy.
     9/ Na odprodej nebytové části nemovitosti
čp. 195 v ulici B. Němcové
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         (stavební objekt + pozemek, celkem 137

m2). Jako nejlep�í přijata nabídka
         Zdeňka Gebharta a rada schválila kupní
smlouvu.

    10/ Na statické zaji�tění severního křídla
budovy Z�. Na doporučení výběrové
          komise schválila rada města smlouvu
s firmou IREKO.

    11/ Na splaškovou kanalizaci Úvaly II. eta-

pa, odkanalizování městské části
          Slovany - Chorvatská. Rada města
schválila  uzavření smlouvy se
          společností  POHL, a.s.
    12/ Na rekonstrukci opěrné zídky, chodníku
a schodi�tě v ul. Pra�ská. Rada
          města rozhodla uzavřít smlouvu
s firmou  Hertl  Praha.

   13/ Na pronájem ordinace praktického lékaře
ve Zdravotním středisku Úvaly.
         Rada města schválila uzavření smlouvy
s MUDr. Evou Karáskovou.

   14/ Na opravu komunikací s podporou projektu

„Regionální program podpory

         rozvoje hospodářsky slabých struktu-
rálně posti�ených regionů po povodni
        2002�. Rada města schválila uzavření
smlouvy se společností  HOCHTIEF
        VSB, a.s., se sídlem Primátorská

36/323, Praha 8.
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Vyhlá�ky a statuty města
     1/ Zastupitelstvo města Úvaly vydalo dne
19. února 2004 novelu Obecně
         závazné vyhlášky o místních poplatcích

pod číslem 1/2004, která byla
         přijata v roce 2003.
     2/ Zastupitelstvo města Úvaly schválilo
dne 14. října 2004 v souladu s 
         ustanovením §36 a §84, odst. 2, písm.

I) zákona č. 128/2000 Sb. � o obcích,
         Statut udělování čestného občanství
města Úvaly a plakety města Úvaly.

Hospodářský �ivot
     ESSA Czech Úvaly.  V průběhu roku začala
�panělská společnost uva�ovat o výrazném roz�í-
ření výroby. K jedné výrobní hale by měly být
vystavěny dal�í dvě. Továrna stojí v těsné
blízkosti rodinných domků a proto obyvatelé
Úval protestují proti plánovanému roz�íření to-
várny .

     BENO Úvaly - Autorizovaný prodejce Škoda.

Společnost BENO Říčany začala v závěru ledna
2004 působit i v Úvalech Na náměstí Arno�ta
z Pardubic otevřela velkoprodejnu s velkým pří-
slušenstvím s prodejem nových i ojetých vozů na
leasing, prodejem originálních dílů a příslu-

ESSA
CZECH;,
spol.
s r.o.
(Grupo Es-

BENO Úvaly

Vyhlášky a
statuty
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�enství �KODA, dále půjčovnu automobilů, zajiš-
ťuje záruční a pozáruční servis, měření emisí a
pneuservis, klempířské a lakýrnické práce, od-
tahovou slu�bu a dal�í slu�by. Prodejna je ote-
vřena od pondělí do pátku 7.00 � 18.00 hodin,
v sobotu 8.00 – 12.00 hodin.

     Milo� Pálek � vinařství.  Miloš Pálek se
zabývá v Úvalech od roku 1982 výrobou vína

z moravských hroznů. Nezbytné zku�enosti získal
nejprve z literatury a od malých moravských vi-

nařů. Tomu odpovídal i pou�itý způsob zpracová-
ní v tradičních dřevěných nádobách. Své výrobky
představil na mnoha výstavách a postupně se
stal hodnotitelem vín. Největ�ího úspěchu dosá-
hl v roce 1989, kdy jeho cuve Rulandské bílé –

Souvignon získalo na mezinárodní výstavě
v Bratislavě velký diplom a stříbrnou medaili.
Po roce 1989, kdy bylo mo�né získávat zku�enos-
ti o moderních způsobech zpracování vína
z Německa, začal svou technologii postupně
upravovat. Jednou z významných změn, které za-
vedl, je zrání vína v nerezových nádobách se

zamezením přístupu vzduchu. Zároveň se změnou
technologie došlo k přestěhování zrání vína do
sklepních prostor Prokůpkova mlýna. V současné
době zpracovává pan Pálek hrozny z Moravské No-
vé Vsi. Hlavními odrůdami jsou Rulandské �edé,
Neuburg, Mu�kát moravský, Svatovavřinecké a Ca-
bernet Moravia. Vyrobený produkt je v kvalitě

Miloš Pá-
lek-
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vín jakostních a přívlastkových. Milo� Pálek je
stálým degustátorem časopisu Vínorevue.

Výstavba – domy, byty, infra-
struktura, silnice a �eleznice
Na Slovanech se budou stavět rodinné domky
     Městu se podařilo úspě�ně prodat pozemky
podél Chorvatské ulice. Pozemky zakoupila pra�-
ská firma STEPP CONSULT, spol. s r.o. � ředite-
lem firmy je JUDr. Jaromír Reitinger. Firma pů-
sobí jako realitní a investorská agentura na

trhu s nemovitostmi od roku 1991. Firma hodlá

na těchto pozemcích v Úvalech během pří�tích
pěti let, tj. nejdéle do roku 2010, postavit 83
řadových rodinných domků ve dvou variantách �
standart a komfort, s u�itnou plochou 131 m2. Va-
rianta standart má být jednoduchá a připravená
k individuálnímu dokončení zájemcem a varianta
komfort se má li�it vněj�ím vzhledem i pou�itý-
mi materiály. Cena se bude pohybovat od 2,7

mil. Kč bez DPH. Prodej pozemků zájemcům ji�
firma realizuje.

Opravy komunikací v Úvalech

     Rada města uvolnila rozpočtu částku 1,5
mil Kč na opravy komunikací se �ivičným krytem.
V rámci rozsahu byla zahájena oprava výtluk a

po�kozených částí na ulicích Dobrovského, Ra�í-
nova, Grégrova, Bezručova, Jiráskova, Erbenova
Maroldova, Nerudova, Dobročovická, �kvorecká,

STEPP NOC-
SULT bude
stavět ro-
dinné dom-

Domy, by-
ty, infra-
struktura,

Oprava ko-
munikací
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V. Nováka a Ale�ova. Některé z těchto ulic jsou
ji� opraveny. Technologický postup těchto oprav
spočívá v odstranění nánosů nečistot, ulo�ení
�těrkové drtě jako výplně a následně pak proli-
tí �ivicí a posyp kamennou drtí. Výhodou tohoto
způsobu oprav je minimální omezení provozu do-
pravy při průběhu oprav a po posypu drtí je
mo�ný průjezd vozidel.

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice �
Úvaly

     Správa �elezniční dopravní cesty s.o. (S�-
DC), Stavební správa Praha jako investor stavby

na Českých drahách společně se sdru�ením pro-
jektantů "SUDOP PRAHA, a.s., & PRAGOPROJEKT,
a.s., Běchovice - Úvaly" připravují projekt
stavby "Modernizace traťového úseku Praha Bě-
chovice - Úvaly. Tato stavba rozvoje �elezniční
dopravní infrastruktury se dotýká i města Úva-
ly. Tento úsek je další stavbou budovaného I.

tranzitního koridoru Českých drah st. hr. SRN -
Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav
st. hr. Rakousko na základě usnesení vlády ČR
č. 445 programu rozvoje �elezniční infrastruk-
tury. Hlavním přínosem stavby je vytvoření pod-
mínek pro vy��í kvalitu osobní dálkové a pří-
městské intervalové dopravy, zejména z hlediska
vy��í kvality a pohodlí při cestování na zcela
rekonstruovaném a modernizovaném �elezničním
svr�ku a spodku za dosahování nových mo�ných

�eleznice
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rychlostí a� do maximální rychlosti 160 km/h.
Hlavní záměrem v prostoru �elezniční stanice
Úvaly a přilehlé části města k trati je celková
rekonstrukce kolejového uspořádání ve stanici,
výstavba protihlukových stěn a realizace indi-
viduálních protihlukových opatření v oknech
nejvíce hlukově zatí�ených obytných budov podél
trati. Vět�í část výhybkového propojení traťo-
vých a staničních kolejí bude z prostoru stani-
ce a z místa mezi mostem a přejezdem přesunuta
před vlastní stanici Úvaly směrem na Český Brod
a� do místa zru�eného bývalého nadjezdu. Tím
dojde v těchto místech městské zástavby i ke
sní�ení hluku z provozu �eleznice. Pro cestují-
cí veřejnost bude provedena celková rekonstruk-
ce podchodu ve stanici, včetně bezbariérového
přístupu pomocí samoobslu�ných výtahů. Ostrovní
nástupi�tě na pra�ské straně bude zcela rekon-
struováno, včetně nového zastře�ení. K největ�í
změně ve prospěch cestující veřejnosti dojde v
situování nástupi�ť ve směru na Kolín. Stávají-
cí vý�kou nevyhovující nástupi�tě bude změnou
kolejového ře�ení nahrazeno dvěma samostatnými
nástupi�ti. Ve středu 13. října 2004 v 17.30

hod. se uskutečnila v sále DPS dal�í informační
schůzka o modernizaci �elezničního koridoru. Na
ni se přítomní mimo jiné dověděli, �e moderni-
zace �elezničních tratí v zemi stála od roku
1993 přes pěta�edesát miliard korun. Na trase
koridoru z Děčína zbývá dokončit jen úsek mezi
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Prahou a Úvaly. Ten je součástí modernizace �e-
lezničního uzlu Praha, tzv. Nového spojení,
které je největ�í �elezniční stavbou současnos-
ti. Celá oprava uzlu Praha, včetně koridoru do
Úval, má stát devět miliard korun a dokončena
má být v roce 2010.

Vývoj školství a vzdě-
lávání
Mateřská �kola Kollárova
�kola si připomněla 4. ledna 25 let od svého
otevření. Kapacita �koly je 120 dětí.  Ředitel-
ka – Šárka Trojánková, zástupkyně ředitelky –
Eva Netíková.

Pedagogický sbor � Vladimíra �ůrová, Ivana
Plačková, Eva Teclová, Milu�e Vojáčková.
Vedoucí jídelny – Alena Chvojková.

Mateřská �kola Pra�ská
V Úvalech působí ji� od září 1975.  Kapacita

�koly je 50 dětí.
Ředitelka – Jaroslava Hejnicová.
Pedagogický sbor � Jana Hau�vicová, Hana Horá-
ková, Hana Chroustová (do srpna), Mgr. Hana

Němcová (od září).
Hlavní kuchařka � Nadě�da Kadeřábková.

Mateřské
školy
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Základní škola v Úvalech

Ředitel �koly: leden a� červen � Franti�ek Smo-
lík, od 1. července  Mgr. Jaroslav Březka. Je
mu 49 let, do Úval  se přistěhoval před 20 le-
ty. Je �enatý, man�elka je také učitelka, je
otcem  dvou dětí,. Po ukončení studia Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy (aprobace M -

Základy techniky pro 5. - 12. ročník) pracoval
15 let jako učitel základní �koly, také v Úva-
lech. Potom na sedm let školství opustil a pra-

coval v soukromé firmě jako mana�er v oblasti
Public Relations. Od září 2003 učil na soukromé
střední �kole.
Zástupkyně ředitele: leden a� červen � Mgr. Rů-
�ena Kondelíková, od července Ing. Blanka Mo-
rávková.

Pedagogický sbor :

     I. stupeň  - Ing. Jitka Bělochová (do zá-
ří),  Mgr. Arno�tka Březková, Mgr. Renata Cho-
tětická, Anna Jaklová, Renata Ka�ičková, Mgr.
Tamara Klicperová (od září), Zdeňka Kří�ová,
Mgr. Veronika Lancová (od září), Mgr. Jitka
Linhartová, Květa Pagáčová, Mgr. Jana Slováková
(do září), Mgr. Michal Stibor (od září), Mgr.
Marcela Šeblová,  Hana Šintlerová, Bc. Dana

Tůmová.
     II. stupeň - Ing. Stanislava Čihařová,
Mgr. Jana Hejtmánková, Mgr. Petra Kopecká, Mgr.

Hana Korbelová,  Mgr. Josef Koting, Marie Lan-

dgráfová, Ing. Dana Misárková, Mgr. Irena Nová-

Základní
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ková, Miloslava Semrádová, Jana Sigmundová,

Mgr. Dušan Slovák, Martin Šnajdr, Petra Štípa-

lová, Mgr. Marie �ulcová, Mgr. Romana Vorlíčko-
vá, Mgr. Alice Javůrková a Mgr. Markéta Krčmá-
řová ( na mateřské dovolené).

�kolní dru�ina: Hana Bla�ková, Lenka Černá,
Lenka Hynčicová, Romana �imůnková. Vedoucí

školní jídelny – Hana Dudová.

     V pátek 23. ledna 2004 se konal  v budově
školy zápis do 1. ročníku pro �kolní rok
2004/05. Náhradní termín se uskutečnil 13. úno-
ra. 11. února a 18. března se konaly na základ-
ní škole Dny otevřených dveří, kterých vyu�ili
rodiče s budoucími školáky k prohlídce školního
areálu a učebních prostor.  Koncem ledna nasta-
ly pololetní prázdniny, na které bezprostředně
navázaly od 2. do 6. února jarní prázdniny. �á-
ci devátých tříd těsně před koncem I. pololetí
absolvovali písemné testy v rámci programu SCIO

z českého jazyka, matematiky, přírodopisu a
v�eobecných znalostí. �áci �koly se v celkovém
hodnocení testů SCIO v českém jazyce, matemati-
ce, v přírodopisu v rámci Středočeského kraje
pohybovali okolo 50% úspě�nosti. Celkový průměr
z hlediska klasifikace, který vyplynul

z interní statistiky základní školy byl 1,61.

Prospělo 449 �áků, 63 �áků s vyznamenáním. Ško-
la se však potýkala s vysokým počtem zame�ka-
ných omluvených hodin s průměrem 39,8 hodiny na
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jednoho �áka. Na �kole pokračoval vzdělávací
program se zaměřením na vyu�ití počítačové
techniky. Počítačovou učebnu ji� vyu�ívali i
�áci prvních a druhých tříd, kteří zde ře�ili
matematické úlohy s pomocí počítačové techniky,
nebo se zábavnou formou učili český jazyk a
dal�í předměty. Hlavně �áci II. stupně vyu�íva-
li mo�nosti �kolní knihovny a mo�nosti přístupu
k internetu. Nadále rozvíjela prospě�ná spolu-
práce s městskou knihovnou. Od ledna se škola
potýkala s technickými problémy. Musely být od-

staveny záchody pro statickou poruchu, kterou

zapříčinila degradace zdiva kanalizační stoky
vedené pod základy �kolní budovy do �umpy. Dále
bylo nutno vybourat současnou podlahu v přízemí
sociálního křídla, provést nové rozvody le�até
kanalizace, novou konstrukci podlahy.  V čer-
venci byly zahájeny práce na opravě křídla bu-
dovy Z�, ve kterém je umístěno sociální zaříze-
ní. Výkop jámy odhalil příčinu neprůchodnosti
kanalizační přípojky - rozpad zdiva stoky.
Zji�těné vady byly napraveny. Dne 1. září byl
zahájen  nový �kolní rok 2004/2005  s 505 �áky
v 22 třídách  a 5 odděleních �kolní dru�iny. Do
prvních tříd nastoupilo 69 dětí. �ákům v 7. a�
9. ročníku bylo nabídnuto 22 povinně volitel-
ných předmětů, které jim umo�ňují se věnovat a
soustředit na to, co je zajímá a čemu by se
chtěly v budoucnu profesionálně věnovat. 16.

listopadu byla navázána spolupráce vedení školy
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s kronikářem města, který předná�el �ákům v 8.
třídách o době Marie Terezie v Úvalech. Násled-
ně také celá �kola (cca 500 �áků) nav�tívila
v listopadu v DPS tematickou výstavu  "Úvaly v

zrcadle významných výročí" u příle�itosti vydá-
ní knihy Úvaly v průběhu staletí.. Výklad a in-
formaci k vystavovaným snímkům a exponátům po-
dával kronikář města Dr. V. Pokorný.  �kola
připravila 21. prosince tradiční vánoční kon-
cert svého dětského pěveckého sboru v úvalském
katolickém kostele.

Speciální školy Úvaly

     26. května 2004 se uskutečnil Den otevře-
ných dveří, v jejich� rámci se konala beseda
s ředitelkou �koly paní Bubákovou, vystoupení
hudebně dramatického krou�ku, ukázky pracovní
činnosti �áků a prohlídka �koly. �áci �koly své
vědomosti a dovednosti rozvíjeli po celých de-
set měsíců nejen rozmanitou výukou ve svých
učebnách, ale i při četných mimo�kolních akti-
vitách a akcích. Ve škole pracovaly dva krou�-
ky, o které byl mezi �áky zvlá�tní �koly i
praktické �koly velký zájem. V krou�ku informa-
tiky děti brouzdaly po internetu, komunikovaly
pomocí elektronické pošty a zpracovávaly obráz-

ky z digitálního fotoaparátu. S činností hudeb-
ně-dramatického krou�ku měli mnozí občané Úval
a přilehlých obcí se seznámit jak o Vánocích,
tak i na Dnu otevřených dveří. �áci se sna�ili

Speciální
školy Úva-
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o vánoční výzdobu nádra�ní čekárny, o pomoc
úvalským chovatelům s organizací výstavy domá-
cího zvířectva, ruce k dílu přilo�ily i při
úpravě zahrady II. mateřské �koly. Pro mysli-
vecké sdru�ení nasbíraly 286 kg ka�tanů a 230
kg �aludů. Speciální �koly  opustilo 10 �áků
zvlá�tní a 4 �áci praktické �koly. V�ichni,
kteří v tomto roce projevili největ�í zájem o
učební obory cukrář, kuchař, truhlář a podla-
hář, u přijímacího řízení uspěli a na odborná
učili�tě byli přijati.

Městský dům dětí a mláde�e v Úvalech
Ředitelka – Jana Pospíšilová
Vedoucí oddělení - Alena Sismilichová - taneční
oddělení,  Eva �imůnková -oddělení estetiky,
Olga Procházková - oddělení společenských věd.
Externí spolupracovníci:

�achy a hra na flétnu  � Petr Nováček. hra na
kytaru � Václav Bláha, angličtina� Tamara
Klicperová, Barbora Sekalová, mateřský klub Ou-
valáček � Hana Němcová, bři�ní tance pro mamin-
ky � �árka Holubová, taneční krou�ky:  Disco �
Katka Krajíčková, Lenka Poláková; Break dance �
Bohumil Veselý; moderní tanec – Michaela Foř-
stová; scénický (Graham) – Marie Maroušková.

     V době jarních prázdnin připravil dům pro
děti Taneční seminář s Alenou a Keramický semi-

Městský
dům dětí a
mláde�e  v
Ú
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nář s Evou. Mateřský klub Ouvaláček  měl ka�dé
úterý zábavnou činnost pro maminky s dětmi od 1
roku do 3 let, ve dnech 6. - 13. 3. uskutečnil
pro děti pobyt v Jánských Lázních. Taneční od-
dělení  MDDM  dosáhlo řady úspěchů. 28. 2. na
taneční �ebříčkové soutě�i Hip Hop v Liberci
obsadila malá skupina dětí 3. místo,
v kategorii sólo juniorky získala Petra Bačová
1. místo. Na mistrovství ČR ve dnech 20. - 21.
3. získala v kategorii sólo děti Electric boo-
gie Marie �ťastná 1. místo, v kategorii �eny
získala Petra Vykouřilová 1. místo, v kategorii
sólo juniorky obsadily 2. místa Bára Souláková

a Miachela Bauerová. V Hip Hopu obsadil David

Procházka 4. místo, 4. místo obsadili také

v Elektric boogie Jiří Forman, Monika Perglero-
vá, v Elektric boogie Duo Bára Souláková a Mi-

chaela Bauerová a ve stejné kategorii 5. místo

získali Jakub Zajac, Gabriela Nováková. Na Fes-

tivalu tanečního mládí 2004 pořádaném Svazem
učitelů tance ČR 2. 5. obsadily nejmen�í děti
3. místo s choreografií Motýli. Na mistrovství

světa v Brémách (BRD) 28. 9. – 3. 10., v Hip
Hopu a Elektric boogie, získali v Elektric boo-

gie Jiří Forman 3. místo a Jakub Zajac 15. mís-
to, v Hip Hopu David Procházka 9. místo. Na

�ebříčkové soutě�i v Hip Hopu v Liberci 20. 11.
získal David Procházka 1. místo a v juniorech

Petra Bačová 4. místo. Na mistrovství světa
v Riese (BRD)  23. – 24. 11., v Dance Show, se
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Lucie Minaříková a Petra Bačová umístily na 18.
místě v soutě�i dvojic s choreografií „Flin-

stouni“, v kategorii děti obsadily Tereza Jan-
sová a Lucie Kalová 40. místo, v kategorii ju-

nioři obsadily Sarah Kubaričová a Lucie Hofman-
nová 35. místo a byly druhým nejlep�ím českým
duem. Soutě�il také  �achový krou�ek , který se
účastnil �achového turnaje v Českém Brodě 1. 5.
a v mladší kategorii obsadil 22. a 26. místo.

V dal�í činnosti MDDM byla navázána úzká spolu-
práce se Základní uměleckou �kolou v Čelákovi-
cích, její� �áci v MDDM koncertují a na koncer-
tech budou vystupovat i v budoucnu, Divadélka

pro děti v sálku domu s pečovatelskou slu�bou,
který pro tento účel zapůjčuje městský úřad,
jsou ji� dnes samozřejmostí a literární podve-
čery v MDDM získaly �iroký okruh příznivců.
Městský dům dětí a mláde�e ve svých prostorách
pořádá úspě�ně i celoměstské kulturní akce,
např. vzpomínkový večer na básníka Jaroslava
Seiferta s hercem Otakarem Brouskem, pásmo Bás-

níci za mří�emi, vystoupení herce Radovana Lu-
kavského v programu Setkání s krásnou poezií,

v neposlední řadě recitál harfenistky Zbyňky
�olcové a řada dal�ích, neboť Úvaly  nemají sál
pro kulturní účely jako jiná srovnatelná města,
tak doká�e MDDM v daných mo�nostech improvizo-
vat. V průběhu roku byl postupně naplňován
projekt dlouhodobého pořádání výstav, koncertů,
literárních pořadů, divadelních představení pro
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děti, v něm� byla navíc zahrnuta i podpora pří-
pravy vydání kní�ky dětské prózy a poezie na-
psané a ilustrované dětmi z dramatického krou�-
ku, se �ádostí o kulturní grant, který v�ak pro
nedostatek finančních prostředků poskytnut ne-
byl. Pro náv�těvníky koncertů vá�né hudby, li-
terárních pořadů či besed je zachován princip
dobrovolného nebo velmi nízkého vstupného, na

dal�í kulturní aktivity jsou zaji�ťovány spon-
zoři, některé celoměstské akce, např. �Čaroděj-
nice� finančně podpořila i kulturní komise měs-
ta. S MDDM spolupracuje i nadále řada nad�ených
a obětavých lidí a díky jim mů�e MDDM organizo-
vat a garantovat celoměstské kulturní a spole-
čenské akce.  Bezprostředně po vstupu ČR do Ev-
ropské unie byla 5. května zahájena v rakouském
Pergu výstava výtvarných prací úvalských dětí
z výtvarných krou�ků. Výstava se setkala
s velmi kladným ohlasem rakouské veřejnosti.
Ji� tradičně probíhal  letní tábor MDDM

v Cholticích. Celkem pro�lo činností v MDDM
v 1. pololetí  758 dětí, uspořádáno bylo 128
akcí, z toho 53 akcí ve volných dnech, kterých

se účastnilo 3811 dětí i dospělých. Ve 2. polo-
letí pro�lo činností v MDDM 638 dětí, uspořádá-
no bylo 124 akcí, z toho 65 ve volných dnech,

kterých se účastnilo 5189 dětí a dospělých.

Kultura a společnost
Vzpomínko-
vý večer
na básníka
Jaroslava
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     Pátek 16. ledna 2004 v 17.30 hod.

v galerii Městského domu dětí a mláde�e.
     VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA BÁSNÍKA JAROSLAVA
SEIFERTA,

nositele Nobelovy ceny za literaturu roku 1984,

nejvýrazněj�í osobnost české poezie a literatu-
ry 20. století. Několik měsíců předem vzpomín-
kový večer připravovali autoři projektu Jana
Pospí�ilová, ředitelka MDDM, ing. Vladimír Ko-
lomý, Ale� Morávek a  Jiří �tork, grafický list
pro v�echny zúčastněné posluchače a diváky �
podobiznu J. Seiferta, připravila výtvarnice
Iva Pospí�ilová.  Atmosféru večera, na kterém
se účastnilo 150 občanů, předznamenala úvalská
harfenistka Zbyňka �olcová. Večer zahájil a
slovem provázel ing. Vladimír Kolomý, který sr-

dečně přivítal hosty večera � básníkovu dceru
Janu Plichtovou-Seifertovou a herce Otakara

Brouska st., člena souboru Vinohradského diva-
dla v Praze. Mezi přítomné diváky zasedli také
například starosta města ing. Ivan Černý, mís-
tostarostka ing. Jana Horová a dal�í členové
zastupitelstva, rovně�  kněz místní Římskokato-
lické farnosti páter Karel �ubrt a farářka
Církve československé husitské Mgr. Jitka Po-
korná,  členové kulturní komise města a dal�í
občané. Po skončení hlavní části večera měl
ka�dý náv�těvník mimořádnou příle�itost si
zblízka prohlédnout originál Nobelovy ceny

z roku 1984, kterou zapůjčila básníkova dcera
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do Úval pouze pro tuto příle�itost k vystavení
i s řádem Tomá�e Garriqua Masaryka, který bás-
níkovi udělil prezident Václav Havel v roce
1991. Mnoho zajímavého o osobnosti básníka na-

bízela i výstava umístěná v přízemí MDDM, kte-
rou uspořádal z dokumentů Jiří �tork. Po pře-
stávce si náv�těvníci  rovně� vyslechli poutavé
vyprávění fotografa Jaroslava Krejčího, dopro-
vázené snímky z posledních let básníkova �ivota
a jeho pohřbu.

     Kulturní komise města uspořádala v sobotu
17. ledna 2004 od 20 hodin v sále sokolovny ji�
tradiční, v pořadí  4.  MĚSTSKÝ PLES. K tanci
hrála Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha,
uspořádána byla tombola se zajímavými cenami.
Na předtančení letos kromě tradičních ukázek
tanečního oddělení místního MDDM byly k vidění
také ukázky standardních a latinskoamerických

tanců. Náv�těvníci plesu odcházeli domů spoko-
jeni.

     Oddíl kopané SK Úvaly uspořádal v sobotu
24. ledna 2004 od 20 hodin v sále sokolovny

KARNEVAL FOTBALISTŮ. Tento tradiční karneval je
pořádán  ka�doročně  ji�  od prvorepublikové
doby. K tanci a poslechu hrála skupina RULETA,

60 nejlepších masek bylo odměněno.

     Místní rybáři uspořádali v sobotu 7. února
2004 od 20 hodin v sále sokolovny ji� 24. RY-

4. městský
ples

Karneval
fotbalistů

24. rybář-
ský ples



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2004                                                                                strana 80 (celkem 153)

BÁŘSKÝ PLES. K tanci a poslechu hrála Březovan-
ka řízená kapelníkem Jiřím Vojtěchem, byla
uspořádána bohatá tombola.

     Městský dům dětí a mláde�e pořádal v sobo-
tu 14. února 2004 od 14 hodin v sále sokolovny

DĚTSKÝ KARNEVAL. K tanci dětem hrálo Combo Mi-
roslava Kočárníka, proběhla i soutě� ve zpěvu.

     Kulturní komise města Úvaly uspořádala pro
občany  výstavu DIVADLO A HUDBA V ÚVALECH 1860-
1980. Výstava se konala ve dnech 20.-22. února

2004 ve společenském sálku DPS. Slavnostní za-
hájení výstavy  se uskutečnilo za mimořádné po-
zornosti veřejnosti v pátek 20. února 2004 v 18
hodin. Slavnostní představení knihy Ing. Vladi-
míra Kolomého a vernisá� výstavy očekával do
posledního místečka zaplněný společenský sál
Domu s pečovatelskou slu�bou. Pořadatelé ani
takovouto účast občanů neočekávali a tak na po-
slední chvíli byly do sálu operativně doplňová-
ny �idle. Přesto se na řadu občanů místo k  se-
zení ani nedostalo. Odhadem se účastnilo více
jak 140 náv�těvníků, z nich� ka�dý po příchodu
obdr�el pamětní list. Na nezapomenutelné chvíle
se také se�li dosud �ijící pamětníci a aktéři
ochotnického divadla v Úvalech. Setkání se

účastnil i starosta města ing. Ivan Černý, mís-
tostarostka ing. Jana Horová, další zastupite-

lé, představitelé kulturně společenského �ivota
ve městě i duchovní místních církevních farnos-

Dětský
karneval

Divadlo a
hudba
v Úvalech
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tí a obcí a dal�í občané. Při slavnostním zahá-
jení vystoupili ve hře na příčnou flétnu Helena
Kolomá, kterou doprovázel ve hře na violoncello
Vojtěch Kolomý a ve hře na akordeon Emanuel
Jankovský s Martinem Šochmanem. S komickou

ochotnickou ukázkou hry Dlouhý, Široký a Krát-

kozraký se představili členové dramatického
krou�ku � �áci 7. C. třídy místní základní �ko-
ly. V průběhu setkání starosta města ing. Ivan
Černý předal autorovi knihy o úvalském divadle
a hudbě, bývalému členovi ochotnického souboru
J. K. Tyl v Úvalech ing. Vladimírovi Kolomému

plaketu města Úvaly. Při této příle�itosti pře-
dal autor státnímu archivu, starostovi města,
městskému kronikáři a městské knihovně výtisky
�Sborníku dějin ochotnických divadelních soubo-
rů, pěveckých sborů a orchestrů v Úvalech“ o

917 stranách, pro zájemce z řad občanů bylo
k prodeji připraveno 150 kusů stostránkové bro-
�ury jako stručný výtah sborníku pod názvem
„Divadlo a hudba v Úvalech“ s podtitulem Dějiny
amatérských souborů 1860-1980. Výstava plakátů,
letáků, pozvánek, fotografií a dal�ích památ-
ných relikvií probíhala následně  v sobotu i

v neděli a tě�ila se zájmu veřejnosti. Celkově
ji zhlédlo za oba dny 220 náv�těvníků. Vynalo-
�ené úsilí více ne� třiceti lidí spojené se
shroma�ďováním, zapůjčením dokumentů a
s instalací výstavy nevyznělo naprázdno. Auto-
rem fotografií z večera je ing. Vladislav Pro-
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cházka. Setkání také navštívil autor celostátní

dvoudílné encyklopedie �Místopis českého ama-
térského divadla� Jiří Valenta, který vyjádřil
upřímný obdiv nad zpracovanými dějinami úval-
ského divadla. Zvlá�tě potě�ilo v�echny přítom-
né jeho prohlá�ení, �e nikde jinde ve světě ne-
bylo tolik ochotnických divadelních souborů ja-
ko v Čechách a nikdo nemá tak zpracované dějiny
amatérského divadla jako Úvaly.

     V pondělí 23. února 2004 se od 17 do 19
hodin v kulturním sále DPS konala výstava šesti

návrhů komorního sportovního areálu v Úvalech,
které navrhli studenti Fakulty architektury

ČVUT Praha � Martin Kabriel, Jan Kla�ka, Martin
Vlnas, Petr Herman, Jaroslav Holler, Ladislav

Vendel, pod vedením prof. ing. arch. Arnošta

Navrátila. Výstava se koná za přítomnosti auto-
rů návrhů. Prezentace �esti studentských prací
byla příspěvkem k úvahám o mo�nostech vhodného
vyu�ití místa. Někteří představitelé na�í obce
vidí v části údolních luk  příle�itost k archi-
tektonicky zajímavému doplnění �kolského areálu
a k roz�íření nabídek (vy��ího) vzdělávání.
Chápou kultivaci místa jako svůj závazek ke
zrodu kvalitního střediska tradičních sportů
(atletiky, házené, tenisu a kopané) a vhodného

prostředí pro společenské a kulturní akce. A
také jako nabídku příjemných procházek a denní
rekreace. Tak také úkol pojali studenti Fakulty

architektury ČVUT v Praze. V náročném kontextu

Výstava
návrhů
sportovní-
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území, v pásu od Chroustovy vily k Fügnerově
ulici, navrhují soubor lehkoatletického cvičiš-
tě, otevřeného hři�tě na házenou a víceúčelové
kryté haly, letního amfiteátru, dětských hři�ť
a provozně samostatného tenisového klubu. Pod
vedením svého profesora Arnošta Navrátila (kte-

rý je mimochodem spoluautorem vítězného návrhu
na olympijské centrum na Maninách a v současné
době odborným poradcem pro připravovaný komplex
nových olympijských sportovi�ť v Praze) vznikly
dvě koncepce ře�ení. První, vyu�ívající svah od
sokolovny ke hři�ti pro základ přirozené tribu-
ny kryté haly. A druhá, umísťující halu volně
do komponovaného parku sportovních hři�ť. Způ-
sob, jakým byly haly zastře�eny, byl také dvo-
jí. Čtyři návrhy u�ily relativně lehké dřevěné
laminované nosníky nebo prostorový dřevěný
ro�t. Dvě ře�ení dala přednost lehčímu, ale ná-
ročněj�ímu "stanovému" zastře�ení, jeho� prin-
cip znáte z olympijského stadionu v Mnichově.
Setkání veřejnosti s autory návrhů upozornilo
na nevyu�ité mo�nosti krajinných hodnot sídla a
nevtíravě poučovalo o aktuálním my�lení archi-
tektů. Naznačilo cestu, kterou by se zastupite-
lé při svých úvahách a rozhodování měli ubírat.

     Městský dům dětí a mláde�e připravil
v úterý 24. února 2004 od 15,30 hodin

v kulturním sálku DPS pro nejmenší úvalské di-
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KABÁTU. Prostřednictvím Divadelní agentury BE-
RU�KA hráli Kateřina Táborská a René Krupanský.

     V pátek 27. února od 18 hodin byl

v galerii městského domu dětí a mláde�e uspořá-
dán RECITÁL RUDOLFA KVÍZE, který byl věnován
recitaci poezie z tvorby básníka Františka Ha-

lase.  Průvodcem večera byl pan Rudolf Kvíz,
který dílo Franti�ka Halase přiblí�il ukázkami
ver�ů z několika sbírek. Básně vybrané z Hala-
sova díla charakterizovaly jednotlivá tvůrčí
období, a ukázaly na originální výrazové pro-

středky básníka. Podobně jako v předchozích po-
řadech, tak i tentokrát dokázal Rudolf Kvíz
profesionálním uměleckým přednesem zaujmout pu-
blikum zcela zaplněné galérie domu dětí a mlá-
de�e.

     V sobotu 28. února 2004  uspořádal Spolek
hasičů Úvaly od 14 do 17 hodin v sále sokolovny
DĚTSKÝ MA�KARNÍ KARNEVAL   K tanci i poslechu
nám hrál DJ Radia Blaník Martin Císař. Jeho
vtipný komentář ke v�em soutě�ím bavil v�echny
přítomné.

     V úterý  9. března 2004 v 15.30

v kulturním sálku DPS pořádal městský dům dětí
a mláde�e pro malé děti DIVADÉLKO HRAČKA s pás-
mem krátkých pohádek na přání..

     Úvaly 10. března 2004 - VLAJKA PRO TIBET
- 10. března uplynulo 45 let od krvavého potla-
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čení tibetského lidového povstání ve Lhase
(hlavním městě Tibetu). K tomuto nejvýznamněj-
�ímu novodobému tibetskému výročí proběhly na
celém světě i v České republice různé akce vy-
jadřující solidaritu se zemí, kde jsou ji� pa-
desát let krutě poru�ována lidská práva. Mezi
nejvýznamněj�í z nich patří vyvě�ování tibetské
vlajky v rámci celosvětové akce Vlajka pro Ti-
bet.Letos poprvé tímto způsobem vyjádřilo svou
podporu tibetskému obyvatelstvu v jeho boji za

svobodu i město Úvaly.
     10. března 2004 úvalská kapela DIVOKEJ
BILL doslova  vyprodala  Lucernu do posledního

místa. Jako hosty si přizvala skupiny Wohnout,
Lety, Medvěd 009 či Tři sestry Lou Fanánka Ha-
gena a ing. Magora. Vůdčí osobností osmičlenné-
ho hudebního seskupení Divokej Bill je od jeho

vzniku kytarista, zpěvák, skladatel a textař
Václav Bláha. Koncert kapela připravovala dva
týdny. Koncert v Lucerně natáčela i Česká tele-
vize.

     V sobotu 13. března 2004 se konal od 20
hodin v sále sokolovny tradiční PLES FOTBALIS-
TŮ, který uspořádal  SK Úvaly, oddíl kopané,

k tanci a poslechu hrálo DD Combo.

     V pátek 26. března 2004 se uskutečnil v 18
hodin v galerii MDDM Podvečer s poezií Otokara
Březiny v podání Rudolfa Kvíze. Vystoupil

chrámový sbor pod vedením Marty Hejskové.  Za-
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plněná galerie MDDM, cca 80 lidí, vyslechla vý-
tečnou recitaci a sborový zpěv duchovních písní
vyu�ívaný při m�ích.

     V sobotu 27. března 2004 v 9-18 hodin

v MDDM probíhala prodejní výstava s velikonoční
tématikou

     Ve dnech 2. – 7. dubna 2004 byla v galerii

MDDM  uspořádána výstava prací dětských výtvar-
ných krou�ků MDDM pod názvem JAK SE �IJE RYBÁM
Při slavnostní vernisá�i vystoupil s hrou na

akordeon student Martin �ochman. Recitací ver�ů
Jiřího �áčka hudbu  doplnila  Karolína Zahrád-
ková. Náv�těvníci obdivovaly výtvarné práce,
které připravily a instalovaly děti pod vedením
Evy Šimůnkové.

     V sobotu 3. dubna 2004 od 14 hodin pořádá
kulturní komise města v kulturním sálku DPS pro
seniory POMLÁZKOVÉ ODPOLEDNE. K tanci a posle-

chu hrálo �Modré Q� pana �indeláře.

     V pátek 16. dubna se v MDDM konala beseda

s účastníky expedice do oblasti dopadu Tunguz-
ského meteoritu pod názvem „Cesta za Tunguzským

meteoritem“. Mezi vybranými účastníky byla i
Lucie Vančurová z Úval. O smysluplnosti celé

akce svědčily i výstavní panely s fotografiemi
z cesty a ukázkami výsledku pozorování.

     20. dubna 2004 v 15.30 pozval děti městský
dům dětí a mláde�e i do sálku DPS na divadelní
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představení  HRAJEME SI, v předvedení  divadél-
ka Hračka

     Městský dům dětí a mláde�e v Úvalech po-
zval  v pátek 23. 4. 2004 v 18 hodin do galerie

v�echny příznivce vá�né hudby a poezie na RECI-
TÁL ZBYŇKY �OLCOVÉ .V pořadu zaznělo autorské
čtení poezie Z. �olcové, zazněly  skladby pro
harfu G. F. Händel Passacaglia,G. B. Pesceti

Sonáta c-moll, J. L. Dusík Sonáta c-moll, H.

Trneček Vltava-parafráze, Renesanční tance od
anonymních italských autorů.

      Kulturní komise města Úvaly a městský dům
dětí a mláde�e uspořádaly 30.dubna �ČARODĚJNI-
CE“. Průvod čarodějnic a �ermířů odcházel od
MDDM v 17.30 h na hři�tě pod sokolovnou, kde
vystoupili členové �ermířského spolku WILLIAM.
Slet čarodějnic přinesl legrační zá�itky a té�
opékané vuřtíky byly velmi chutné.

     V pondělí 3. 5. 2004 v 17 hodin v městském
domě dětí a mláde�e představil svou tvorbu dě-
tem i dospělým básník JIŘÍ �ÁČEK. V pořadu vy-
právění a ukázek poezie v podání autora vystou-
pily i děti z dramatického krou�ku MDDM.
     V pátek 14. května 2004 uvedl městský dům
dětí a mláde�e poetický pořad Sto tváří lásky,
ve které zazněla milostná poezie v podání he-
rečky Marty Hrachovinové a Rudolfa Kvíze. Hu-
dební vlo�kou doprovodily ve hře na housle a
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klavír sestry Monika a Jana Kijonkovy. Podve-

černí setkání s milostnou poezií a hudbou bylo
umocněno i jednou milou událostí. U příle�itos-
ti ukončení čtyřiatřicetileté duchovní slu�by v
Úvalech pátera Karla �ubrta, místního faráře
římskokatolické farnosti při kostele Zvěstování
Páně, vyu�ili tohoto podvečera představitelé
města a při�li přítomnému panu faráři poděkovat
za jeho účast na duchovním ovlivňování i výcho-
vě místních obyvatel. Starosta Ing. Ivan Černý
ocenil jeho podíl na rozvoji města a společně s
místostarostkou Ing. Janou Horovou předal panu
�ubrtovi plaketu města Úvaly a dárkový ko�.
Očividně dojatý páter Karel �ubrt popřál městu
úspěch při dal�ím rozvoji a hojnost Bo�í milos-
ti. Na to zahájil očekávaný poetický podvečer.

     V galerii MDDM se ve dnech 28. � 30. květ-
na 2004 uskutečnila výstava fotografií  Nový

Zéland autorů Aleny �torkové, �árky Sokolové a
Pavla Štorka. Pan Štork doprovodil výstavu vy-

právěním o zá�itcích z  cestování po Novém Zé-
landě.

     V galerii MDDM se uskutečnila ve dnech 5.
a 6. června 2004 prodejní výstava tří mladých
výtvarníků: Lucie Tučkové � malované hedvábí a
keramika, Zuzana Indrová – keramické plastiky,

Radek Navrátil – fotografie.
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     5. června 2004 se na hři�ti za sokolovnou
uskutečnila tradiční přehlídka kapel pod názvem
OUVALSKEJ BIGBÍT. Přehlídky se účastnily kape-
ly: Divokej Bill, Visací zámek, Vypsaná fixa,

Southpaw, Lety mimo, Medvěd 009, Den, Screaming
rats, Cruel, Chlejf.

     V neděli 6. června se Komorní pěvecký sbor
CHRISTI Úvaly účastnil 8. ročníku přehlídky pě-
veckých aktivit „Jílovské zpívání“. Přehlídky
se účastnilo 12  sborů z Prahy a celého Středo-
českého kraje. Śbor CHRISTI na přehlídce ukázal
i výsledky své spolupráce s devítičlenným sou-
borem Homunculí z Jílového. Vedle písní Ó, Pane

díky a Buoh v�emohúci zazpívali část z Motteta
č. 3-Můj přítel Je�í� od Johanna Sebastiana Ba-
cha a Requiem aeternam od Zdeňka Luká�e.

     27. června 2004 v 16 hodin v sále DPS

uspořádal dramatický krou�ek MDDM podle scénáře
a pod re�ijním vedením Ale�e Morávka premiéru
divadelního pohádkového představení Královna

Kolobě�ka I. Re�isérem představení byl Ale� Mo-
rávek, pomocnou re�isérkou Jana Pospí�ilová,
choreografii připravila Alena Sismilichová a
scénu Alena Janurová. Účinkovali: Kuba Marti-
novský - rybář, Terezka Procházková � Zdenička,
Mája �olcová � rybářka,  Martin Černý - král,
Pavel �aman � mlynář, Ája �olcová, Marta Kucha-
řová � strá�ci, Dominika Bubáková - pá�e, David
Procházka, Jitka Ulmanová - koň�tí handlíři,

Sbor
CHRISTI na
Jílovském

Královna
Kolobě�ka



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2004                                                                                strana 90 (celkem 153)

Klára Pecháčková - královna Kolobě�ka, rusalky
v podání děvčat z taneční skupiny Rytmus, Vojta
Šulc – soudce,  Johana Šulcová, Karolína Za-

hrádková – vypravěčky.

     O státním svátku, 5. července, Komorní pě-
vecký sbor CHRISTI Úvaly vystoupil na  5. roč-
níku Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mi-

kuláše na pra�ském Staroměstském náměstí.

     Městský dům dětí a mláde�e v Úvalech uvedl
v pátek 10. září 2004 v 18 hodin ve společen-
ském sálku Domu s pečovatelskou slu�bou v Úva-
lech podvečer s poezií v podání Rudolfa Kvíze
BÁSNÍCI ZA MŘÍ�EMI, ve kterém se posluchači se-
známili s osudy a ukázkami tvorby katolických

básníků odsouzených v procesech padesátých let
- Jana Zahradníčka, Zdeňka Kalisty, Václava
Renče, Josefa Kostohryze, Zdeňka Rotrekla a
Anastáze Opaska. Básnické a literární pásmo do-

provodil zpěvem Komorní sbor CHRISTI Úvaly pod
vedením sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného, na
varhany hrála Mgr. Eva Nádeníčková, sólový zpěv
Marta �enatá

     V galerii Městského domu dětí a mláde�e v
Úvalech byla 17. září zahájena výstava prací
akademické malířky Aleny Antonové a na�í úval-
ské akademické sochařky Hany Bene�ové.  Obě au-
torky na vernisá�i představila Jana Pospí�ilo-
vá, ředitelka městského domu dětí a mláde�e.
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Zahájení výstavy bylo zpestřeno klavírní hrou
Martina Vydry a Davida Hoblíka, kteří zahrály
skladbu od J. S. Bacha �ertík ze svity H-moll.
Martin Vydra doplnil tóny klavíru svým překrás-
ným zpěvem.

            Kulturní komise města Úvaly uspořá-
dala pro úvalské seniory dne 25. září 2004 v
sálku DPS od 14 hodin. "VÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE". K

tanci a poslechu hrála kapela MODRÉ Q p. Šinde-

láře.

     Kulturní komise města Úvaly uspořádala dne
26. září  2004 od 14.30 hodin v prostoru před
domovem důchodců  KONCERT  DECHOVÉ  HUDBY. K
poslechu hrála "Hradecká kapela" s dirigentem

Franti�kem Luke�em. Koncert byl věnován i vzpo-
mínce na úvalského rodáka Jaroslava Dufka,

skladatele a dlouholetého člena orchestru STO
Úvaly, který by se 1. října do�il 80 let.

     Městský dům dětí a mláde�e v Úvalech uvedl
ve svém zrcadlovém sálku 15. října divadelní
představení známého souboru Bruxo Obskuro, je-
ho� členy jsou i místní divadelníci, hru Noc a
skála od Františka Nepila o setkání prvního

českého kní�ete Bořivoje s poustevníkem Ivanem.     

     Úvalská skupina Divokej Bill vydala koncem

listopadu  hned ve dvou verzích vzpomínku na

svůj leto�ní koncert 10. března v pra�ské Lu-
cerně. První její vystoupení v kulturním sva-
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tostánku si lze připomenout na CD a DVD nazva-
ných prostě Lucerna. Záznam koncertu má sváteč-
ní atmosféru: Divokej Bill hrál samostatný kon-

cert v Lucerně poprvé. Bylo vyprodáno. Úspě�ná
skupina, která vyprodává sály v celé zemi a

táhne diváky i na letní festivaly. V celostátní

anketě Zlatý slavík v kategorii hudební skupina
úvalská kapela obsadila 4. místo.

     Sobotní odpoledne 13. listopadu se sálek v

domě s pečovatelskou slu�bou naplnil náv�těvní-
ky, kteří při�li na SETKÁNÍ S KRÁSNOU POEZIÍ

poslechnout si básně v podání herce prof. Rado-
vana Lukavského. Na úvod  Jana Pospí�ilová, ře-
ditelka MDDM, přivítala čestného hosta Janu
Seifertovou, dceru básníka Jaroslava Seiferta.

A potom se ji� představil Radovan Lukavský.
Nejprve vzpomněl na studium v Českém Brodě, na
své spolu�áky z Úval a Klánovic. Atmosféra plná
očekávání a napětí se rázem změnila v přátel-
ský, vstřícný přístup, kterému nechyběl ani
osobitý humor pana Lukavského. Herec a recitá-

tor  provázel  svým světem poezie zcela zaplně-
ný sálek. Recitační program doprovodila hrou na
harfu Zbyňka �olcová.

     Do posledního místečka zaplněný společen-
ský sál v Domě s pečovatelskou slu�bou v Úva-
lech byl v pátek 26. listopadu 2004 svědkem mi-
mořádné kulturní a společenské události. V ten-
to den byla veřejnosti poprvé oficiálně před-
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stavena dlouho očekávaná a připravovaná publi-
kace s názvem ÚVALY V PRŮBĚHU STALET.Í Součástí
komponovaného kulturního programu také bylo

předání čestného občanství  PhDr. Zdeňku Mahle-
rovi a plakety města prof. Ing. arch. Miroslavu
Masákovi. PhDr. Zdeněk Mahler, spisovatel, scé-
nárista, historik a znalec hudby, pro�il v Úva-
lech několik let svého mládí. Město ocenilo je-
ho dlouholetou práci v oblasti kultury a také

jeho vztah k Úvalům, na které nezapomněl. Úval-
ský rodák prof. Ing. arch. Miroslav Masák patří
mezi významné osobnosti mezi českými architek-
ty. Získal řadu ocenění na přehlídkách a soutě-
�ích. V mládí aktivně působil v úvalském Sokole
a ve skautské organizaci. Od 90. let 20. stole-

tí spolupracuje s městem na územním plánu a za-
pojuje se do ře�ení konkrétních investičních
záměrů. Slavnostní fanfáry zahájily tento neza-
pomenutelný večer. PhDr. Zdeněk Mahler převzal
grafický list s osvědčením o udělení čestného
občanství z rukou starosty města Ing. Ivana
Černého a místostarostky Ing.  Jany Horové. Pan
Mahler byl oceněním dojat a přislíbil setkání s
občany na zajímavé téma v roce 2005. Také prof.
Masák po převzetí plakety města vyjádřil své
poděkování a nastínil určitou mo�nou vizi roz-
voje Úval v blízké i vzdáleněj�í budoucnosti. V
dal�í části večera byla symbolicky zakončena
náročná tříletá činnost pracovního týmu, který
sestavil publikaci o Úvalech. Symbolický křest
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knihy provedli starosta města Ing. Černý, mís-
tostarostka Ing. Horová, vedoucí pracovní sku-

piny Ing. Procházka a redaktor publikace dr.

Pokorný. Kní�ce, která je dokladem bohatých dě-
jinných událostí a pestrých kulturně společen-
ských tradic, v�ichni popřáli co největ�í pří-
zeň čtenářů. Následující komponované pásmo mo-
derovali Dr. V. Pokorný a Ing. J. Horová. V

tomto programu byly připomenuty některé histo-
rické momenty, které významně ovlivnily Úvaly.
Úryvkem z trilogie Proti všem od A. Jiráska

v podání Ing. V. Kolomého jsme se přenesli do
období husitských válek, patetická báseň Ohlas
radostných citů, kterou přednesl Mgr. Luká�
Kunc, charakterizovala dobu budování �eleznice
v 19. století. Symbolické znázornění dějinných
období, podobně jako činnost spolků, kultury a
tělovýchovy, představily �ivé obrazy vytvořené
dětmi základní �koly. Ver�e pana Rajny�e, které
zobrazují poetické okolí Úval v minulém stole-

tí, recitovala Mgr. Alice Javůrková. Do součas-
nosti jsme se vrátili dopisem dětem zítřka,
který přečetla Ane�ka �olcová, a moderním tan-
cem Michaely Fořstové. Kromě mluveného slova
zazněla Hymna úvalských �kol, kterou zazpívaly
děti základní �koly s doprovodem paní učitelky
Landgráfové. Zaposlouchali jsme se do písní v

podání Marty �enaté za doprovodu paní Mgr. Evy
Nádeníčkové. Ozdobou neopakovatelného večera
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bylo vystoupení harfenistky paní Zbyňky �olcové
s flétnistou Mariem Messanym, sólistou SOČR.

     Zrodila se nová tradice. Předvánoční po-
řad, který se uskutečnil 4. prosince 2004 na

zahradě městského domu dětí a mláde�e, připra-
vil dům dětí a mláde�e a farní úřad CČSH spolu
s několika bývalými úvalskými divadelními
ochotníky spolku J. K. Tyl, s dětmi z dramatic-
kého krou�ku MDDM a dětmi z křesťanské výchovy
při Husově kapli Církve československé husitské
a dal�ími dospělými, lidovou hru se zpěvy PŮ-
JDEM SPOLU DO BETLÉMA. Zahrada domu dětí se
proměnila v jevi�tě a hledi�tě zároveň. V jed-
noduše stylizovaných kulisách se odehrál prostý

biblický příběh o narození Spasitele. Předsta-
vení doprovázel úvalský pěvecký sbor CHRISTI.
Soubě�ně probíhal v přilehlé ulici  VÁNOČNÍ
JARMARK a v domě dětí a mláde�e výstava betlé-
mů.

     V pátek 10. prosince  v 17 hodin v sále

sokolovny uspořádalo taneční oddělení městského
domu dětí a mláde�e  TANEČNÍ AKADEMII.

     V pondělí 13. prosince od 17 hodin pořáda-
lo oddělení  estetiky městského domu dětí a
mláde�e v sálku domu s pečovatelskou slu�bou
VÁNOČNÍ AKADEMII.
     V neděli 19. prosince 2004 od 14.30 hodin
ve Sboru Církve bratrské v Úvalech uspořádal

Vánoční
jarmark a
výstava

Taneční
akademie

Betlémská
radost –
adventní

PŮJDEM
SPOLU DO
BETLÉMA

Vánoční
akademie
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Komorní sbor CHRISTI Úvaly adventní setkání

Betlémská radost Pod vedením svého sbormistra

Dr. Vítězslava Pokorného sbor uvedl duchovní
písně a vánoční koledy. Se sólovým zpěvem vy-
stoupili Marta �enatá ze �kvorce a pětiletý Ma-
rek Nádeníček z Úval, varhanní doprovod měla
Mgr. Eva Nádeníčková.

Společenské události
     Dne 24. dubna 2004 úval�tí rodáci ročníku
1924 se svými spolu�áky z okolních obcí oslavi-
li v hotelu Budka své 80. narozeniny. Tento

ročník, jako poslední, pro�el celou �kolní do-
cházkou v bývalé první republice. Pro�il v�ech-
ny etapy vývoje na�í země po první světové vál-
ce a� po dne�ní čas. Od ukončení jejich �kolní
docházky v úvalské škole uplynulo v roce 2004

ji� 65 let. Ze 140 spolu�áků jich zemřelo 72, o
24 není přehled, 48 bylo pozváno na toto setká-
ní a z toho se ho zúčastnilo 33. V době konání
tohoto setkání je�tě �il  jediný z tehdejších
učitelů. Je to pan Bohumil Trnka, který se dne
18.března  do�il 99 let.  Z hospodaření ročníku
zbyla částka 1 450 Kč, která byla předána dětem
úvalské školy.

     U příle�itosti státního svátku Dne osvobo-
zení se uskutečnilo vzpomínkové shromá�dění
v pátek 7. května 2004 v 17 hodin na městském

Setkání
úvalských
rodáků
ročníku

Vzpomínko-
vé shro-
má�dění ke
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hřbitově u památníku padlých za účasti zástupců
města, střediska Junáka Úvaly a občanů města.

      Druhý zářijový víkend se v Úvalech  kona-
lo ji� tradičně posvícení. Na náměstí Arno�ta
z Pardubic, kolem kostela Zvěstování Páně a� na
hři�tě pod kostelem se rozprostřely prodejní
stánky a pestré atrakce zejména pro děti. �ivo
ji� bylo v sobotu 11. září, kdy veselou atmo-
sféru umocnilo i velmi pěkné a slunečné počasí
a tak veškeré prostory s atrakcemi a prodejními

stánky byly zaplněny občany města, přilehlého
okolí a té� i náv�těvníky z Prahy a dalších

míst Středočeského kraje. Posvícenskou neděli
12. září zahájily římskokatolická m�e v kostele
Zvěstování Páně a bohoslu�by Církve českoslo-
venské husitské v Husově kapli. Ji�
v dopoledních hodinách přicházeli náv�těvníci
nejen místní, ale od přijí�dějících vlaků od
Prahy i od Českého Brodu se táhla celá procesí.
Bohu�el se ji� nevydařilo počasí, ochladilo se
a v odpoledních hodinách pršelo.

________________________________________________________________________________

_________________

Tradiční
posvícení
v Úvalech
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Čestný občan Úval PhDr. Zdeněk
Mahler

     Čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva
města Úvaly 23. září 2004 rozhodlo na návrh

kulturní komise udělit 34 letech opět čestné
občanství města Úvaly, a to spisovateli, histo-
rikovi a filmovému scénáristovi PhDr. Zdeňku
Mahlerovi, který po určitou dobu svého �ivota
v Úvalech �il a ocenit jeho přínos české kultu-
ře.      PhDr. Zdeněk  Mahler se narodil 7.
prosince 1928. V roce 1951 absolvoval Filoso-

fickou fakultu UK v Praze. Postupně byl redak-
torem Čs. rozhlasu, asistentem na FAMU, tisko-
vým tajemníkem ministerstva školství a drama-

turgem Laterny magiky. Od roku 1961 je profesi-

onálním spisovatelem. Je autorem prozaických

knih Indický hlavolam, Sbohem, můj krásný pla-
meni, Spirituál bílého mu�e a populárně histo-
rické publikace Katedrála. Spolupracoval na

filmech Nebe�tí jezdci, Flirt se slečnou Stří-
brnou, Svatba jako řemen, Bo�ská Ema, Koncert
na konci léta, Amadeus a Zabudnite na Mozarta.

Je autorem televizních dokumentů Katedrála o
třech dějstvích a Ano, Masaryk, které modero-
val. V Úvalech bydlel v letech 1930 a� 1933.
V březnu roku 2000 nav�tívil Úvaly a v rámci

výstavy T. G. Masaryk ve fotografiích a doku-

Čestné ob-
čanství
města Úva-
ly uděleno
PhDr.
Zdeňku Ma
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mentech besedoval s občany o prvním českoslo-
venském prezidentovi.

________________________________________________________________________________

_________________

     9. října 2004 zemřel ve věku nedo�itých
100 let pan Bohumil Trnka. Byl významnou úval-

skou osobností. Narodil se 18. 3. 1905

v Humpolci. Byl učitelem, �kolním inspektorem,
později dělníkem. Učit začal na českobrodském
okrese, od roku 1929 v Úvalech, byl také členem
obecního zastupitelstva za stranu sociálně-
demokratickou, v DTJ byl vychovatelem-

vzdělavatelem. Za německé okupace byl vězněn v
období 1942-1945. V květnu 1945, po osvobození,
byl předsedou revolučního národního výboru v
Úvalech do voleb v roce 1946. Učil na zdej�í
škole, poté nastoupil do Zemské školní rady,

později jako �kolní inspektor. V roce 1954 byl
zatčen komunisty a odsouzen na 10 let, po pěti
letech byl propu�těn a zaměstnán jako vrtač
studní. V roce 1962 se s man�elkou přestěhoval
do Přibyslavi. V roce 1986 mu man�elka zemřela.
Samota na něho tě�ce doléhala, nemoci přibýva-
ly, ale přes v�echny �ivotní útrapy do�il se
vysokého věku.

     Vzpomínková akce k výročí zalo�ení Česko-
slovenské republiky 28. října 1918 se  uskuteč-
nila ve středu 27. října 2004 v 17 hodin u po-
mníku padlých v I. světové válce, který je na

Zemřel Bo-
humil Trn-

Vzpomínko-
vá akce
k výročí
zalo�ení
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náměstí Arno�ta z Pardubic za skromné účasti
místních obyvatel. Po proslovu starosty města
Ing. Ivana Černého a promluvě Ing. Romana Bubá-
ka, přítomní polo�ili k pomníku věnce a na zá-
věr společně zazpívali českou národní hymnu.

Městská knihovna
     V roce 2004 byla městská knihovna otevřena
veřejnosti v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 11
hodin a od 12 do 18.30 hodin, v sobotu od 8 do

11.30 hodin. Pracují zde 3 knihovnice, vedoucí

Iva Krňanská, dále Petra Kubátová a Alena Janu-
rová. Knihovna se nachází na stejném místě
v Husově ulici čp. 98 ve velmi stísněných pro-
storách. Knihovna má k dispozici 5 počítačů,
pro čtenáře jsou přístupné 3 počítače, z toho 1
on-line katalog, 1 připojena na Internet a 1
pro chat a besedy s dětmi. Knihovna obhospoda-
řovala 21343 knih, do knihovny přibyly 683
svazky. Knihovna registrovala 578 čtenářů,
z toho 159 do 15-ti let věku. Pracovi�tě
knihovny nav�tívilo za rok 9096 náv�těvníků a
počet výpůjček dosáhl 31757, z toho bylo 8590
výpůjček časopisů, 6322 dětské literatury, me-
ziknihovní výpůjční slu�bou bylo vy�ádáno 41
výpůjček. V on-line katalogu bylo uskutečněno
7217 hledání. Pracovnice knihovny uspořádaly
pro 230 �áků Základní �koly v Úvalech 11 besed
a besedu pro �áky 9. tříd Z� s redaktorkou a

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Moje kniha
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spisovatelkou V. Noskovou na téma: Reklama

v na�em �ivotě. Pracovnice Městské knihovny
v Úvalech zařazovaly ji� od podzimu roku 2003
do Velkého sborníku prací mladých čtenářů drob-
ná literární dílka, kde si náv�těvníci knihovny
mohou zalistovat v milých příspěvcích. Převá�ně
se jedná o tvorbu dětí  místní základní �koly.
Pod názvem Moje kniha se čtenáři městské
knihovny připojili k celostátní anketě v rámci
akce Březen � měsíc Internetu a přidělovali své
hlasy nejoblíbeněj�í knize svého �ivota. Do po-
loviny měsíce hlasovalo v celé ČR přes 17 tisíc
čtenářů, vět�inou prostřednictvím svých kniho-
ven. V tomto období čtenáři úvalské knihovny
věnovali své hlasy 60-ti knihám. V noci z pátku
2. dubna na sobotu 3. dubna proběhla v Městské
knihovně v Úvalech Noc s Andersenem, v rámci

roku oslav výročí narození dánského pohádkáře
Andersena.V knihovně nocovalo 13 dětí a 2 kni-
hovnice. Po večeři v hotelu TJ Sokol, malé pro-
cházce s vyprávěním o ji� neexistujícím hotelu
U Českého lva, při�ly na řadu soutě�e, malování
stra�idel, chatování na Internetu a čtení pohá-
dek. Bohatý program udr�el pozornost dětí a� do
ranních hodin, které se neměly mo�nost zúčast-
nit se té�e akce ve �kole. Podobná akce probí-
hala zároveň na 264 registrovaných místech
v knihovnách.  Ve 4. ročníku úvalské Provázkiá-
dy od 4. do 9. října,v týdnu knihoven,  naváza-
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li místní čtenáři 82,5 m provázků a projevili
tak svůj vztah ke knihovně.

Církve
Římskokatolická církev
      V červnu ukončil své 34leté působení v
na�em městě páter Karel �ubrt, kněz římskokato-
lické farnosti při kostele Zvěstování Páně Úva-
ly. Na jeho místo byl od 1. července jmenován
administrátorem ThMgr. Martin Marcinko.

     24. prosince se v kostele Zvěstování Páně
uskutečnila �PŮLNOČNÍ�- bohoslu�ba slova,
vzhledem k tomu, �e nemohl být přítomen kněz,
který by slou�il půlnoční m�i.

Církev československá husitská
     Farní úřad Církve československé husitské
v Úvalech uspořádal  pro věřící občany v pátek
5. března 2004 v 18 hodin v Husově kapli, Pra�-
ská 180 setkání u příle�itosti SVĚTOVÉHO DNE
MODLITEB.

     Farní úřad CČSH v Úvalech uspořádal  23.
března 2004 od 17 hodin v Husově kapli  HOVORY
O KŘESŤANSTVÍ � putování Biblí.. Posluchači
shlédli komponované pásmo doprovázené hudbou na

téma: Cesta apoštola Pavla do Damašku. Úvodní

promluvu pronesl pater Michal Bator, kněz Řím-
skokatolické církve  z Českého Brodu.

Světový
den modli-

Hovory o
křesťan-

P. Karel
Šubrt od-

Půlnoční

Nový admi-
nistrátor
ThMgr. M.
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     V neděli 23. května, týden před Svatoduš-
ními svátky, byla uvítána v Husově kapli
v Úvalech  publicistka PhDr. Olga Nytrová, kte-

rá si připravila literární pásmo „Rajská zahra-
da Bo�í království�, které vycházelo z její

stejnojmenné eseje. Pro�itek z vyprávění na�eho
milého hosta umocňovaly i reprodukované hudební
ukázky z koncertů pro housle a cembalo od A.
Vivaldiho.

     V pátek 28. května 2004 se uskutečnil
koncert známého křesťanského písničkáře Petra
Lutky, který uspořádaly Církev československá
husitská a Římskokatolická církev v Úvalech
v kostele Zvěstování Páně. Zpěv písničkáře při
kytaře zároveň doprovázela na varhany jeho man-
�elka Markéta Lutková. Petr Lutka zazpíval řadu
písní z vlastní tvorby i z tvorby svých přátel.
V závěru koncertu si účastníci se zpěvákem i
společně zazpívali.
     V září opět pokračovala v  Husově kapli
výuka křesťanské výchovy hrou pro děti bez

ohledu na křesťanské vyznání nebo bez vyznání.
      V neděli 10. října se se�li křesťané
v Husově kapli v Úvalech s farářkou Církve čes-
koslovenské husitské Jitkou Pokornou a  s fa-

rářkou Českobratrské církve evangelické Elen
Plzákovou a ke společné bohoslu�bě DÍKUVZDÁNÍ
za letošní úrodu na zahradách a polích. Boho-

slu�bu písněmi  obohatil křesťanský písničkář

Rajská za-
hrada Bo�í

Koncert
písničkáře

Křesťanská
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Díkůvzdání
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Petr Lutka s doprovodem kytary a za klávesového

doprovodu Markéty Lutkové.

     Farní úřad Církve československé husitské
v Úvalech připravil na �tědrý večer 24. prosin-
ce od 21.30 hodin v Husově kapli �PŮLNOČNÍ� �
�tědrovečerní svědectví se zpěvem Marty �enaté
a varhanního doprovodu Daniely Svatošové. Záro-

veň byl v Husově kapli vystaven Betlém
s lidovými motivy Mikoláše Alše zapůjčený aka-
demickou sochařkou Hanou Bene�ovou a MUDr. Syl-
vou Benešovou.

Tělovýchova a sport
     SK Úvaly, oddíl kopané, ulice Guth-

Jarkovského čp. 698, oznámil zahájení provozu
nových internetových stránek www.sk-

uvaly.aktualne.cz, kde příznivci kopané najdou
aktuality, tabulky, statistiky, sdělení, zprávy
a mo�nost vyjádřit svůj názor v diskusi.

     SK Úvaly, oddíl kopané  konal v sobotu 14.

února 2004 od 15 hodin v hospodě u Ká�i na
hři�ti VALNOU HROMADU.

     SK Úvaly, oddíl kopané uspořádal 13. břez-
na 2004 od 9 hodin na umělé trávě házenkářského
hři�tě TJ Sokol na náměstí A. z Pardubic turnaj
přípravek �O pohár města Úvaly�.

�Půlnoční�
v Husově

Fotbalisté
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     SK Úvaly oddíl kopané zahájil koncem břez-
na  jarní část fotbalové sezóny 2003/2004. "A"
mu�stvo začalo zimní přípravu ji� 3. ledna.
Trénovalo se dvakrát a� třikrát týdně a odehrá-
lo devět přípravných utkání se soupeři z vyš-
�ích tříd. Dále se zúčastnili celozimního tur-
naje v Praze Kyjích, kde sehráli sedm utkání a

turnaj vyhráli. Podařilo se získat několik po-
sil a mezi největ�í patří nesporně úvalský od-
chovanec Petr Němec se zku�enostmi z třetí li-
gy. Pro rok 2004 si oddíl kladl za cíl postup

do I. A třídy. Hracími dny domácích zápasů "A"
mu�stva byla sobota odpoledne. "B" mu�stvo po
postupu do III. třídy okresní soutě�e na podzim
překvapilo a dr�í se v horní polovině tabulky.
V zimní přípravě sehrálo pět přípravných utká-
ní. Cílem pro jarní část sezóny bylo udr�ení
stávající pozice v tabulce. Hracími dny domá-

cích zápasů "B" mu�stva byla sobota odpoledne.
Dorost hraje okresní přebor. Hracími dny domá-
cích zápasů dorostu byly soboty dopoledne. Mu�-
stva dorostu jsou značně, hlavně věkově, roz-
dílná a i takové jsou výsledky. Dorost z deseti

utkání pět vyhrál a pět prohrál. Cílem bylo
umístění v horních patrech tabulky a výchova
hráčů pro mu�skou kategorii. �áci postoupili do
okresního přeboru a mu�stvo bylo po odchodu
mnoha starších spojeno s mladšími. Podzimní vý-

kony byly značným zklamáním. Jediným cílem bylo
udr�ení soutě�e. Hracími dny �áků byly neděle
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dopoledne. Star�í přípravka hraje okresní sou-
tě�. Cílem je výchova a příprava těch nejmen-
�ích pro dal�í věkové kategorie. Nově zalo�ená
mlad�í přípravka je�tě není přihlá�ená v soutě-
�i. Pro dobrou přípravu potřebují trenéry. Nej-
vět�ím cílem mimo sportovní stránku je pro nad-
cházející období dostavba nových šaten a soci-

álního zařízení. V březnu se uskutečnil zimní
turnaj přípravek na hři�ti pod sokolovnou. Z
pěti účastníků turnaje mu�stvo Úval skončilo na
druhém místě. Turnaj vyhrála přípravka Kounic.
     Cyklisté zahájili sezónu 17. dubna uspořá-
dáním 13. ročníku závodu �Sázavák� Prvním

z Úvaláků byl  v cíli závodu se ztrátou 11,5

min. cyklista �ťovíček. V závěru pole dorazilo
i „zdravé jádro“ úvalské cyklistiky.

     Úvalští cyklisté se 8. května účastnili
20. ročníku cyklistického závodu �ternberk. Zá-
vodu se celkem účastnilo 37 závodníků. Úval�tí
závodníci se umístili následovně: 7. místo cyk-
lista �tork, 9. místo cyklista Čadil. Pořadí
dal�ích Úvaláků: 19. Strnad, 23. Bláha, 25. Ze-
lenka, 27. Tesař, 28. Selix, 30. Martinovský a
34. Horák.

     V sobotu 22. května uspořádaly SK Úvaly a
hostinec „U Káši“ „Fotbalový dvojzápas“.

V prvním zápase nastoupili ji� po �esté fotba-
listé proti hokejistům Sparty Praha (Poborský,
Bla�ek, Siegel, Brabec, Beránek, Bříza, Zelen-

Cyklisté
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ka, Volek, hlaváč, Výborný, Kučera, �emlička a
další). Ve druhém zápase nastoupili fotbalisté

SK Úvaly proti FC Říčany.
     Krásné a kulturní se prostředí úvalského
koupali�tě stalo  místem osvě�ení v parných
letních dnech. Dospělí si mohli zaplavat ve
dvou bazénech, dětem bylo k dispozici brouzda-
li�tě, pískovi�tě, houpačky a kolotoč. Bylo
mo�né si zahrát ku�elky, petanque, stolní te-
nis, kroket nebo plá�ový volejbal. Občerstvení
bylo zaji�těno na čtyřech prodejních místech. V
červenci a srpnu byly poskytovány masérské
slu�by.

     Soutě�ní ročník 2003/2004 byl pro oddíl

stolního tenisu velice dobrý. Dru�stvo "A" ve
slo�ení V. Minařík, K. �ochman, V. Pilát, O.
Kukla st. a J. Voňavka nepoznalo v soutě�i po-
rá�ku, ztratilo pouze jediný bod remízou v Če-
lákovicích a s výrazným náskokem zvítězilo ve
druhé třídě okresního přeboru. Postoupilo tak
do 1. třídy okresního přeboru Praha-východ, je-
ho� účastníkem (téměř ve stejném hráčském slo-
�ení) bylo po vět�inu svého působení u� od za-
lo�ení oddílu v roce 1970.

      Pro novou sezónu byla přihlá�ena 2 dru�-
stva mu�ů do házenkářských soutě�í. "A" dru�-
stvo hraje Společnou regionální ligu na místě
zru�ené III. ligy tvořenou mu�stvy z Prahy a
Středočeského kraje. Dru�stvo skončilo po pod-

Městské
koupali�tě

Stolní te-
nisté

Házenkáři
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zimní části sezóny na druhém místě s náskokem
před dal�ími soupeři v tabulce. "A" mu�stvo
prohrálo pouze s podzimním vítězem soutě�e SK
Praha 4 "B", zálohou interligového dru�stva All
Risk Praha, který neztratil ani bod. Do vyšší

soutě�e II. ligy postupují přímo první 2 dru�-
stva, nicméně Úvaly nesplňují po�adavek na ode-
hrání zápasů do této soutě�e v hale, kterou
Úvaly nemají.

     SK Úvaly, oddíl kopané zahájil novou sezó-

nu. První mu�stvo dospělých vstupovalo do sou-
tě�e s těmi nejvy��ími ambicemi a to postup do
I. A. třídy krajské soutě�e. Začátkem podzimu
hlavně na hři�tích soupeřů fotbalisté ztráceli
zbytečně body. Po pátém kole do�lo k výměně
trenéra a po odvolaném Zdeňku �mejkalovi na-
stoupil Karel Báča z Čelákovic. Druhá část sou-
tě�e byla mnohem lep�í a mu�stvo se umístilo na
třetím místě. V zimě byl zahájen dlouhodobý
turnaj v Kyjích a několik přípravných utkání se
soupeři z vy��ích soutě�í. Nejlep�ím podzimním
střelcem se stal Martin �indelář. Stará garda
hrající svojí soutě� systémem jaro - podzim
skončila v lize starých gard na prvním místě.
Nejlep�ím střelcem je Michal Drahota. Druhé

mu�stvo dospělých mělo za cíl hrát ve středu
tabulky.To se podařilo a na rozdíl od loňské
sezóny získávalo body i na hři�tích soupeřů.V
dorosteneckém mu�stvu do�lo k velké hráčské vý-

Fotbalová
sezóna
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měně a mu�stvo bylo značně omlazeno.Momentální
věkový průměr je 15,6 roku. Nový trenér, který
do nové sezóny mu�stvo převzal, si dal za cíl
získat co nejvíce zkušeností. Teprve budoucí

sezóna uká�e sílu nově poskládaného týmu. Mo-
mentálně je dorostenecké mu�stvo na sedmém mís-
tě okresního přeboru. První �ákovské mu�stvo v
okresním přeboru přezimuje na prvním místě.V
soutě�i mu�stvo vstřelilo nejvíce branek - nej-
lep�ím střelcem je jednoznačně Kristián Zradič-
ka. Druhé mu�stvo �áků vstoupilo do své první
sezóny soutě�e �áků. Cílem je mlad�í �áky co
nejlépe připravit pro okresní přebor. Největ�ím
problémem soutě�e je věkový rozdíl jednotlivých
mu�stev. Mlad�í �áci se po podzimu umístili na
osmém místě. Mini přípravka vstoupila do své

historicky první opravdové soutě�e. Pod vedením
trenéra Petra Kostky získali v soutě�i i první
body.

Politické strany
Občanská demokratická strana (ODS)
     26. února se konal  místní sněm Občanské
demokratické strany. Sněm zvolil kandidáty do
voleb do krajského zastupitelstva: Karla Vyše-

hradského, MUDr. Jana  �ťastného, dr. ing. Ji-
řího  Bedrníka a Michala  Hru�ovského. Sněm
vyjádřil souhlas, aby se zastupitelé za ODS ne-

ODS
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zúčastňovali roz�ířených rad zastupitelů města
a vy�adovali projednávat v�echny body jednání
podrobně a veřejně tak, jak stanoví zákon o ob-
cích. Sněm pověřil Radu místní organizace ODS
seznámit se se způsobem financování investič-
ních akcí (např. kanalizační přivaděč ze Slo-
van) z fondu soudr�nosti EU. Sněm po�ádal před-
sedu kontrolního výboru zastupitelstva města
Úvaly, aby vyvinul iniciativu k zadání kontrol-

ního úkolu zastupitelstvem k pro�etření akce
"koupě areálu Multitec", a to zejména vzhledem
k informaci, �e byl tento areál, v době před
uzavřením smlouvy s městem zastaven.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
     KSČM v Úvalech v počátku 90. let minulého
století navázala na činnost KSČ, kde základní
organizace měla 563 členů. Základní organizace
pracuje po celou dobu na základě svých ročních
plánů práce přes volený výkonný výbor a akti-
visty. Prvním mluvčím místní KSČM, členem za-
stupitelstva města za KSČM,  předsedou základní
organizace KSČM byl do roku 1993 Jindřich Pech.
Dal�ím předsedou byl Ladislav Drexler. Do roku
1994 měla KSČM v Zastupitelstvu města Úvaly
jednoho zastupitele, od roku 1994 a� dosud dva
zastupitele. V roce 1995 byl jmenován zástupce

KSČM Ing. Miloslav Breda tajemníkem Městského
úřadu v Úvalech a tuto funkci vykonával do roku
2003. Zástupci strany pracovali ve všech komi-

KSČM
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sích zastupitelstva a rady města a do roku 2003
vedli jako předsedové: Ing. Ladislav Morávek,
kontrolní výbor, komisi veřejného pořádku a �P
Franti�ek Lajtner. Od roku 2001 je předsedou ZO
KSČM v Úvalech Ing. Ladislav Morávek, jednate-
lem a mluvčím ZO je Franti�ek Lajtner. Zástupci
ZO KSČ v�dy byli zapojeni do  práce okrskových
volebních komisí při v�ech dosud konaných vo-
lebních akcích ve městě a také v některých
okolních obcích. V průběhu roku koná ZO KSČM 7
a� 8 členských schůzí. Výbor ZO udr�uje také
kontakt se star�ími a nemocnými členy a předává
jim informace, tisk, dárky k �ivotním jubileím
apod. Programem strany je usilování o sociálně
spravedlivou společnost, s právem lidí na prá-
ci, klidný �ivot a zaji�tění ve stáří. Na �po-
vodňové konto� po záplavách v roce 2002 zaslali
členové KSČM spolu se sympatizujícími občany
18000,- Kč.

Spolky a organizace
Český svaz chovatelů
     Český svaz chovatelů, základní organizace,
uspořádal ve dnech 17. � 18. ledna 2004 ji� 43
zimní výstavu králíků, holubů a drůbe�e. Záro-
veň proběhla okresní soutě� holubů a soutě� o
�Pohár města Úval� o nejlep�ího králíka, holuba
a drůbe� výstavy. Na výstavě bylo vystaveno 426
králíků třiceti plemen a několika barevných rá-

Svaz cho-
vatelů
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zů. Bylo uděleno 25 čestných cen, z nich 23 na
jednotlivce a 2 na kolekce. Pohár města Úval
získal chovatel Tomek za králíka Českého červe-
ného při zisku 95,5 bodů. Ze členů úvalské or-
ganizace získal čestnou cenu chovatel Vorlíček
za tříčlennou kolekci Castorexů při zisku 281
bodů. Dále bylo vystaveno 418 holubů pětadvace-
ti plemen v několika barevných rázech. Bylo

uděleno 25 čestných cen. Pohár města Úval zís-
kal místní člen a chovatel Martin Dvořák za
Českého staváka černého sedlatého. V okresní
soutě�i organizací se ZO ČSCH Úvaly umístila na
pěkném 2. místě ziskem 2341 bodů hned za ZO Mu-
kařov  na 1. místě, se ztrátou pouhých 3 bodů.
Z drůbe�e bylo vystaveno 41 ks vodní a 102 ks
hrabavé drůbe�e. Byly uděleny 4 čestné ceny.
Pohár města Úval získal chovatel Majrych za
černého krocana. Jednatelkou ZO ČSCH v Úvalech
je Jitka Kotusová.

     Dne 16. - 17. října  2004 uspořádal King
klub Praha výstavu Kingů v areálu ZO ČSCH Úva-
ly. Byli zde vystaveni holubi z celé republiky.

     Klub chovatelů vídeňských králíků uspořá-
dal výstavů králíků  ve dnech 26. - 27. listo-
padu 2004 v areálu chovatelů základní organiza-
ce ČSCH Úvaly. Vystaveny byly v�echny barevné
rázy. Výstavy se účastnilo přibli�ně 420 králí-
ků z celé republiky.

Sbor dobrovolných hasičů Hasiči
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     Sbor dobrovolných hasičů Úvaly uspořádal
23. ledna 2004 v hospodě U Ká�i svou výroční
valnou hromadu.

     První říjnovou sobotu se úvalská hasítka
zúčastnila první soutě�e hry Plamen ročníku
2004/2005, a to závodem po�árnické v�estrannos-
ti, který pořádala Okresní odborná rada mláde�e
SH ČMS Praha - východ ve spolupráci s dobrovol-
nými hasiči z Tehovce. Soutě�ila v�echna na�e
dru�stva rozdělená v�dy do dvou hlídek. Mlad�í
se umístili na druhém místě, stejně tak i hlíd-
ky star�ích �áků a smí�eného dorostu. V katego-
rii jednotlivců si doběhli: Tomá� Bouzek pro
třetí místo a Alena Tesařová pro místo první.
Také dospělí hasiči posíleni dorostenci se ne-
dali zahanbit a v soutě�i v po�árním útoku po-
řádané SDH Nové Jirny se mu�i ve slo�ení Karel
Klíma, Jiří Ryne�, Radek �indelář, Franti�ek
Ernest, Milan Bednář, Jan Borovička a Martin
Borovička umístili na prvním místě. Úvalské ha-
sičky v kategorii �en ve slo�ení Václava Klímo-
vá, Tereza Ernestová, Monika Rynešová, Klára

Dolej�í, Zdenka Lehovcová, Alena Tesařová a Ja-
na Lehovcová obsadily první místo.
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Svaz tělesně posti�ených
     Svaz tělesně posti�ených, místní organiza-
ce,uspořádal výroční členskou schůzi v sobotu
27. března ve 14 hodin v hotelu Budka.
     Výbor místní organizace nabízel členům re-
kondiční pobyty  na rok 2004 � jarní  28.6.-
8.7.2004 Skokovy u Mnichova Hradi�tě, podzimní
– 13.9.-23.9.2004 Svratka.

Obec baráčnická J. A. Komenského Úvaly
     Obec baráčnická pořádala jednodenní zájez-
dy po pamětihodnostech a zajímavostech měst
České republiky (Jičín- muzeum, hrad, pivovar,
Liberec- botanická a zoo zahrada, Aquapark,

Kutná Hora- sv. Barbora, Kostnice, Starkl, zá-

mek Kačina, Hustopeče- Mikulov, Lednice, Valti-
ce, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Hřensko-
Mezní louka, Tichá a Divoká soutěska, Dvůr Krá-
lové nad Labem- safari, zámek Kuks). Dále více-

denní zájezdy do zahraničí (Vídeň, Salcburk,
Chorvatsko-Istrie, Slovensko-Vysoké Tatry, Špa-

nělsko-Callela, Itálie-Caorie, San Francisko).
Obec baráčníků vede rychtářka Hana Černá.

Skautské středisko br. Jiřího Bubáka  v Úva-
lech

     Členové organizace Junák uspořádali 10.

března dobrovolnou sbírku pro SOS dětské ves-
ničky. Vybrali 7500 korun a předali je osobně
do pokladny Sdru�ení dětských vesniček.

Tělesně
posti�ení

Baráčníci

Skauti
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     Skautské středisko bratra Jiřího Bubáka �
Úvaly bylo v květnu pověřeno uspořádáním okres-
ního kola závodu vlčat a světlu�ek (ZVaS), kte-
rý je určen nejmen�ím členům skautského hnutí
ve věku od 6ti do 11ti let. Závodu se účastnilo
kolem 120 účastníků. Úvalská vlčata skončila na
2. místě, pouhý jeden a půl bodu za prvními Ří-
čany, světlu�ky se umístily uprostřed celkového
pořadí..
V sobotu 2. října se uskutečnily v areálu klu-
boven oslavy 85 let skautingu v Úvalech. Při
oslavách byla udělena �Medaile díků� za práci
pro skautské hnutí � Stanislavu Tuchyňovi, Ro-
manu Brabencovi, Radko Fiedlerovi a Ing. Romanu

Bubákovi.

     První skautský oddíl v Úvalech zalo�il v
roce 1919 bratr Oldřich Bohuslav ve spolupráci
s bratry Jelínkovými a bratry Masákovými. Oddíl

měl při zalo�ení deset členů i s vedoucím. Od-
díl �il jenom čtyři roky a potom se rozpadl.
Chlapci v�ak je�tě po letech rádi vzpomínali na
putovní tábory, které absolvovali ka�dé prázd-
niny, na to jak uhasili po�ár strá�ního domku u
trati Úvaly - Praha, či jak opravili a provozo-
vali staré koupali�tě a dal�í příhody. Po je-
jich rozchodu převzal skautskou pochodeň bratr
Jiří Bubák, jeho� jméno si vzalo středisko do
svého názvu. Ten vedl středisko a� do prvního
přeru�ení činnosti v roce 1940. V průběhu těch
osmdesáti pěti let byla činnost skautské orga-
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nizace třikrát přeru�ena, a to v roce 1940,
1950 a 1970. Poslední obnova skautské činnosti
byla zahájena v prosinci 1989.

Český rybářský svaz
     28. dubna se v sokolovně uskutečnila vý-

roční členská schůze úvalských rybářů. Místní
organizace v Úvalech má 272 řádných členů, 12
dorostenců a 42 dětí od 8 do 15ti let.
V hospodářské činnosti bylo dosa�eno výlovku
129,9 q násadových ryb. Do místního revíru Fab-

rák bylo vysazeno 25 q kaprů, bílé ryby a �ti-
ky. Ve spolupráci s městským úřadem byla zahá-
jena rekonstrukce nádr�í Jáma a Kalák, ve stá-
diu úvah je výstavba třetího rybníka v lokalitě
pod Slovany. Předsedou místní organizace je p.
M. Kolařík.
     Dne 28.září 2004 uspořádala MO ČRS Úvaly
na rybníce Lhoták tradiční závody v lovu ryb
udicí pro členy na�í místní organizace - senio-
ry. Pozváno bylo 50 členů, na start se dostavi-
lo 27 členů místní organizace. Bylo uloveno 130
kusů ryb, výhradně kaprů. Vítězem soutě�e se
stal Ing. Zdeněk �imek s úlovkem 16 kusů v cel-
kové délce 672 cm /bodů/, druhý byl  Miroslav
Novák - 12 kusů, 513 cm a třetí Jiří Bene�ovský
- 11 kusů, 468 cm.
     Úvalské podzimní výlovy rybníků nejsou pro
členy místní organizace jen očekávanou nutnos-
tí, ale i příjemným zpestřením říjnových víken-

Rybáři
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dů. Zdej�í organizace je v chovu ryb velice
úspě�ná. V loňském roce zaznamenal nejvy��í vý-
tě�nost na hektar ze v�ech rybářských svazů
spadajících pod ČRS území Praha. Výlovy byly
zahájeny začátkem října výlovem Komory a části
výtěrových rybníčků. 16. října 2004 byl vyloven
rybník Lhoták a 23. října  2004 byl vyloven
rybník Horní. Výlovy byly ukončeny v neděli 31.
října 2004 výlovem rybníka Dolní a zbytku výtě-
rových rybníčků. Výlov ze všech rybochovných

zařízení činil 97,93 q ryb. Ryby byly vysazeny
do revírů ČRS, respektive komorovány pro dal�í
výrobní cyklus. Na hlavních rybnících - Lhoták

bylo sloveno 29,72 q a Horním 59,70 q násad.

Druhová skladba násad byla tvořena kaprem, lí-
nem, sumečkem, candátem a bílou rybou v katego-
riích 1-3 ročních. Do místního revíru Výmola1-
Fabrák bylo vysazeno 23 q dvou a tříletého kap-
ra.

     Na revíru Výmola 1-Fabrák byly 28. října
2004 výborem místní organizace uspořádány tra-
diční závody mláde�e. Zúčastnilo se jich 25 zá-
vodníků a ulovilo se ve dvou poločasech 107 ku-
sů ryb, převá�ně kaprů. Po vyhodnocení závodů
vyhlásil vedoucí mláde�e Vlastimil Kolařík vý-
sledky. Vítězem závodů se stal Filip Balihar se
ziskem 509 bodů /1 bod = 1 cm délky ulovené ry-
by/, druhý byl Dominik Kouba s 355 body a třetí
Karolina Kazdová s 341 body.



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2004                                                                                strana 118 (celkem 153)

Úvalský spolek akvaristů
     V sobotu 29. května uspořádal spolek
v areálu sokolovny na náměstí Arno�ta z Pardu-
bic 6. prodejně prezentační akvatrh českých
distributorů, výrobců a chovatelů v�eho akva-
ristického AKVA ÚVALY 2004 a VI. Celostátní se-

tkání akvaristů v Úvalech. Téměř 700 náv�těvní-
ků zavítalo do úvalské sokolovny. Prodejně pre-
zentačního veletrhu se zúčastnilo 36 vystavova-
telů z České republiky, Slovenska a Polska. U
22 prodejních stánků bylo mo�né zakoupit akva-
rijní ryby, 14 firem nabízelo akvaristické po-

můcky. Náv�těvníci byli �irokou nabídkou velmi
spokojeni. Mnozí se při�li nejen podívat, ale
odná�eli si zakoupené exempláře do svých akvá-
rií. Je obdivuhodné, �e úvalské setkání akva-
ristů připravuje pouze několik lidí. Hlavním
organizátorem byl předseda úvalského spolku
akvaristů Miloslav Kolařík, kterému s instalací
výstavy pomáhali  Jaroslav a Radovan Jarošovi,

Martin Svítek, Vlastislav Kolařík, Zdeněk Tis-
cher a Petr Novák.

     Spolek uspořádal v Úvalech v sobotu 18.

prosince 2004 od 8.00 do 12.00 hodin  VÁNOČNÍ
AKVATRH.

Kluby
     Klub důchodců se sešel  7. ledna 2004 a
hodnotil práci za uplynulý rok. Průměrný věk

Akvaristé
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členů KD je 77 roků. Klub se od května 2003
schází v malém sále Domu s pečovatelskou slu�-
bou. Klub se ve své činnosti zaměřuje na pořá-
dání zajímavých předná�ek a besed, autobusové
zájezdy po historických i dalších zajímavých

místech v republice. Pravidelné schůzky klubu
se konají v�dy ve středu od 14 hodin v DPS
v Úvalech. Ve funkci předsedkyně klubu ji�
čtvrtým rokem pokračuje Jarmila Hrachovcová.

Obyvatelstvo
     K  31. prosinci 2004 �ilo v Úvalech 4941
obyvatel, z čeho� byli 2372 mu�i, s průměrným
věkem 39 let a 2569 �en s průměrným věkem 42
let. Průměrný věk občanů města se tak pohybuje
na hranici 40 a 41 let. Celkový počet obyvatel
města tvoří 4194 dospělých a 747 dětí do 15 let
věku. Nově se do Úval k trvalému pobytu přihlá-
silo 195 občanů a odhlásilo 92. Nově se narodi-
lo 46 dětí, zemřelo 52 občanů. V obřadní síni
MěÚ se uskutečnilo 15 sňatků, 1 sňatek
v kostele Zvěstování Páně.
 Sňatky
V obřadní síni MěÚ
16.1.    Lubomír Pernica a Martina Sedliská;
27.2.    Miloslav Krejčík a Tetjana Olexandriv-
na Lebiďová
28.2.    Jiří Klimt a Jana Klimtová
12.3.    Amir Mačkič a Michaela Macháčková
23.4.    Jiří Schiffler a Romana Svobodová

Počet oby-
vatel

Sňatky v
Úvalech
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15.5. Josef Mysliveček a Olga Procházková
18.6. Jaroslav Procházka a Martina Říhová
22.6. Dmitrij Viktorovič Ale�in a Edita Hu�á-
ková
25.6. Tomá� Novák a Jana Krupičková
3.7. Daniel Derco a Lucie Novotná
6.8. Petr Novák a Monika Stránská
10.9. Jan Novák a Marta Výborná
15.9.   Karel Bajgl a Jarmila Sochová
29.10. Ladislav Müller a Blanka Zajíčková
4.12. Petr Štemberg a Tetjana Olexandrivna

Špitova

V kostele
29.5. Jan Šorm a Veronika Vítová

     Prvním občánkem Úval v novém roce 2004  se
stal Marek Zendulka, narozený 15. ledna 2004.

     V Úvalech  k 31. prosinci 2004 �ilo také
42 osob starších 85 let. Nejstar�í občankou
města Úvaly byla Bo�ena Vodrá�ková, narozená

10. listopadu 1902, která se do�ila ji� 102
let.

Noví spoluobčánkové
Franti�ek a Vojtěch Bednarčíkovi, Gregor Bazil
a Alastair Maxim Belousové, Kristýna Brabcová,

Eli�ka Černá, Vanesa Černá, Timothy Fernando,
Ivana Fialová, Kristýna Fliegelová, Marek Fík,

Jakub Havránek. Alex Hauner, Jakub Hauser, To-

má� Javůrek, Hana Je�ková, Adam Kadlec, Agáta
Karasová, Sára Konečná,Kateřina Kopecká, Adéla
Kotálová, Jiří Krčmář, Jan Krista, Lucie Kubí-
ková, Lucie Kubová, Jana Lainová, Kateřina Lis-
topadová, Barbora Mastná, Veronika Mašatová,

Jan Mičkal, Ane�ka Najmanová, Tomá� Němeček,

První spo-
luobčánek

Nejstarší
občanka

Vítání no-
vých spo-
luobčánků
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Kateřina Paulová, Tomá� Plaček, Dominik Podle-
�ák, Matěj Prchal, Nikola Rybářová, Josef Sand-
ner, Veronika Slabáková, Lucie Svárovská, Anna

Marie Stuchlíková, Michaela �imáňová, Ane�ka
�těpánková, Kateřina Theimerová, Filip Ulrich,
Veronika Urbanová, Matyá� Vaňous, Jan Veselý,
Jan Viktora, Martin Vobiš, Kristýna Zadáková,

Marek Zendulka, Julie �emličková.

Významná  jubilea

     V lednu oslavili svá významná �ivotní ju-
bilea – 88 let se do�il František Pištora, Hu-
sova ul. čp. 73, 91 let se do�ila Emilie Rücko-
vá, Domov důchodců na náměstí Svobody čp. 1475,
92 let se do�ila Marie Bartoňová, Domov důchod-
ců na náměstí Svobody čp. 1475, 93 let se do�i-
la Milada Pergnerová, Jungmannova ulice čp.
908.

     V únoru oslavili – 85 let Rů�ena Tůmová,
náměstí Arno�ta z Pardubic 735, Jindři�ka Truk-
sová, Otokara Březiny 437,  87 let Marie Pše-
ničková, Domov důchodců, náměstí Svobody 1475,
88 let Emilie Slavíková, náměstí Arno�ta
z Pardubic 14, Marie Chaloupková, Riegrova 846,

90 let Ane�ka Kafková, Sovova 936.
     V březnu oslavili � 85 let Josef Nachlin-
ger, Dobročovická 1315 a Miroslav Kotland, V.
Nováka 649, 89 let Antonie Svobodová, náměstí
A. z Pardubic 303. 99. narozeniny oslavil Bohu-

mil Trnka. Významná osobnost úvalské mě�ťanské

Významná
jubilea
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�koly pan učitel Bohumil Trnka se do�il 18.
března 2004 devadesáti devíti let. V Úvalech
působil ve 30. a 40. letech 20. století.
     V dubnu oslavili – 85 let Jaroslava Kociá-

nová, Dobrovského 489, 89 let Jarmila Vanická,

Domov důchodců, 91 let  Zdenka Kašpárková, U

Výmoly 929.

     V květnu oslavili � 85 let Veronika Boha-
tová, Domov důchodců, 85 let Marie Štrobová,

Zálesí 982, 85 let Jan Vrdlovec, Chelčického
1220, 86 let Anna Havelková, Domov důchodců, 87
let Marie Nováková, Josefa Lady 935, 90 let Ja-

roslav Plaček, nám. Svobody 470.
     V červnu oslavili � 86 let Oldřich �olc,
Maroldova 1202 a Zdeňka Vernerová, Wolkerova

432, 87 let Marie Holánková, Domov důchodců, 89
let František Novák, Srbská 447.

     V červenci oslavili � 87 let Marie Nykodý-
mová, Raisova 1184, 89 let Stanislav Straka,

Otokara Březiny 438, 91 let Marie Součková,
Ruská 345 a Leopolda Lupínková, Chorvatská

1077, 99 let Marta Fiedlerová, Domov důchodců.
     V srpnu oslavili – 85 let Miroslav Selix,

Raisova 402 a Jaroslava Absolonová, Prokopa Ve-

likého 315, 89 let Rů�ena Bartáková, Domov dů-
chodců, 91 let Marie Rinekrová, 5. května 154.
     V září oslavili � 85 let Franti�ek �aba,
Prokopa Velikého 899, Rů�ena Strnadová, Srpská
579, Marie Trnková, Havlíčkova 165, Věra Uhlí-
řová, nám. Svobody 1570, 88 let Al�běta Kovačí-
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ková, Fibichova 1073 a Ludmila Slavíková, Dvo-

řákova 648, 90 let Marie Voltrová, Prokopa Ve-
likého 314.

     V říjnu oslavili � 86 let Marie Matějková,
Nerudova 443, 87 let Marie Selixová, Raisova

402, 90 let Marie Slavíková, Purkyňova 655, 93
let Marie Fliegelová, Klánovická 1230, 94 let

Bedři�ka Beranová, Domov důchodců.
     V listopadu oslavili – 85 let Jaroslav Há-

ral, Tovární 905 a Marie Duková, Tyršova 151,

87 let František Pech, Mánesova 1418 a Anna

Macková, Grégrova 988, 90 let Rů�ena Ouzká,
Purkyňova 953, 102 let Bo�ena Vodrá�ková, Pa-
lackého 1072.

     V prosinci oslavili – 85 let �těpánka Wol-
fová, Domov důchodců, Janina Jarochová, 5.

května 66, Vlasta Andrlová, Nerudova 143, 86

let Tomá� Vondráček, Jiráskova 656, 87 let Ma-
rie Kratinová, Šrámkova 757, 88 let Anna Verne-

rová, Čechova 166, 92 let Marie Haláková, Tyr-
šova 145.

Nav�dy jsme se rozloučili se zemře-
lými

Rů�ena Andresová, Marie Bartoňová, Jan Bedrna,
Bedři�ka Beranová,  Ludmila Eliá�ová, Helena
Fejtková, Bohumil Filo, Marie Hartmanová, Marie

Hauserová, Lubor Hlavín, Jarmila Hojsová, Lud-

vík Horbas, Antonín Hrábek, Vlasta Chocholoušo-

vá, Jaroslav Jankot, Lubo� Jarkovský, Věra Je-

Zemřelí



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2004                                                                                strana 124 (celkem 153)

línková, Ladislav Jeřábek. Magdalena Kloudová,
Soňa Kvapilová, Oldřich Líbal, Franti�ek Lin-
hart, František Lukavec, Jarmila Lukešová, Ja-

roslav Malina, Ivan Misárek, Josef Modřanský,
Josef Nachlinger, Gustav Navrátil, Milo� Němec,
Eduard Nový, Anna Olmerová, Jan Poledne, Věra
Račická, Vladimír Rá�, Rů�ena Schwarzová, Josef
Smolík, Stanislav Straka, Vlasta Straková, Dana

Skřivanová, Ferdinand �růta, Milo� �nobl, Rů�e-
na �vejnohová, Jan �vaříček, Otakar Tazler, Vě-
ra Tečová, Karel Tichý, Oldřich Truksa, Vlasta
Vavru�ová, Milada Zachová, Josef �aba.

.

Vývoj zdravotnictví ve
městě
     Zaji�tění a organizace Lékařské pohoto-
vostní slu�by (LPS) ve Středočeském kraji je
plně v kompetenci Územního střediska záchranné
slu�by Středočeského kraje, Dvojobvod, Litevská
2720, 272 59  Kladno. Tato lékařská pohotovost-
ní slu�ba je smí�ená � bez rozdělení odbornosti
pro děti a dorost a pro dospělé, v kraji je po-
skytována jedním lékařem. Spádově pro Úvaly je
určena Lékařská pohotovostní slu�ba smí�ená
v Říčanech, Komenského náměstí 1910 s provozní
dobou i náv�těvou lékaře u pacienta v pondělí

Lékařská
pohoto-
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a� pátek od 17 hodin do 7 hodin, v sobotu,
v neděli a ve svátek od 7 hodin do 7 hodin.
Stomatologickou pohotovost lze vyu�ít v Kolíně,
Nové poliklinice, Smetanova 764, Kolín IV

v sobotu od 8 do 14 hodin, v neděli od 8 do 13
hodin, dále v Praze, Stomatologická LPS, Palac-

kého 5, Praha 1 v pondělí a� pátek od 19  do
6,30 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek od 7
do 18 hodin a od 19 do 6 hodin.

Zdravotní středisko
Péče o zdraví občanů města je soustředěna do
Zdravotního střediska Úvaly.
Praktičtí lékaři  - MUDr. Eva Soukupová, MUDr.
Soňa Brousková, MUDr. Irena Tě�íková.
Dětské  �  MUDr. Lenka Jeřábková, MUDr. Vladi-
míra Kumprechtová

Zubní   � MUDr. Jiří Mare�, MUDr. Vladěna Fro-
lová, MUDr.Tibor Imre.

Gynekologie � MUDr. Jiří �ulc, MUDr. Jindři�ka
Příhonská, MUDr. Helena Neumannová.
Lékárna  –  Pharm.Dr. Hana Kantorová

Stav �ivotního pro-
středí ve městě
     Je�tě po Novém roce prověřila značná sně-
hová nadílka nejen pracovníky VPS, ale ve velké

Zdravotní
středisko

�ivotní
prostředí
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míře i majitele nemovitostí. Kromě lidí, kteří
si uvědomují, �e je nezbytné chodníky nebo jiné
veřejné prostory přiléhající k soukromým nemo-
vitostem řádně uklidit a zajistit nejen sobě,
ale řadě dal�ích chodců cestu bez problému, bez
nebezpečí úrazu. Bohu�el je v Úvalech vět�ina
těch, kteří tato nesporná pravidla nedodr�ují.
A tak nejsou uklizeny chodníky nejen

v odlehlých ulicích, ale ani na náměstí Arno�ta
z Pardubic, podél ulice Pra�ská, kde je úklid
ojedinělý. Někteří majitelé vozidel parkují u
chodníků a znemo�ňují tak zimní úklid � brání
plynulému průjezdu  techniky a vyvolávají zby-
tečné konflikty se zaměstnanci VPS.
     Zastupitelstvo města stanovilo vý�i po-
platku za odpady v roce 2004 při porovnání ná-
kladů  rozhodných pro výpočet vý�e poplatku na
492,- za osobu a rok.

Péče o �ivotní prostředí, o čistotu vod,
o městskou zeleň
     Městský úřad usiluje o ozdravění stromo-
vých porostů v obecních lesích. Proto byla za
II. mateřskou �kolkou směrem ku Praze v lesním
porostu vykácena mýtina. �lo o mýtní tě�bu
v obecních lesích, spojenou s následnou obnovou

lesního porostu. Tě�ba byla do těchto míst
umístěna v souladu s lesním zákonem z důvodu
�patného zdravotního stavu, proředění a ne�á-
doucí druhové skladby porostu v tomto prostoru

Výsadba
nového
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Po vlastní tě�bě dřevní hmoty a vyklizení větví
jejich se�těpkováním proběhla v jarních měsí-
cích 2004 výsadba nového lesního porostu.

Péči o čistotu vody a o městskou zeleň zaji�ťu-
je městský úřad v rámci finančních i materiálo-
vých mo�ností. Provádí se čistění koryta potoku
Výmola a údr�ba břehových porostů.
V současnosti městský úřad zaji�ťuje postupnou
obnovu lipové aleje na Pra�ské ulici.
     Na základě výzvy v �ivotě Úval k úklidu
háje za Mateřskou �kolou Úvaly, Pra�ská 525 se
uskutečnila v sobotu 3.dubna 2004 od 9.00 hodin
brigáda na úklid a čistění lesa. Za součinnosti
Veřejně prospě�ných slu�eb byly zaji�těny  kon-
tejnery a pytle na odpadky. Hrstce dobrovolníků
se podařilo vyčistit hájový les u Pra�ské ulice
od odpadků. Bylo odvezeno celých sedm kontejne-
rů. Zároveň dobrovolníci pomohli z části vyře-
zat náletové křoviny a stromky
     JARNÍ ÚKLID. S příchodem jara byl zaji�ťo-
ván jarní úklid od některých odpadků z našich
domácností. Svoz proběhl podle druhu odpadu ve
dvou etapách.

I.  ETAPA - svoz starého �eleza. Celá akce byla
na území města Úval zaji�ťována pracovníky a
technikou Středočeských sběrných surovin. Svoz
proběhl  ve dnech 3. a 4. dubna 2004 a ve dnech
10. a 11. dubna 2004. II. ETAPA - svoz biomate-

riálů a objemněj�ích odpadů. Tato akce proběhla
v průběhu měsíce dubna 2004. Kontejnery pro tu-

Brigáda na
úklid a

Jarní
úklid
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to akci přistavovala firma Kotval. Svoz se tý-
kal biomateriálů z domácností a ze zahrad, kte-
ré nemohly být kompostovány, dále pařezů a vět-
ví.. Svoz se dále týkal i maloobjemových a ob-

jemněj�ích odpadů, které nemohly být umístěny
do popelnicových nádob nebo kontejnerů na sepa-
rované odpady.

     PODZIMNÍ ÚKLID. S nástupem podzimu se té�
uskutečnil pravidelný podzimní úklid od někte-
rých odpadů z na�ich domácností. Svoz proběhne
podle druhu odpadu ve dvou etapách. I. ETAPA -

svoz starého �eleza Celá akce bude na území

města Úval zaji�ťována pracovníky a technikou
Středočeských sběrných surovin ve dnech 9. a
10. října, a 16. a 17. října. II. ETAPA - svoz
biomateriálů a objemněj�ích odpadů Tato akce

proběhla v průběhu měsíce října 2004. Kontejne-
ry přistavovala opět firma Kotval. Svoz se ze-
jména týkal biomateriálů z domácností a ze za-
hrad, které nemohly být kompostovány, dále pa-

řezů,  větví apod.

Vývoj počasí
     Podle zprávy srá�koměrné stanice v Úvalech
vedené Ing. Jiřím Veselým nebyl rok 2004

z hlediska srá�ek zvlá�tě výjimečný. Teplotně
byl spí�e podprůměrný. Začátek roku nás uvítal
souvislou sněhovou pokrývkou, která se udr�ela
po celý měsíc leden. 6. ledna poklesla teplota

Podzimní
úklid

Srá�koměr-
ná stanice
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v Úvalech na –16,6 oC. Počátkem druhé lednové
dekády nastalo mírné oteplení, tání sněhu. Do
poloviny ledna byla zima poměrně vlídná, ale od
středeční noci 21. ledna nastálo silné ochlaze-
ní, sněhové přeháňky, noční teploty poklesly na
�14 a� �9 oC, přes den �7 a� �4 oC.  Silný mráz

dosahoval kolem 22. – 24. ledna v noci �16 a� �
18 oC, 24. ledna byla u nás naměřena teplota �
20 oC, přes den se celodenní mráz dr�el cca na �
9 oC. I leto�ní leden tak zůstal nejchladněj�ím
měsícem celé zimy.
     V neděli 1. února se i v Úvalech projevilo
velké oteplení, které urychlilo oblevu, a tak

z ulic i zahrad zmizely poslední zbytky v lednu

napadaného sněhu. Následně začalo i vydatně pr-
�et a de�tě pokračovaly do úterý 3. února. 1.
února byla naměřena teplota +8 oC, ve dnech 4. –
6. února dosahovaly teploty přes den a� +14 oC,

co� byla teplota na únor velmi vysoká. V sobotu
7. února došlo k náhlému teplotnímu zlomu a 8.

února při�el v 15.30 hodin prudký náraz větru a
teplota klesla během 1 minuty ze +6 oC na 0 oC.

Zbytek února bylo chladno, dé�ť se střídal se
sně�ením.
     Začátek března byl provázen mrazy a sně-
hem, oteplilo se a� 12. března, ve dnech 16. �
18. března překračovaly denní teploty +20 oC,

v poslední březnové dekádě se opět ochladilo a
sně�ilo. 30. dubna byl po celý den velmi silný
vítr. Také květen byl chladný, ve dnech 23. �
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24. května dokonce na horách sně�ilo,
v ní�inách pr�elo a teplota se i v Úvalech dr-
�ela pod +10 oC. Teprve a� 29. května nastalo
krátké oteplení.

     Nejde�tivěj�ím měsícem byl červen, zejména
ve dnech 11. a 12. června byl silný dé�ť a
bouřky. V červenci docházelo k velkým teplotním
zvratům, kdy na začátku měsíce bylo poměrně
chladno, od 16. července dosahovaly teploty
přes +30 oC, 26. � 28. července nastalo opět
ochlazení, které později vystřídalo krátkodobé
oteplení. 13. srpna byl opět silný dé�ť dopro-
vázený silnými bouřkami. Začátek září byl po-
měrně teplý, ale ji� od 15. září nastala velmi
chladná rána, kdy teplota dosahovala pouhých +3

a� +4 oC, od 21. září nastalo i denní ochlazení
a dé�ť, ve dnech 21. a 22. září foukal velmi
silný vítr po celý den. V říjnu se ji� pomalu
blí�ila zima, 11 a 12. října se ji� objevila
jinovatka a teploty klesaly pod nulu. Slabé

oteplení nastalo ve dnech 23. � 25. října, den-
ní teploty je�tě dosahovaly kolem +20 oC, ke

konci měsíce opět ochlazení a mlhy. První sně-
hový poprašek se v Úvalech objevil 19. listopa-

du, 20. listopadu ji� sněhová vrstva měla sílu
1 cm, ale sníh ji� 23. listopadu roztál. Po-
slední listopadovou dekádu poznamenal velmi

silný vítr dosahující síly vichřice, který ze-
jména 19. listopadu způsobil v celé ČR velké
materiální �kody. 26. listopadu ji� byla namě-
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řena ranní teplota �6 oC. 19. prosince opět na-
padl sníh, cca 1 cm, který v�ak vydr�el pouze
do 22. prosince. Ve dnech 11. – 16. prosince

dosahoval celodenní mráz kolem –3 oC. Nejchlad-

něj�í ráno nastalo 21. prosince, kdy byla namě-
řena ranní teplota �8 oC. Vánoční svátky a závěr
roku byly na blátě, denní teploty se pohybovaly
mezi +6  a� +10 oC. Srá�kově byl prosinec nej-
slabší.

     Dle naměřených hodnot úvalskou srá�koměr-
nou stanicí lze uvést:

Měsíční srá�ky
leden                 52,4 mm
červenec                         24,4 mm
únor                  17,6 mm
srpen                               52,7 mm
březen               42,7 mm
září                                 37,4 mm
duben                19,0 mm
říjen                               18,6 mm
květen               54,6 mm
listopad                          69,5 mm
červen             123,3 mm
prosinec                         11,1 mm

Srá�kové extrémy
Celkem  srá�ek v roce 2004 v Úvalech  - 523,3
mm.

Nejvy��í měsíční srá�ky      červen         -
123,3 mm

Nejni��í měsíční srá�ky       prosinec      -
11,1 mm

Nejvy��í denní srá�ky          2. června    -
32,1 mm

Měsíční
srá�ky

Srá�kové
extrémy
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Nejvy��í sněhové srá�ky      6. ledna      -
9 cm

Nejvy��í sněhová vrstva     10. ledna     -  21
cm

Nejvíce dní bez srá�ek � říjen a prosinec -  23

Hodnocení srá�kových extrémů v Úvalech za po-

sledních 18 let, tj. od začátku pozorování  5.
5. 1986  do 31. 12. 2004

Nejvy��í roční srá�ky         v roce 2002   -
873,9 mm

Nejni��í roční srá�ky          v roce 2003  -
411,3 mm

Nejvy��í měsíční srá�ky     srpen  2002  -
172,6 mm

Nejni��í měsíční srá�ky     červenec 1990 -
4,3 mm

Nejvy��í denní srá�ky        8. července 1996 �
52,4 mm

Nejvy��í denní sněhové srá�ky  24. února 1993 -
20 cm

Nejvy��í sněhová vrstva    26. února 1993    -
35 cm

Nejvíce dní bez srá�ek       červenec 1990 a
květen 1992 � 27 dní
Nejméně dní bez srá�ek     září 2001  -  8 dní

Zajímavosti
     7. března jsme si připomněli ji� 154. vý-
ročí narození jednoho ze zakladatelů samostatné

Výročí na-
rození
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Československé republiky a prvního prezidenta
Tomáše Garrigua  Masaryka.

Přechod ze zimního na letní čas
     Noc ze soboty 27. na neděli 28. března
2004 byla o hodinu krat�í. Ručičky v�ech hodin
v zemi se ji� po pětadvacátý rok takto posouva-
jí. A tak ze středoevropského času se opět od
28. března 2004 začal letní čas. Před osmi lety
(v roce 1994) se ČR přizpůsobila Evropské unii
a prodlou�ila letní čas na sedm měsíců, do 31.
října . Návrat do středoevropského času tak bu-
de opět a� na přelomu měsíce října a listopadu.
Lidé si za 25 let na změnu postupně zvykli, i
kdy� ne úplně rádi. Z různých prováděných anket
na toto téma vyplývá, �e téměř ka�dému druhému
člověku změna času vadí, i kdy� jí po pár dnech
přivykne.

Konec letního času
     Letní čas skončil  v neděli 31. října 2004
v 03.00 a posunul se zpět na 02.00 středoevrop-
ského času.

Historické kalendárium kulatých výročí
města Úvaly v roce 2004
     Město Úvaly mů�e být hrdé a py�né na svoji
bohatou, pestrou a širokou historii, která

v mnohém předčí i jiná města a obce v zemi. Ně-
kteří občané neznají jak úzce souvisejí některé
historické skutečnosti v Úvalech přímo úměrně

Přechod ze
zimního na

Konec let-
ního času

Historické
kalendári-
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se současností. Proto  si připomínáme městské
kalendárium kulatých výročí z historie města
v roce 2004.

- 660 let uplynulo od roku 1344, kdy pape�
Kliment VI. pový�il pra�ské biskupství na
metropolitní arcibiskupství a prvním arci-

biskupem pra�ským byl jmenován Arno�t
z Pardubic.

- 640 let  uplynulo od smrti prvního arcibis-

kupa pra�ského Arno�ta z Pardubic  (*1297,
+1364), místního rodáka, jeho� pomník dnes
stojí na náměstí nesoucí jeho jméno.

- 515 let  uplynulo od roku 1489, kdy udělil
český král Vladislav II. Jagelonský maje-

stát  na výběr cla k mostu přes Výmolu Jin-
dřichovi ze Stě�ova, který kamenný most po-
stavil. Úvaly jako tr�ní městečko byly

v této době rozděleny na dvě části, jedna

část patřila ke �kvoreckému panství �lech-

tickému rodu Olbramoviců, druhá část � ze-

jména panské dvory Hodov a Hostýn pánům ze

Stě�ova. Právo k výběru cla bylo Jindřicho-
vi ze Stě�ova potvrzeno i v roce 1509. Ke
sjednocení městečka Úvaly do�lo a� v roce

1560.

- 350 let uplynulo od první písemné zmínky o

Úvalech jako městysi v berním předpise
z roku 1654, kdy� se zji�ťovaly �kody po
třicetileté válce.  C.k. okresní přednosta
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Nettwall C.k. Okresního úřadu v Českém Bro-

dě na �ádost Antonína Laschmanna, přednosty

městyse Ouval ze dne 2. ledna 1864 v  odpo-

vědi, kterou zaslal 19. července 1864 uve-

dl:

     ��Ostatně v�ak král. český zemský vý-
bor oznámil, �e dle u tésamého vlo�eného,od
c.k. berního úřadu na Pra�ském hradě vyho-
toveného výtahu od dne 26. května 1719  z 

berního předpisu od roku 1654  dotčené mís-

to  (Ouval-Úvaly)  ji� v tomto předpisu co

�městys�  vyznamenán  jest,  pak  �e  to

samé místo v listině  vyznání panství �kvo-

reckého od 30. října 1713 co  �Robotní měs-

tečko� a v zemském rolním katastru od roku

1757, té� v součtu platů katastrálních pan-

ství �kvoreckého od 9. září  1835 co

�městys� předepsáno jest. ��

- 250 let uplynulo od zalo�ení po�tovní sta-
nice v Úvalech. V roce 1754 byly otevřeny
po�tovní stanice na vídeňské silnici a poš-
ta zastavovala jen v Běchovicích, v Úvalech
a v Českém Brodě.

- 280 let uplynulo od barokní přestavby na�e-
ho kostela Zvěstování Páně v roce 1724.

Získal tak dnešní podobu.. Římskokatolický
kostel Zvěstování Páně  byl postaven na
místě středověké kaple, kterou prý  asi
v roce 1342 zalo�il Arno�t z Pardubic, prv-
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ní arcibiskup pra�ský. Kaple je zmiňována
roku 1385 jako filiálka kostela v Horkách

(Při�imasy).
- 160 let uplynulo od postavení mohutného vi-

aduktu o devíti obloucích přes úvalské údo-
lí, jím� protékal potok Výmola za pouhých
osm měsíců (15.dubna a� 30.listopadu 1844).
Úvalský viadukt patřil v tehdej�í době mezi
pozoruhodné stavby na celé trase někdej�í
tratě. Most, podle vzhledu lidově nazývaný
�devět kanálů�, je zděný z pískovcových a

�ulových kvádrů. Oblouky mostu jsou půlkru-
hové, rozpětí jednoho je přibli�ně 9 metrů.
Vý�ka je 13 metrů. Most je v horní části
dlouhý přibli�ně 135 m, není přímý, ale do
mírného oblouku. Parapet mostu je betonový

a je opatřen kovovým zábradlím.
- 160 let také uplynulo od zalo�ení �eleznice

v Úvalech. Zalo�ení �eleznice v Úvalech
v roce 1844 poznamenala velká vzpoura děl-
níků, pracujících na stavbě viaduktu. Její
příčinou byla kromě nízkých platů nespoko-
jenost s kvalitou a mno�stvím potravin Kro-
mě dal�ích technických zařízení byla posta-
vena i nejstar�í nádra�ní budova, proto�e
Úvaly se přízní osudu staly jedním
z prvních míst na trati, kde bylo vzhledem

k dobré dostupnosti Škvorce jako adminis-

trativního střediska lichten�tejnského pan-
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ství navr�eno zřízení �elezniční stanice.
V celém úseku dráhy mezi Kolínem a Prahou

toti� existovala pouze tři dal�í nádra�í �
v Pečkách, Českém Brodě a Běchovicích  Prv-
ní vlak projel z Olomouce do Prahy 20.srpna

1845. Pravidelná doprava na 252 km dlouhé

trati Olomouc � Praha byla zahájena 1. září

1845.

- 150 let uplynulo od zalo�ení samostatného
Po�tovního úřadu v Úvalech v roce 1854.

Tento samostatný po�tovní úřad  vystřídal

starší poštovní stanici z roku 1754

s ohledem na zvyšující se dopravní provoz

na trati i na královské silnici.

- 135 let uplynulo od slavnostního odhalení

pomníku Arnoštu z Pardubic v Úvalech 30.

června 1869. Jako autor pomníku byl na zá-
kladě konkurzního řízení vybrán pra�ský so-
chař Jindřich Čapek. Stavba arcibiskupova
monumentu  byla slavnostně zahájena 15.
května 1869 na pozemku u �elezniční trati
v blízkosti dvora Hostín, který bezplatně
poskytl kní�e Jan II. z Lichtenštejna. Po-
mník byl odhalen na pětisté páté výročí
smrti Arnošta z Pardubic 30. června roku
1869 a za přítomnosti zástupců pra�ského
magistrátu a města Roudnice nad Labem a
městyse Úvaly vysvěcen pra�ským arcibisku-
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pem Bedřichem Josefem, kardinálem Schwar-
zenbergem.

- 130 let uplynulo od prvního pokusu o zalo-

�ení úvalského  sboru dobrovolných hasičů v
roce 1874 z podnětu rolníka Franti�ka Bi-
lanského a tesařského mistra Franti�ka Fia-
ly, sbor v�ak neměl schválené stanovy. Prv-

ní zakladatelská valná hromada Sboru dobro-

volných hasičů v Úvalech, se schválením

stanov a zvolením prvního velitele Pavla

Rosenbauma, se uskutečnila a� po dvanácti

letech v roce 1886.

- 120 let v květnu uplynulo od polo�ení zá-
kladního kamene ke stavbě nové �kolní budo-
vy (dnes čp. 7) 12. května 1884, zahájení
její výstavby, dokončení a slavnostního vy-
svěcení  �koly  30. srpna tého� roku.

- 90 let uplynulo od vydání nejstaršího sou-

borného zpracování dějin Úval místním fará-
řem paterem Aloisem Dostálem v roce 1914.

- 85 let uplynulo od zalo�ení Sportovního
klubu Úvaly (SK Úvaly) v březnu 1919. Spor-
tovní klub ustavil odbor fotbalový, teniso-

vý a volejbalový a v roce 1923 přijal mezi
své členstvo i úspě�ný krou�ek úvalských
�achistů.

- 85 let uplynulo od zřízení mě�ťanské �koly
chlapecké v Úvalech v květnu 1919.
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- 85 let uplynulo od první  písemné zmínky  o

úvalské házené. Česká házená se tehdy
v Úvalech hrála nejen v Sokole, ale i ve

Sportovním klubu Ouvaly, pozděj�ím SK. Sou-
tě�ila dru�stva mu�ů i �en. Zpočátku se
hrávaly  předev�ím přátelské zápasy, vět�i-
nou s pra�skými kluby. Podmínky byly ryze

amatérské. Do regulérní soutě�e vstoupilo
dru�stvo házené Sokola Úvaly v roce 1927.

- 85 let také uplynulo od zalo�ení prvního
oddílu skautů v Úvalech v červnu 1919 a tím
i místní organizace Junáka. Skautskou myš-

lenku přinesl od A. B. Svojsíka student
�i�kovské reálky Oldřich Bohuslav, který
byl členem Svojsíkova pra�ského oddílu.
Schůzky úvalského oddílu se pořádali nejpr-
ve v nádra�ní budově, později v soukromém
domě čp. 432 ve Wolkerově ulici, kde bydlel
první vedoucí oddílu Antonín Jelínek. Rádci

byli Josef Masák a Oldřich Bohuslav. Oddíl
měl 11 členů, nevlastnil �ádnou výstroj, a
proto pořádal pouze putovní tábory po Krko-
noších (1919), v Beskydách a �elezných ho-
rách (1920)

- 80 let od úřední změny názvu městečka
z Ouvaly na Úvaly 12. února 1924. Boj před-
stavitelů Úval za zachování tradičního ná-
zvu byl marný.
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- 80 let uplynulo od slavnostního odhalení

pomníku obětem první světové války
v Úvalech. Slavnostní  odhalení se na úval-

ském náměstí uskutečnilo 1. listopadu 1924
za účasti zástupců města, legionářů, váleč-
ných po�kozenců a velkého počtu místních
obyvatel.  Ka�doroční pravidelné veřejné
oslavy doprovázely také různá výročí, mezi
nimi� bylo nejoblíbeněj�í zejména výročí
vyhlášení samostatné republiky, památky vý-

ročí upálení Mistra Jana Husa a podobně.
- 75 let ji� uplynulo od vydání knihy o Úva-

lech pod názvem „Úvaly jindy a nyní“, zatím

poslední v řadě. Monografie a ilustrovaný
průvodce byl připraven skupinou vedenou ře-
ditelem �koly Otakarem Bro�em a učitelem
Václavem Sommerem, který zároveň zaji�ťoval
redakci publikace. Knihu v nákladu 3500 vý-

tisků vydala Místní �kolní rada v Úvalech a
vytiskla Knihtiskárna L. Beneše v Českém
Brodě v roce 1929.

- 50 let uplynulo od slavnostního otevření
Kulturního domu Marie Majerové v Úvalech

27. března 1954. Kulturní dům byl ře�en
přestavbou restaurace U Komberců (U nádra-
�í) a jedna z nejvýznamněj�ích předváleč-
ných českých spisovatelek, úvalská rodačka
Marie Majerová, rozená Barto�ová, na pře-
stavbu přispěla vlastními značnými finanč-
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ními dary. V roce 1994 byl kulturní dům
rozhodnutím zastupitelstva města zru�en a
objekt vrácen v restituci původním majite-
lům. A tak ji� jen zbývá skutečně jen vzpo-
mínání.

- 35 let uplynulo od pový�ení městyse Úvaly
na město. 1. ledna 1969 vstoupilo

v platnost rozhodnutí Středočeského kraj-
ského národního výboru v Praze, které

schválilo Statut města  Úvaly.
- 25 let uplynulo od otevření 3. mateřské

školy v Úvalech. „Zázrak v Úvalech“ – tak

zněl titulek v novinách, kdy� byla 4. ledna
1979 v Kollárově ulici  čp. 1260  slavnost-
ně otevřena. Byla to první mateřská �kola
v tehdej�ím Československu stavěná novou
technologií a jako prototyp nové moderní

koncepce. Její montá� na předem zbudované
základy trvala pouhých 10 dní a školka i s

jeslemi získala kapacitu 120 dětí.
- 15 let v listopadu a prosinci uplynulo od

„sametové revoluce“ a ustavení Občanského
fóra v Úvalech. V�eobecný nárůst nespokoje-
nosti na konci 80. let 20. století přinesl
v konečném svém důsledku v naší zemi zánik
komunistického re�imu. V Úvalech se do kon-
ce listopadu nic neorganizovalo. Nastalé

změny se úvalských občanů výrazněji dotkly
a� v prosinci roku 1989. V bytě Mandových
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v Čechově ulici se 2. prosince se�lo něko-
lik občanů, aby �zvá�ilo politickou situaci
a probudilo v lidech zájem o věci veřejné�.
Občanské fórum bylo je�tě zalo�eno
v nářaďovně sokolovny. Obě skupiny se ve
stejný den v Praze zaregistrovaly a po

krátké době se rozhodly spolupracovat. Ze
sto padesáti sympatizujících občanů byl ve
městě zvolen koordinační výbor Občanského
fóra ve slo�ení: ing. Radko Manda, ing. Pe-
tr Tesař, ing. Oldřich Kovář, ing. Ivan
Černý, JUDr. Miroslav �ipovič, MUDr. Roman
Procházka, Miroslav Manda starší, Josef

Mestek, ing. Jan Pergler, PhDr. Stanislav

Sedlmajer, PhDr. Lenka Mandová, ing. Václav

Tůma, Ivana Budařová, Eduard Ťupa, Petr Pa-
zourek, z nich� první tři vystupovali jako
mluvčí Občanského fóra v Úvalech. 19. pro-
since 1989 se mluvčí úvalského Občanského
fóra sešli s představiteli městského národ-
ního výboru � předsedou Jaroslavem Pikne-
rem, místopředsedou Ludvíkem Hau�vicem a
tajemnicí Pavlou Chabrovou. Mluvčí OF  vy-
jádřili  vedení obce nedůvěru, poněvad� se
jednalo o nomenklaturní kádry, komunisty,

kteří byli zvoleni v nesvobodných volbách.
OF konkrétně �ádalo odstoupení předsedy
MěNV Piknera a aby v rekonstruované radě
MěNV bylo respektováno rozlo�ení politic-
kých sil ve společnosti s přihlédnutím
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k odbornosti kandidátů, dále �ádalo, aby
MěNV vyvodil důsledky ze změny Ústavy ČSSR
po vy�krtnutí čl. 4 o vedoucí úloze KSČ ve
společnosti a aby místní KSČ nezasahovala
do působnosti MěNV. OF rovně� �ádalo předá-
ní archivu kádrových materiálů občanům.
Kontrola městského národního výboru měla
být zaji�těna novými členy rady a jednotli-
vých komisí, předsedou, či  dal�ími dvěma
místopředsedy. Dal�í události se odehrály
a� po vánočních a novoročních svátcích
v lednu 1990.

Největ�í osobnost českých dějin
     V sobotu 29. května skončila anketa celo-
státního deníku Mladá fronta DNES o největ�í
osobnost českých dějin. O výsledcích rozhodlo
téměř �edesát tisíc čtenářů. Největ�í osobností
českých dějin se stal král a císař Karel IV.
Náš „Otec vlasti“ Karel byl prvním z českých
panovníků, který byl zvolen a korunován v roce
1346 králem římskoněmeckým a následnou koruno-
vací v roce 1355 v Římě se stal císařem Svaté
ří�e římské, v pořadí jeho jména Čtvrtým.
     Pape� Kliment VI. Vyhověl Karlově �ádosti
a roku 1344 pový�il pra�ské biskupství na met-
ropolitní arcibiskupství.. Tak vznikla nová a

samostatná česká církevní provincie. Karla tu-
dí� jako prvého českého krále nekorunoval ji�

Největ�í
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mohučský arcibiskup, nýbr� první český arcibis-
kup Arnošt z Pardubic, náš slavný rodák.

Příběh jednoho jména
      Unikátní jméno spisovatele Josefa Škvo-

reckého je známé vět�ině čtenářů a o �ádném
dalším nositeli jména Škvorecký v naší zemi

zprávy nejsou. Při tvorbě knihy Úvaly v průběhu
staletí pracovali autoři s hypotézou, zda nemá
tento přední český spisovatel spojení
s úvalským regionem, se Škvorcem a okolím.

Kladli si otázku, proč se hlavní hrdina jeho
knih, např. Tankový prapor a Prima sezóna, jme-
nuje  Danny Smiřický. Jeden z nad�enců, Jiří
Štork, oslovil dopisem do Toronta s naší hypo-

tézou přímo pana �kvoreckého a ten na dopis od-
pověděl. Potom u� rozuzlení záhady nebylo tak
slo�ité.
     Josef Škvorecký se narodil v roce 1924

v Náchodě. Východočeské náchodské panství a

středočeské �kvorecké panství, včetně městečka
Úvaly, mělo v dávné historii společného majite-
le v 16. a v 17. století, a� do Bitvy na Bílé
hoře. Tím byl mocný rod pánů Smiřických ze Smi-
řic, jeden z nejprominentněj�ích aristokratic-
kých rodů v Čechách. Jeden z jejích členů Al-
brecht Jan Smiřický měl být v období před bi-
tvou na Bílé hoře dokonce zvolen českým králem,
ale dříve ne� mohl usednout na trůn, v roce
1618 zemřel, a tak na trůn nakrátko zasedl Bed-
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řich Falcký, tzv. �zimní král�. Historie nám
ukazuje, �e k významnému obratu v dějinách Úval
do�lo právě v první polovině 16. století. Dr�i-
telem �kvoreckého panství byl Jiří Čeněk
z Klin�tejna, často uváděný jako Jiří Čeněk
�kvorecký, a jeho man�elkou byla Markéta
z vlivného východočeského rodu Smiřických. Tak
se tyto dva rody na čas spojily. Po smrti pana
Čeňka sice majetek zdědil jejich syn Jindřich,
ale ten ji� v roce 1532 prodal celý statek své-
mu strýci Zikmundovi Smiřickému, představiteli
této mocné renesanční �lechty, její� majetek
tvořily předev�ím rozlehlé rodové statky v se-
verovýchodních i středních Čechách, dvacet osm
měst a městeček s téměř pěti sty vesnicemi,
obydlenými více ne� osmi tisíci poddanými.
Z nejvýznamněj�ích panství mů�eme jmenovat Hru-
bou Skálu, Náchod, Hořice, Housku, Semily, Dy-
mokury a Lysou nad Labem. V roce 1560 Smiřičtí
roz�ířili �kvorecké panství přikoupením soused-
ních úvalských tvrzí Hostín a Hodov. Po více

ne� dvou stoletích tak do�lo k opětovnému spo-
jení obou částí Úval. Získání �kvoreckého pan-
ství pro vedlej�í, méně urozenou, �kvorecko-
náchodskou linii rodu Smiřických mělo pro dal�í
vývoj rodových dr�av mimořádný význam, neboť
polo�ilo základy dominia Smiřických ve střed-
ních Čechách. Jeho růst mů�eme sledovat a� do
počátku 17. století. Vláda rodu Smiřických pro-
bíhala na území našeho regionu ve znamení mimo-
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řádného hospodářského i kulturního rozvoje,
který definitivně uzavřel předcházející období
pozdního středověku a je více ne� pravděpodob-
né, �e se stavební aktivita na �kvoreckém pan-
ství  dotkla také samotných Úval.

     Sám Josef Škvorecký ve svých knihách Zba-

bělci a Příběh neúspě�ného tenorsaxofonisty,
ale i ve zmiňovaném dopise pí�e, �e ze �kvorce
pocházel v  17. století předek rodiny Martin
�kvorecký, který po porá�ce protestantů na Bílé
hoře přestoupil ke katolictví a zastával úřad
správce statků hraběte Czernína, majitele jed-
noho z vůbec největších panství v Čechách. Kdy�
Josef �kvorecký pou�il v některé ze svých knih
monografické vzpomínky, přijal za své jméno
Danny Smiřický vlastně proto, �e dávní předci
jeho rodiny pravděpodobně byli spřízněni s tak
slavným českým �lechtickým rodem, ale mohli se
v městysi �kvorec jen narodit a pojmenovat se
po něm.

Dr. Vítězslav Pokorný, Jiří �tork a Jiří Kejř

Čestný občan města Úvaly PhDr. Zdeněk
Mahler o Mozartovi

      Kdy� pracoval čestný občan města Úvaly
PhDr. Zdeněk Mahler na televizním pořadu o hu-
debním skladatelovi W. A. Mozartovi, narazil i

na jeho cestování  z Vídně do Prahy a zjistil
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z historických materiálů, �e W.  A . Mozart

projí�děl cestou i Úvaly, jak na cestě do Prahy
tak i zpět, a to v roce 1787 a stejně tak i při
své třetí cestě v roce 1791.

Vyfotil rybář ducha?
     Rybáři Janu Zachovi, sedícímu na břehu
rybníku Fabrák, se podařilo vyfotografovat du-
cha. Záhada?! Přízrak seděl za volantem! Shodou
okolností právě na místě řidiče, kde měl před
časem při  nehodě zemřít člověk. Vrátil se jeho

stín, nebo snad do auta usedla �du�ička utopen-

ce z rybníka?

Kdo �ije v Mlýnském rybníce ?
     Přesto�e voda v Mlýnském rybníce (v�eobec-
ně nazývaném po místním mlynářském rodu "Pro-
kůpčák") nevypadá nikterak vábně, stav vody ne-
mů�e být a� tak vá�ný. Usadil se zde toti� kro-
mě ji� dříve zabydlených kachen a �elv také
dal�í tvor. Domnívali jsme se, �e by mohlo jít
dokonce i o vydru, proto�e ondatra je zhruba
poloviční velikosti. Spokojeně plave a hraje si
u břehu s plastovými láhvemi a kusem polystyre-
nu.

Ing. Jana Horová

Poznámka: přírodovědci a ochránci přírody se shodli na
tom, a svědčila o tom i přilo�ená fotografie, �e se jedna-
lo o nutrii.

Duch na
Fabráku ?

Nutrie
v Mlýnském
rybníku
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Mimořádné události ve
městě
     Podle posledních informací se v na�em měs-
tě odehrává ji� přibli�ně 40% kriminálních činů
v bývalém okrese Praha - východ. Úvaly jsou zá-

roveň dobrým místem a ideální noclehárnou pro
ilegální imigranty.

 Přepadení úvalské po�ty
     29. ledna 2004 krátce po osmé hodině ranní
do�lo k přepadení pobočky České po�ty
v Úvalech. Pachatel v blond paruce po�adoval
peníze pod pohrů�kou střílení. Uvnitř po�ty
je�tě nebyli �ádní zákazníci a tak mu vydě�ené
dvě �eny za přepá�kou odevzdaly v�echny peníze,
které měly v pokladně. Lupič shrábl dohromady
125 tisíc korun a vyběhl na ulici. Policie ČR
z Čelákovic dopadla pachatele asi po půl hodině
na úvalském nádra�í, kde čekal na příjezd vla-
ku. 24-ti letý pachatel z Kutné Hory  měl u se-
be všechny uloupené peníze, plynovou pistoli a

blonďatou paruku. Vy�etřovatel ho obvinil
z trestného činu loupe�e, za co� mu hrozí a�
deset let vězení..

Přepadení
pošty
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�Dobrý čin� na koupali�ti
V průběhu  pondělí  31.května  bylo provo-

zovatelem místního koupali�tě zji�těno, �e nový
nátěr bazénů (nedávno provedený za více ne� 100
tis. Kč) začíná černat. Dále bylo zji�těno, �e
ke zděné stavbě, ve které se nachází studna,
z ní� je čerpána voda pro koupali�tě, byla jas-
ně vy�lapaná cestička a ve studni dokonce zů-
stalo víčko neznámého původu. Na�těstí do�lo
k včasnému odhalení problému a k neprodlené ná-
pravě, tak�e nebylo nutno bazény vypou�tět,
čím� by se na del�í dobu areál pro veřejnost
uzavřel. Událost byla ihned nahlá�ena Policii
ČR a bylo podáno trestní oznámení na neznámého
pachatele. Povrch bazénů byl mechanicky i che-
micky vyči�těn. Nyní se k dopou�tění pou�ívá
pouze hydrant městského vodovodu a jsou prová-
děny důkladné kontroly vody. �ádný výskyt ne�á-
doucích látek v bazénech na�těstí nebyl zazna-
menán.

V Úvalech se fyzicky napadalo několik
lidí

     V květnu do�lo v Úvalech k fyzickému na-

padnutí několika lidí, a jeden člověk byl do-
konce ozbrojen no�em. Policejní hlídka na místě
na�la celkem osm osob, dvě z nich byly zraněny
a sanitka je musela odvézt do nemocnice. Kromě
čelákovické hlídky byl na místo přivolán psovod
se psem, policisté z oddělení hlídkové slu�by i

Zneči�tění
koupali�tě

Rvačka
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výjezdová skupina. Ostatní účastníky �arvátky
převezli policisté na oddělení, aby zjistili,
proč ke rvačce vlastně do�lo. Příčinou fyzické-
ho napadání byly názorové neshody, devatenácti-

letého mladíka z Kolínska policisté pro pode-

zření z ublí�ení na zdraví umístili do policej-
ní cely, ostatní propustili na svobodu.

Zlodějka při kráde�i provolala tisíce
     Podivnou skladbu lupu si vybrala čtyřia-
dvacetiletá zlodějka, která v první polovině
měsíce srpna v Úvalech ukradla z bytu značkový
parfém, videokazetu, prací potřeby a deset rolí
toaletního papíru. To jí ale nestačilo. Podle
policie z Čelákovic z bytu i telefonovala a ma-
jiteli provolala na různá čísla celkem �est ti-
síc korun.

Mu� z Úval nelegálně �ířil rozmno�eniny
počítačových her
     Z trestného činu poru�ování autorského
práva, práv souvisejících s právem autorským a

práv k databázi byl v září obviněn třicetiletý
mu� z Úval. Ten po stokoruně za nosič CD-R roz-
�iřoval nelegální rozmno�eniny počítačových
her. Hry nabízel formou inzerátů v tisku. Zá-
silky s po�adovanými nosiči rozesílal po�tou a
peníze za ně inkasoval prostřednictvím dobírky
nebo při osobních setkáních. Kromě toho si v

Bytová
zlodějka

Nelegální
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místě trvalého pobytu bez souhlasu dr�itelů
práv opatřil kopie přibli�ně �edesáti CD-R no-
sičů s hrami. Tím způsobil �kodu společnosti
Sonyczech, její� díla neoprávněně roz�iřoval.

Vloupání do rodinného domu

     Na základě výslechů a odborných zkoumání
stop policisté zjistili pachatele, který se  v

létě vloupal do rodinného domu v Úvalech a od-
cizil z něj věci v hodnotě 45 000 korun. Dvaa-
třicetiletého mu�e z Mengu�ovců u Popradu ve
Slovenské republice policisté zadr�eli na zá-
kladě příkazu k zatčení na území na�í republiky
a soudce mu předal rozsudek o vyho�tění z ČR.

Kráde� vozidla �koda Felicie zaparkované
u nádra�í v Úvalech
     Do zaparkovaného vozu se rozbitím pravých

předních dveří vloupal zloděj a odnesl si auto-
rádio stříbrné barvy s přehrávačem na CD. Poli-
cisté dopadli zloděje, který má na svědomí také
vloupání do tohoto auta, Škody Felicie combi

pravděpodobně modré barvy, která byla zaparko-
vaná v prostoru nádra�í v Úvalech.

Místo smrku pahýl

     V posledních měsících roku byl zohaven
v parčíku před samoobsluhou �U Tučků�, v horní
části náměstí A. z Pardubic, vzrostlý smrk, ze
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kterého zbyl pouhý pahýl. Smrk byl odříznut
soukromou osobou – paní Rybákovou, která bydlí

v těsném sousedství stromu. Při činu ji vidělo
několik občanů města. V�e se odehrálo bez vědo-
mí městského úřadu.

Spořitelna v Úvalech přepadena
     Těsně před �tědrým dnem, 23. prosince
2004, byla v dopoledních hodinách přepadena
místní pobočka České spořitelny, která se na-
chází na nám. Arno�ta  z Pardubic. Pachatel měl
pletenou masku přes tvář a obsluhu přepá�ky
ohro�oval pistolí.. V zájmu  bezpečnosti své i
přítomných občanů mu obsluha přepá�ky vydala
značnou finanční hotovost. Díky přítomnosti
bezpečnostních kamer byl pořízen snímek pacha-
tele, ale není příli� kvalitní. Nikdo nebyl
zraněn.

Konec kronikářského zápisu za rok 2004.
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rada v Úvalech, Úvaly 1929.
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městě


