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Přílohy kroniká řského záznamu za rok 2006
tvo ří: 1) Obrazová p říloha, 2)Významné mo-
menty v život ě města Úvaly, 3) Úvalský his-
torický kalendá ř.  P řílohy celkem  obsahují
70  stran.

Důležité momenty v život ě
města

     Po čátek roku byl vedle úvah stanovování

plán ů a cíl ů do budoucna v Úvalech  jako

v celé republice poznamenán pom ěrn ě silnými

mrazy a zna čným množstvím padaného sn ěhu.  Ta-

to situace vyžadovala množství sil p ři úklidu

silnic a chodník ů nejen od správy komunikací,

ale i m ěstského ú řadu a samotných ob čanů.

     Událostí s velikým dopadem byl

24. ledna 2006 dosud nejv ětší požár

v Úvalech.  Krátce po p ůl sedmé ráno vyjelo n ě-

kolik jednotek st ředočeských a pražských hasi-

čů, mezi nimiž se neztratila úvalská jednotka

dobrovolných hasi čů,  k požáru bývalého cukro-

varu v Úvalech u Prahy. St řecha cukrovaru byla

po jejich p říjezdu už v plamenech. Je známo,

že vedle cukrovaru stojí prodejna s automobily

a dva autoservisy, které se jednotky hasi čů
také snažily uchránit p řed vzplanutím,. "St ře-

cha cukrovaru byla stále v plamenech. Okolí

bylo velmi nep řístupné, u budovy je vrakoviš-

t ě, a tak byl zásah složitý. Na míst ě se kv ůli
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silné zim ě hasi či st řídali, požár vodou hasi-

lo 15 hasi čských jednotek. Minimální škody by-

ly vy čísleny minimáln ě na osm milion ů korun.

Provoz cukrovaru skon čil už p řed válkou, pak v

areálu sídlil podnik zem ědělského zásobování a

nákupu. Nyní vlastní jednotlivé objekty r ůzní

majitelé.

     V pozornosti ob čanů města byla i v roce

2006 a nadále z ůstává problematika p řipravo-

vané modernizace železni ční trati a s tím

související rekonstrukce úvalského nádraží a

výstavba protihlukových zdí, uvažovaná archi-

tektonická úprava nám ěstí Arnošta z Pardubic

a dostavba areálu Základní školy Úvaly, p ří-

prava výstavby prodejny potravin Plus Dis-

cont.

     Významným momentem v život ě ob čanů města

bylo konání červnových voleb do Poslanecké

sněmovny P ČR a zna čný rozruch a nap ětí ve m ěs-

t ě vyvolala p říprava a pr ůběh říjnových voleb

do městských a obecních zastupitelstev a

v n ěkterých obvodech i voleb do Senátu P ČR.

V našem m ěst ě z toho vyplynulo nové složení

zastupitelstva m ěsta, zm ěna starosty, kdy po

16 letech „vlády“ skon čil ve funkci Ing. Ivan

Černý a byl zvolen nový starosta m ěsta MUDr.

Jan Š ťastný, dále zm ěna místostarosty a celé

rady zastupitelstva m ěsta.
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     Jako každoro čně život ob čanů města vý-

znamně ovliv ňovalo množství kulturních, spole-

čenských a sportovních akcí.

Volby

Volby do Poslanecké sn ěmovny Parlamentu

České republiky

     Volby do Poslanecké sn ěmovny P ČR se kona-

ly ve dnech 2 – 3. června 2006. V Úvalech byly

ustaveny t ři okrsky a pracovaly 3 okrskové ko-

mise. Z celkového po čtu 4 070 zapsaných voli čů
ve voli čských seznamech v Úvalech k volebním

urnám p řistoupilo 2 895 voli čů, tj. 71,13%.

Výsledky voleb jsou následující:

- Strana zdravého rozumu

13 hlas ů, tj.

0,45 %

- Balbínova poetická strana

4 hlasy,  tj.

0,13 %

- Právo a spravedlnost

4 hlasy,  tj.

0,13 %

- NEZÁVISLÍ

35 hlas ů, tj.

1,21 %

- Koruna Česká (monarchistická strana)

2 hlasy, tj.

0,06 %
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- Ob čanská demokratická strana

1 456 hlas ů,

tj.   50,41 %

- Česká strana sociáln ě demokratická

633 hlas ů, tj.

21,91 %

- SNK Evropští demokraté

85 hlas ů, tj.

2,94 %

- Unie svobody

9 hlas ů, tj.

0,31 %

- Pravý Blok

9 hlas ů, tj.

0,31 %

- VIZE-www.4vize.cz

1 hlas, tj.

0,03 %

- Strana zelených

199 hlas ů, tj.

6,89 %

- Komunistická strana Čech a Moravy

262 hlas ů, tj.

9,07 %

- Koalice pro Českou republiku

2 hlasy, tj.

0,06 %

- Národní strana

3 hlasy, tj.

0,10 %
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- K řesťanskodemokratická unie- Čsl. Strana li-

dová     138

hlas ů, tj.

4,77 %

- NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (p ř. V. Železný)

28 hlas ů, tj.

0,96 %

- STRANA ROVNOST ŠANCÍ

5 hlas ů, tj.

0,17 %

Volby do zastupitelstev obcí

     Do t ěchto voleb kandidovaly následující

subjekty: z politických stran Ob čanská demo-

kratická strana a Komunistická strana Čech a

Moravy, dále se ustavila t ři sdružení nezávis-

lých kandidát ů – SNK Volba pro Úvaly, SNK Ote-

vřené Úvaly a SNK Za rozvoj Úval – Nová šance.

Úvalský kulatý st ůl

   Jak již je uvedeno, o p říze ň ob čanů Úval se

ucházelo 5 volebních stran a sdružení. Ty se

spole čně dohodly na uspo řádání kulatého stolu,

který byl uspo řádán ve čtvrtek 5. října od 18

hodin v sálku DPS. Zástupci kandidujících

stran zde diskutovali o problematické m ěsta, o

nutnosti řešení jeho naléhavých problém ů a o

svých volebních programech diskutovali

s p řítomnými ob čany.

Předvolební kampa ň a vlastní volby
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     P ředvolební kampa ň byla ve m ěst ě zahájena

již v letním období a zejména ve svém záv ěru

byla konfronta ční a konfliktní. Vlastní volby

se konaly ve dnech 20. – 21. října 2006. Do

městského zastupitelstva v Úvalech bylo voleno

15 zastupitel ů ve t řech volebních okrscích.

Výsledky hlasování:

Z celkového po čtu 4 108 zapsaných voli čů se

voleb zú častnilo 2 201 voli čů, tj. 53,58%.

- SNK Otev řené Úvaly

29,32%       4 mandáty

- Ob čanská demokratická strana

23,74%       4 mandáty

- SNK Volba pro Úvaly

20,05%        3 mandáty

- SNK Za rozvoj Úval – Nová šance

18,63%        3 mandáty

- Komunistická strana Čech a Moravy

8,26%        1 mandát

V Úvalech byla utvo řena povolební koalice ODS,

SNK Volba pro Úvaly a SNK Za rozvoj Úval – No-

vá šance.

Z činnosti orgán ů města

Zastupitelstvo m ěsta
Zastupi-
telstvo
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     V zastupitelstvu m ěsta Úvaly pracovalo

do říjnových voleb 15 zastupitel ů města –

Ing. František Adam čík (KS ČM), Mgr. Romana

Vorlí čková (SNK) Ing. Ivan Černý (SNK) - sta-

rosta, p ředseda komise protichemické obrany,

Ing. Jana Horová (SNK) – místostarostka, p řed-

sedkyn ě komise bytové a sociální,  Miloslav

Kola řík (SNK), Roman Kroutil (SNK)- radní,

předseda komise výstavby, dopravy a územního

plánování, Ing. Josef Krutský (SNK) – radní,

předseda finan čního výboru, Ing. Ladislav Mo-

rávek (KS ČM), Helena Novosádová (SNK) – p řed-

sedkyn ě komise kulturní a zájmové, Petr Rytina

(SNK), Radovan Sk řivan (SNK) – p ředseda komise

pro likvidaci a evidenci majetku, Jaromír

Stemberg (SNK) – radní, Ing. Vladimír Struska

(ODS), MUDr. Jan Š ťastný (ODS) – p ředseda kon-

trolního výboru, MUDr. Kate řina Personová

(d říve Zemanová, ODS). V pr ůběhu roku 2006 se

toto zastupitelstvo m ěsta sešlo celkem ke 3

řádným ve řejným zasedáním. Zastupitelstvo po-

kra čovalo ve své práci na rozvoji m ěsta p ře-

vážn ě vycházející z volebních program ů poli-

tických stran a hnutí  ve m ěst ě  s volebními

mandáty. Ani jednou se však nezabývalo pln ěním

či nepln ěním, pop ř. odchylkami, svého m ěstské-

ho volebního programu.

     V říjnových volbách do zastupitelstva

města bylo zvoleno 15 zastupitel ů     m ěsta

 Zastupi-
telstvo
města do

Zastupi-
telstvo
města po
říjnový h
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- Ing. Ivan Černý (SNK-Volby pro Úvaly), Ing.

Josef Horák (SNK-Volba pro Úvaly), Ing. Radek

Netušil (SNK-Volba pro Úvaly), Ing. Michal

Breda (SNK-Otev řené Úvaly), Ing. Renata Per-

glerová (SNK-Otev řené Úvaly) - odstoupila, 14.

12. nastoupil Mgr. Milan Švejnoha (SNK-

Otev řené Úvaly),  Mgr. Petr Borecký (SNK-

Otev řené Úvaly), Mgr. Monika Petržílková (SNK-

Otev řené Úvaly), Ing. Jana Horová (SNK-Nová

šance), Helena Novosádová (SNK-Nová šance),

Jaromír R. Stemberg (SNK-Nová šance), Ing. La-

dislav Morávek (KS ČM), MUDr. Jan Š ťastný

(ODS), Ing. Helena Vá ňová (ODS), PhDr. Ing.

Ji ří Bedrlík (ODS) - odstoupil, 21. 12. na-

stoupil Josef Št ěpánovský (ODS), Milan Turan

(ODS).  Nov ě zvolené zastupitelstvo m ěsta se

v roce 2006 sešlo k  2 řádným ve řejným zasedá-

ním, z čehož jedno bylo zasedání ustavující.

     První ve řejné zasedání zastupitelstva

města v roce 2006  se konalo ve čtvrtek  16.

3. 2006 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly.  V úvodu

zastupitelstvo projednalo zprávu o činnosti

rady m ěsta. Zastupitelstvo v další části jed-

nání souhlasilo s uzav řením smlouvy o v ěcném

břemenu na pozemku m ěsta parc. č.  3466/1  k.ú.

Úvaly u Prahy ve prosp ěch SK Úvaly – stavba

šaten a sociálního za řízení.a pov ěřilo staros-

tu m ěsta podpisem smlouvy. Projednalo další

majetkoprávní záležitosti.  Zastupitelstvo m ěs-

První ve-
řejné zase-
dání zastu-
pitelstva

Hospoda ření
města za

Úprava roz-
počtu m ěsta
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ta Úvaly projednalo a schválilo hospoda ření

města za r. 2005 . P říjmy ve výši: 96 788

674,07 K č, výdaje ve výši:  93 962 720,50 K č.

Zastupitelstvo projednávalo úpravu rozpo čtu

města na rok 2006  a schválilo p ředkládané zm ě-

ny rozpo čtu 2006. Výše p říjm ů: 83.749.619,-

Kč, výše výdaj ů:  83. 749.619,- K č. Zastupi-

telstvo rovn ěž projednalo a schválilo další

změny Územního plánu m ěsta Úvaly . Zastupitel-

stvo m ěsta zvolilo Hanu Drahotovou, Úvaly a

Jaromíra Tesa ře, Úvaly, p řísedícími Okresního

soudu Praha – východ,  schválilo kroniká řský

zápis za rok 2005  v četn ě p říloh p ředložený

kroniká řem města Dr. Vít ězslavem Pokorným.. Na

návrh letopisecké komise zastupitelstvo schvá-

lilo nové názvy ulic pro Radlickou čtvr ť: Li-

panská, Želivského, Rokycanova, Milí čova,  a

rovn ěž schválilo na návrh heraldické kancelá ře

Dauphin návrh vlajky m ěsta.  Zastupitelstvo

města pov ěřilo Spolek pro obnovu a rozvoj obce

Hradešín,  zastoupený p ředsedou spolku Mgr.

Miloslavem Olivou zastupováním p ři podávání

žádosti a následné administraci žádos-

ti/projektu v rámci Opera čního programu Rozvo-

je venkova a multifunk čního zem ědělství na ob-

dobí 2004-2006 a pov ěřilo starostu m ěsta Ing.

Ivana Černého k podpisu pov ěření Spolku pro

obnovu a rozvoj obce Hradešín. V záv ěru pro-

jednalo nám ěty člen ů zastupitelstva a p řipo-

mínky ob čanů.
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     Druhé ve řejné zasedání zastupitelstva

města v roce 2006 se konalo ve čtvrtek  15.

6. 2006 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Zastu-

pitelstvo v úvodu projednalo zprávu o činnosti

rady m ěsta a projednalo a schválilo n ěkteré

majetkoprávní záležitosti. P ři projednávání

finan čních záležitostí zastupitelstvo projed-

nalo a schválilo změnu č. 2 schváleného roz-

počtu na rok 2006. Zastupitelstvo m ěsta

schválilo na návrh St ředočeského kraje převze-

tí výkonu pe čovatelské služby pro ob čany Úval

od Krajského  ú řadu St ředočeského kraje

s ú činností od 1. 1. 2007 a schválilo

 vykonávání pe čovatelské služby pro okolní ob-

ce pouze tehdy, když budou t ěmito obcemi uhra-

zeny odpovídající náklady spojené s výkonem

této služby. Zastupitelstvo m ěsta pov ěřilo ra-

du města k projednání a schválení konkrétních

podmínek nových smluv se Sokolem Úvaly a poté

zmocnilo starostu k podpisu smlouvy. V r ůzném

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly  stanovilo

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích

ve zn ění pozd ějších p ředpis ů po čet  člen ů za-

stupitelstva m ěsta na volební období 2006 –

2010 na 15 člen ů.  V záv ěru jednání zastupi-

telstvo projednalo nám ěty člen ů zastupitelstva

a p řipomínky ob čanů.

     T řetí ve řejné zasedání zastupitelstva

města v roce 2006 se konalo ve čtvrtek 21.

Třetí ve-
řejné zase-
dání zastu-
pitelstva
města

Finan ční
záležitosti

Převzetí
pečovatel-
ské služby
od 1 1

Změny Úze m-
ního plánu

Ú
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9. 2006 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly .

V úvodu jednání zastupitelstvo projednalo

zprávu o činnosti rady m ěsta. Dále projednáva-

lo Územní plán m ěsta Úvaly a návrh zm ěn. Za-

stupitelstvo m ěsta schválilo úpravu vyhlášky o

závazných částech územního plánu m ěsta, tj.

vypušt ění regulativ ů ze závazné části, které

přesahují rámec zmocn ění vyplývající ze sta-

vebního zákona v platném zn ění, a uložilo po-

řizovateli zve řejnit upravenou vyhlášku na

úřední desce m ěsta, dále zp ůsobem umož ňujícím

dálkový p řístup, rozeslat na v ědomí nad řízené-

mu orgánu územního plánování, p říslušnému sta-

vebnímu ú řadu a pov ěřenému ú řadu s rozší řenou

působností a uložilo rad ě města stanovit na

příštím jednání doporu čení kriterií nezbytných

k zachování urbanisticko- architektonické kon-

cepce m ěsta. Dále zastupitelstvo projednalo

řadu majetkoprávních záležitostí. Ve finan č-

ních záležitostech zastupitelstvo projednávalo

a schválilo návrh zm ěn č. 3 schváleného roz-

počtu m ěsta na rok 2006. Celkové p říjmy po

úprav ě rozpo čtu činily 92.513.357,- K č. Celko-

vé výdaje po úprav ě rozpo čtu činily

92.513.357,- K č. V r ůzném zastupitelstvo

schválilo smlouvu o sdružení finan čních pro-

st ředk ů pro ú čel založení místní ak ční skupiny

a zapojení do iniciativy Leader a pov ěřilo

starostu podpisem smlouvy.

Smlouva o
sdružení
fin. pro-
st ředk ů
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      První ustavující ve řejné zasedání za-

stupitelstva m ěsta v roce 2006 po říjnových

volbách do m ěstského zastupitelstva se kona-

lo ve čtvrtek  2. 11. 2006 v 18 hodin

v sálku DPS Úvaly.  V úvodu jednání po projed-

nání procedurálních otázek došlo na složení

slibu nov ě zvolených zastupitel ů. Ing. Ladi-

slav Morávek p řečetl zn ění slibu. Zvolení čle-

nové zastupitelstva m ěsta složili slib do ru-

kou p ředsedajícího Ing. Ivana Černého  podáním

ruky, vy řčením slova slibuji a podpisem pod

text slibu. Stejným zp ůsobem složil slib i

Ing. I. Černý do rukou Ing. L. Morávka. Zastu-

pitelstvo vzalo na v ědomí, že všichni zvolení

členové zastupitelstva m ěsta složili zákonem

předepsaný slib. V další části jednání byla

provedena volba starosty m ěsta tajnou volbou.

Osmi hlasy z patnácti byl zvolen starostou

města MUDr. Jan Š ťastný . Místostarostou  byla

v tajné volb ě  osmi hlasy zvolena Ing. Helena

Váňová.  Za neuvoln ěné členy rady m ěsta  byli

zvoleni Helena Novosádová  po čtem 8 hlas ů, Ja-

romír Stemberg počtem 8 hlas ů a Karel Linhart

počtem 12 hlas ů. Dále zastupitelstvo z řídilo

finan ční a kontrolní výbor . V tajné volb ě byl

předsedou finan čního výboru  zvolen po čtem 8

hlas ů Mgr. Petr Borecký  a předsedou kontrolní-

ho výboru byl zvolen po čtem 15 hlas ů Ing. Mi-

chal Breda . Zastupitelstvo rovn ěž jmenovalo

členy zastupitelstva m ěsta oprávn ěné p řijímat

První usta-
vující ve-
řejné zase-
dání zastu-
pitelstva
města po

Druhé ve-
řejné zase-
dání zastu-
pitelstva
města po
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prohlášení o uzav ření manželství: Jaromír

Stemberg, Ing. Helena Vá ňová, Ing. Ivan Černý

a Mgr. Monika Petržílková.  Zastupitelstvo také

souhlasilo, aby m ěsto Úvaly zastupoval do 31.

12. 2006 ve Svazu m ěst a obcí ČR člen zastupi-

telstva m ěsta Ing. Ivan Černý.

 

     Druhé ve řejné zasedání zastupitelstva

města v roce 2006 po říjnových volbách do

městského zastupitelstva se konalo ve čtvr-

tek  14. 12. 2006 a 21. 12. 2006 v 18 hodin

v sálku DPS Úvaly.  V úvodu jednání došlo

k provedení slibu nového zastupitele Mgr. Mi-

lana Švejnohy ( SNK Otev řené Úvaly), který na-

stoupil za odstoupivší Ing. Renatu Perglero-

vou. Slib složil do rukou starosty m ěsta MUDr.

Jana Š ťastného. Poté zastupitelstvo projednalo

zprávu o činnosti rady m ěsta. Zastupitelstvo

města Úvaly uložilo kontrolnímu výboru zajis-

tit kontrolu formálních postup ů p ři vytvá ření

smluvních vztah ů p ři prodeji pozemk ů města na

Slovanech, vypracovat rozbor týkajícího se

osobních zodpov ědností v p řípadu vrácení dota-

ce na výstavbu DPS, vypracovat rozbor týkající

se formální stránky provedení kolaudace DPS

v roce 2003, kontrolovat postup orgán ů města

při schvalování a sledování navážky zeminy na

pozemcích PT servis v četn ě postup ů p ři likvi-

daci staré čisti čky odpadních vod. Zastupitel-

stvo m ěsta Úvaly uložilo finan čnímu výboru

Šesté ve-
řejné za-
sedání za-
stupitel-

Zprávy fi-
nančního a
kontrolního
výboru a

Cena za od-
pady v roce
2007 a vod-
né a sto čné

Předseda
finan čního
výboru Mgr.
P. Borecký,
předseda
kontrolního

Slib nového
člena za-

Změny č. 4
rozpo čtu
města na

Zakladatel-
ská smlouva
o založení
Region Po-
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provést kontrolu financování investi čních akcí

města souvisejících s výstavbou na Slovanech,

rozbor ekonomického p řínosu prodeje pozemk ů na

Slovanech. V další části si starosta m ěsta a

místostarosta m ěsta mezi sebou rozd ělili kom-

petence . Zastupitelstvo m ěsta na základ ě toho-

to rozd ělení kompetencí sv ěřilo místostarosto-

vi úkoly rozpo čtu, bytového hospodá řství,

školství, sociální, kultury a sportu, dopravy,

problematiky nových m ěstských částí, redakce

Života Úval a internetové stránky m ěsta. Dále

zastupitelstvo projednalo majetkoprávní zále-

žitosti. Zastupitelstvo také projednalo zprávy

předsed ů finan čního a kontrolního výboru a

schválilo členy t ěchto výbor ů.  Zastupitelstvo

schválilo rozpo čtové zm ěny číslo 4 pro rok

2006. Celkové p říjmy po úprav ě rozpo čtu činí

91 494 651,- K č. Celkové výdaje po úprav ě roz-

počtu činí 91 494 651,- K č. Rovn ěž schválilo

návrh rozpo čtu na rok 2007. V r ůzném zastupi-

telstvo schválilo Zakladatelskou smlouvu o za-

ložení obecn ě prosp ěšné spole čnosti Region Po-

šembeří a pov ěřilo starostu podpisem smlouvy,

vydalo obecn ě závaznou vyhlášku č.1/2006 –

statut pro užívání znaku a vlajky m ěsta  Úvaly,

schválilo ro ční poplatek za svoz odpadu na rok

2007 ve výší 492,- K č,  schválilo vodné pro rok

2007 ve výši 25,74,- K č/m3 v četn ě DPH a sto čné

pro rok 2007 ve výši 27,66,- K č/m3 včetn ě DPH.

Zastupitelstvo rovn ěž p řijalo Etický kodex za-

Rozdělení
kompetencí
mezi st a-
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stupitele.  Dále zastupitelstvo uložilo rad ě
města, aby do 15. 3. 2007 p řipravila zadání

výb ěrového řízení na obsazení hlavního archi-

tekta m ěsta Úvaly,  s tím, že toto výb ěrové ří-

zení bude vyhlášeno nejpozd ěji do 30. 4. 2007.

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly uložilo starostovi

města, aby do 31. 1. 2007 projednal s Policií

ČR zavedení pravidelného m ěření dodržování ma-

ximální povolené rychlosti na území m ěsta Úva-

ly  a zjistil podmínky provád ění téhož soukro-

mým autorizovaným poskytovatelem t ěchto služeb

tak, aby na p říštím zasedání zastupitelstva

mohlo být schváleno uzav ření smlouvy s tímto

poskytovatelem.  Zastupitelstvo uložilo rad ě
města, aby prov ěřila stav p řípravy projekto-

vých dokumentací a územních řízení na dobudo-

vání kanalizace ve m ěst ě, p řípadn ě jeho jed-

notlivých čtvrtích, dále na dobudování vodo-

vodního p řivad ěče z Káranského hlavního řadu

s p řipojením v Zelen či, m ěstského vodovodu a

hrází úvalských rybník ů.  Zastupitelstvo také

uložilo rad ě města, aby v nejkratší možné do-

bě, nejpozd ěji však od 1. 4. 2007, zajistila

pravidelné zve řej ňování zápis ů z jednání za-

stupitelstva a rady m ěsta na webových strán-

kách m ěsta, schválilo navrhované rozsáhlé zm ě-

ny územního plánu m ěsta.  V záv ěru projednalo

náměty člen ů zastupitelstva a p řipomínky ob ča-

nů. 21. 12. 2006 složil slib člena zastupitel-
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stva  do rukou starosty m ěsta  Josef Št ěpánov-

ský  (ODS) za odstoupivšího Dr. Ing. Bedrlíka.

Rada města
     P ěti členná rada pracovala v nezm ěněném

složení až do říjnových voleb do m ěstského za-

stupitelstva. Tato rada m ěsta se celkem sešla

v roce 2006 na 18 zasedáních ,  Po říjnových

volbách zvolilo ustavující zastupitelstvo m ěs-

ta op ět p ěti člennou radu ve složení: MUDr. Jan

Šťastný, Ing. Helena Vá ňová, Jaromír Stemberk,

Helena Novosádová, Karel Linhart. Nově zvolená

rada m ěsta se v roce 2006 sešla na 5 zasedá-

ních.

     Na svých zasedáních  rada m ěsta provád ěla

pravidelnou kontrolu pln ění  úkol ů uložených

zastupitelstvem i úkol ů vlastních, zabývala se

vždy p řípravou ve řejného zasedání zastupitel-

stva, návrhy  a kontrolou práce jednotlivých

odbor ů městského ú řadu, v četn ě stavebního ú řa-

du, podn ěty jednotlivých zastupitel ů a ob čanů
pro jednání zastupitelstva, projednávala návr-

hy smluv s konkrétními právnickými i fyzickými

podnikatelskými subjekty,  sledovala čerpání

rozpo čtu m ěsta, velkou pozornost v ěnovala zm ě-

nám územního plánu m ěsta, rozsáhle jednala o

majetkoprávních a personálních otázkách, rov-

něž se zabývala p řípravou voleb do zastupitel-

stva m ěsta a nám ěty vyplývajícími s volebních

program ů jednotlivých kandidujících subjekt ů.

Rada  m ěsta

Slib nového
člena za-

Rozsáhlé
změny územ-
ního plánu
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 Výbory zastupitelstva m ěsta
Výbor finan ční
     Koncem roku 2006 prob ěhla pouze p řípravná

sch ůzka budoucích člen ů výboru, které poté

jmenovalo nové zastupitelstvo

Výbor kontrolní
      Výbor se v roce 2006 sešel 2x. V pr ůběhu

roku bylo kontrolováno vy řizování stížností

občanů a pln ění usnesení rady a zastupitel-

stva.

 Výbor  pro prevenci kriminality
     Ve čtvrtek 25. kv ětna uspo řádal výbor pro

prevenci kriminality od 18 hodin v sálku DPS

v Úvalech 2. KONFERENCI O PREVENCI KRIMINALI-

TY. Ú častnili se i zástupci Policie ČR, Minis-

terstva vnitra ČR a další hosté.

Komise rady m ěsta
Komise výstavby, dopravy a územního plánu

     Komise se sešla v pr ůběhu roku na t řech

jednáních. Zabývala se problematikou likvidace

deš ťových vod v ulici Chel čického, zám ěrem na

provedení rekonstrukce a modernizace domu

v Riegrov ě ulici čp. 65 a dodatky ke smlouv ě
na stavbu splaškové kanalizace Slovany, kde

dodavatelem je firma Pohl, a.s.. Komise také

projednávala studii na stavbu rekrea čního ob-

jektu manžel ů Dvo řákových, studii na výstavbu

Výbor kont-

Výbor pro
prevenci
kriminalit y

Komise vý-
stavby, do-
pravy a
územního

Výbory

Komi se

 Výbor fi-
nanční
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rodinných domk ů v Radlické čtvrti, kde inves-

torem je firma Trustee, s.r.o.  Komise též

jednala o návrhu na vybudování nového komplexu

občerstvení a bowlingu na koupališti

v Úvalech.Zabývala se dále problematikou deš-

ťové kanalizace v Chorvatské ulici, nedoporu-

čila stavbu zpomalovacích prah ů v Husov ě ulici

a vyjad řovala se k rekonstrukci ul. 28. října.

Komise doporu čila řešení školní kuchyn ě, jí-

delny do doby výstavby základní školy a vyjad-

řovala se k návrhu rozpo čtu m ěsta na rok 2007.

Komise bytová
     Jelikož bylo možné v roce 2006 p řid ělit

pouze t ři byty ve vestavb ě čp. 181 ur čené pro

příjmov ě vymezené osoby, sešla se komise

v roce 2006 pouze k jednomu zasedání, aby do-

poru čila budoucí nájemce t ěchto byt ů rad ě měs-

ta ke schválení.

Komise školská, mládeže a sportu
      Komise se v pr ůběhu roku sešla ke t řem

jednáním. Projednávala problematiku jednotli-

vých školských za řízení, program ů výuky, dále

pak dávala podn ěty k řešení prevence krimina-

lity, úraz ů d ětí na území m ěsta. Zabývala se

problematikou t ělocvi čny v základní škole,

školní jídelny. Posuzovala celkovou kapacitu

školských za řízení ve m ěst ě.

Komise kulturní a zájmové činnosti
     Komise se v pr ůběhu roku sešla na deseti

jednáních. Podílela se na p říprav ě následují-

Komise by-
tová

Komise
školská,

lád ž

Komise kul-
turní a zá-
jmové či n-
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cích akcí: VI. M ěstský ples, tane ční kurzy,

„Pomlázková“ pro seniory, beseda s RNDr. Pele-

škou, „ Čarod ějnice“,  Staro český jarmark, Vác-

lavské odpoledne pro seniory, Slavnost rozvi-

nutí vlajky m ěsta, Úvalské posvícení , promí-

tání filmu FIMFARUM A SPOJENÉ S BESEDOU

S PANEM Klimtem, Putování za váno ční hv ězdou,

koncert vážné hudby a recitace poezie MUSICA

DOLCE VITA.

Komise životního prost ředí

     Komise životního prost ředí  v roce 2006
nepracovala.

Přestupková komise

     P řestupková komise se v roce 2006 sešla
20x, bylo řešeno 61 p řípad ů .

Komise ve řejného po řádku

     Komise ve řejného po řádku v roce 2006 ne-
pracovala.

Letopisecká komise
     Letopisecká komise zastupitelstva m ěsta

se sešla na únorovém zasedání. Posoudila a

upřesnila návrh kroniká řského zápisu za rok

2005 a doporu čila ho dopracovaný p ředložit ke

schválení rad ě a zastupitelstvu m ěsta. Komise

se rovn ěž zabývala návrhy názv ů nov ě vznikají-

cích ulic a navrhla zastupitelstvu m ěsta ná-

sledující názvy ulic v lokalit ě Radlická

čtvr ť: Lipanská, Želivského, Rokycanova, Milí-

čova.

Přestupková
komise

Komise ve-
řejného po-

Letopisecká
komise

Komise ži-
votního
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Městský ú řad Úvaly

     Městský ú řad  je strukturován ná-

sledovn ě:

Starosta m ěsta – Ing. Ivan Černý, volený funk-

cioná ř; od 1. 11.2006 starostou MUDr. Jan

Šťastný.

Místostarostka m ěsta – Ing. Jana Horová, vole-

ná funkcioná řka; od 1. 11.2006 místostarostkou

Ing. Helena Vá ňová

Tajemník m ěstského ú řadu –  V ěra Hejtíková,

jmenovaná funkcioná řka.

Sekretariát a podatelna – 1 pracovník

Odbory m ěstského ú řadu

V roce 2006 ukon čily pracovní pom ěr na m ěst-

ském ú řadu: Ing. Brajerová, paní Kalvodová a

Medková a nov ě nastoupili pan Svoboda, paní

Šimonová, paní Fejtová, paní Frýdmanová ml., a

paní Štaflová.

Odbor správní  – 6 pracovník ů, vedoucí odboru

Jana Tesa řová

Odbor ekonomický  – 3 pracovníci, vedoucí odbo-

ru Jitka Hájková

Odbor investic – 5 pracovník ů, vedoucí odboru
Ilona Reicheltová

Úsek životního prost ředí, odpady – Bohuslav
Prok ůpek.

Městský
úřad Úvaly

Odbory ú řa-
du
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Stavební ú řad  – 6 pracovník ů, vedoucí ú řadu

Ing. Helena Bulí čková

Pod místostarostku  spadá 1 pracovní místo  pro

invalidního ob čana Úvaly – v sou časné dob ě Lu-

káš Holoubek.

Pod správní odbor spadá úklid budovy M ěÚ – pa-

ní Volha Paulava.

Veřejn ě prosp ěšné služby  –  počet pracovní-

ků 12  - vedoucí Ji ří Kone čný

V roce 2006 ukon čili pracovní pom ěr pánové

Váňa, Váša, D ědina a Škorpil a nov ě nastoupili

pánové Škorpil, Francl, D ědina ml., Pohl.

Dům s pe čovatelskou službou  -  počet pra-

covník ů 2

Správce objektu – Jan Karlin

Městská knihovna  -  po čet pracovník ů 3 – ve-

doucí Iva Kr ňanská

V roce 2006 ukon čily pracovní pom ěr paní Jaro-

šová a Kubátová, nov ě nastoupila paní Be ňová.

Zdravotní st ředisko  – počet pracovník ů 2

Jednotka Sboru dobrovolných hasi čů Úvaly

     V rámci m ěsta má zvláštní postavení Jed-

notka Sboru dobrovolných hasi čů Úvaly, Kláno-

vická 918. řazená jako JPO III.  (jednotka po-

žární ochrany), která čítá 19 člen ů. Velitelem

jednotky je Karel Klíma, zástupcem velitele je

Miroslav Šindelá ř.

Jednotka
SDH Úvaly

 Stavební
úřad

Veřejn ě
prosp ěšné
služby

Dům
s pe čovatel
skou slu ž-

Městská
knihovna

Zdravotní
st ředisko
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V roce 2006 uskute čnila jednotka  44 zásah ů.

Rozpočet m ěsta
Rozpočet
města
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     Příjmovou část  pln ění rozpo čtu  souhrnn ě
tvo řily p říjmy z daní,  p říjem z vlastní čin-

nosti m ěsta, dotace a p ůj čky ve výši 90 818

206,- K č.

     Výdajová část čerpání  rozpo čtu m ěsta by-

la realizována částkou 90 818 206,- K č. Částka

je tvo řena splátkami úv ěr ů a prost ředky zajiš-

ťující chod m ěsta.

     Přijaté dotace a p ůj čky v roce 2006

     Neinvesti ční dotace VOLBY   325 962,- K č;

neinvesti ční dotace ze SR  7 885 348,- K č;

 dotace Ú řad práce  62 694,- K č;  neinvesti ční

dotace od obcí  876 000,- K č;  neinvesti ční

dotace od kraj ů 1 141 090,- K č;  investi ční

dotace ze státních fond ů  2 129 000,- K č.

    P řid ělené finan ční p řísp ěvky pro spolky
a organizace ve m ěst ě na rok
    2006

Obec bará čnická                         

3.000,- K č        činnost spolku

CČSH                                    

1.000,- K č        práce s mládeží

                                        

1.000,- K č        sbor CHRISTI

Klub p řátel  historie a p řírody

Úval a okolí               

1.500,- K č        činnost spolku

Svaz chovatel ů                         

1.500,- K č         poháry (výstava zví řat)

Příjmová
část roz-

Výdajová
část roz-

Dotace a
půj čky

Finan ční
přísp ěvky
spolk ům a
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Svaz v čela řů                             

7.000,- K č        činnost spolku

Sbor dobrovolných hasi čů        25.000,-

Kč        vybavení pro požární sport d ětí

Leteckomodelá řský klub          20.000,-

Kč        cvi čný model pro d ěti, oplocení

Svaz rybá řský                        100.000,-

Kč        výstavba zázemí, činnost d ětí

Tenis club                               

30.000,- K č        úprava klubovny, vybavení

pro                d ěti

SK Úvaly (fotbal)                 100.000,-

Kč        stavba klubovny

Základní p řehled o majetku m ěsta

a)  byty, domy

Škvorecká 181, 75, 105 a 328

Smetanova 203

Prokopa Velikého 1346, 1347

Kollárova 1095, 1096

Pražská 527

služební byty v budov ě ZŠ

služební byt v MŠ Kollárova

služební byt Klánovická 918 (hasi či)

služební byt nám ěstí  Arnošta z Pardubic

18

 D ům s pe čovatelskou službou, nám ěstí

Svobody 1570

Majetek
města
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b)  nebytové prostory  v ulicích

Pražská 527

náměstí  Arnošta z Pardubic 95, 18

 Jiráskova 844

Zdravotní st ředisko

c)  ostatní ve řejn ě prosp ěšný majetek m ěsta

budova M ěÚ, Pražská 276

areál  budov ZŠ

MŠ, Kollárova, MŠ Pražská

MDDM, Vít ězslava  Nováka

městský h řbitov

hasi čská zbrojnice, Klánovická

Tesko d ům pod školou

areál koupališt ě, Horova

areál VPS, 5. kv ětna

ČOV (Hodov)   

d)  majetek v zástav ě
1.  ve prosp ěch ČMZRB - ČOV Hodov. 2. ve

prosp ěch GE Capital - čp. 44 s  pozemkem

(družina), čp.95 s pozemek, čp. 527 s po-

zemkem, čp.1144 s pozemkem, čp.918 s po-

zemkem, čp.18 s pozemkem, čp. 844, čp. 372

s pozemkem. Všechny zástavy ve prosp ěch

Metrostavu, Komer ční banky a České spo ři-

telny již byly uvoln ěny. Vzhledem k výši

zbývající jistiny by bylo možné uvolnit

také n ěkteré nemovitosti zastavené pro GE

Capital. Smluvní vztah však pro tento p ří-
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pad vyžaduje natolik složitý proces, že se

k tomuto kroku vyplatí p řistoupit pouze ze

závažných d ůvod ů.

Vyhlášky m ěsta

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 – statut pro

užívání znaku a vlajky m ěsta Úvaly

      

 Hospodá řský život
     Naprostá v ětšina ob čanů města dojíždí za

prací do nedaleké Prahy, ale zanedbatelná není

ani skupina místních podnikatel ů. V rámci pod-

pory místního podnikání p ři poptávkových a vý-

běrových řízeních radní vždy prosazovali úval-

ské firmy a v p řípad ě rovnocenné nabídky do-

stali vždy p řednost místní podnikatelé.

     V rámci územního plánu stávající zastupi-

telstvo schválilo zahrnutí pom ěrn ě rozlehlého

území do tzv. nerušící výroby, což jsou pozem-

ky ur čené p římo pro podnikání (provozovny,

skladovací haly, výroba atd.). Bohužel v rámci

změn p řed n ěkolika lety došlo k p řemíst ění

živnostenských ú řadů na obce 3. typu, takže v

Úvalech už živnostenský ú řad není a je nutné

dojet na pražské pracovišt ě Brandýsa n/L.

V záv ěru roku byla zahájena  výstavba super-

marketu potravin, DISCONT PLUS a zprovozn ění

dalších prostor k dispozici na nájem pro pod-

nikání.

Vyhlášky

Hospodá řský
život
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 Výstavba – domy, byty, infra-
struktura, silnice a železnice

Domy a byty

     Ve m ěst ě je p řibližn ě 1 500 rodinných či

bytových dom ů a cca 100 chat, více než šest

desítek nemovitostí je však neobydleno. Zhruba

150 byt ů je družstevních, 60 pak obecních.

Infrastruktura m ěsta

     Ve m ěst ě se nachází celkem zhruba 35 km

ulic a silnic. Z toho pouze asi polovina zpev-

něných. V p řípad ě dlážd ěných vozovek jsou ná-

klady na 1 m 2 cca 1 tis. K č, v p řípad ě asfal-

tových povrch ů vyjde jeden blok vozovky (mezi

dvěma ulicemi) až na 2 mil. K č. Tém ěř 1/3 po-

zemků pod komunikacemi je v držení soukromých

majitel ů a m ěsto je nuceno tyto pozemky po-

stupn ě odkupovat.

     Vodovod je až na n ěkolik výjimek vybudo-

ván v celém m ěst ě. Náklady na výstavbu jednoho

metru vodovodu se pohybují okolo 10 tis. K č.

Vodovod je v majetku m ěsta, správcem je VaK

Ml. Boleslav. M ěsto je napojeno na tzv. jiren-

ské prameništ ě. Odtud jde voda p řes p řečerpá-

vací stanici do vodojemu Rohožník. Tento zdroj

vody ale dostal výjimku (díky nespln ění n ěkte-

rých limitních hodnot) a m ěsto p řipravuje spo-

lu s okolními obcemi vybudování vodovodního

přivad ěče z Káraného. Také vodojem pot řebuje

Výstavba
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rekonstrukci. Zna čná část domácností má jako

zdroj vody studny.

     Plynovod je až na n ěkolik výjimek vybudo-

ván v celém m ěst ě. Náklady na výstavbu jednoho

metru plynovodu se pohybují okolo 6 tis. K č.

Plynovod m ěsto odprodalo do majetku spole čnos-

ti  STP, a.s., která ho i spravuje.

     Splašková kanalizace je zhruba v 80% m ěs-

ta. Chybí ve čtvrtích Radlická, V Setých, část

Slovan a v n ěkolika ulicích. Náklady na vý-

stavbu jednoho metru splaškové kanalizace se

pohybují od 10 do 20 tis. K č. Kanalizace je v

majetku m ěsta, správcem je VaK Ml. Boleslav.

Splaškové vody jsou svedeny do ČOV na Hodov ě,

kde jsou v provozu dv ě "linky" ze t ří. Kapaci-

ta zatím sta čí, ale s postupující výstavbou

bude nutné otev řít také t řetí "linku" (nákla-

dem n ěkolik milion ů K č). Pak bude kapacita ČOV

6 500 ekvivalent.

     Deš ťová kanalizace je vybudována pro cca

70 % m ěsta, ale leckde je již stará a tém ěř
nefunk ční. Náklady na výstavbu jednoho metru

deš ťové kanalizace se pohybují od 5 do 10 tis.

Kč. Kanalizace je v majetku m ěsta, deš ťové vo-

dy jsou v ětšinou svád ěny do vodních tok ů.

Dopravní obslužnost

     Hlavním dopravním spojením (samoz řejm ě
mimo osobních aut) je železni ční tra ť Praha -

Kolín. Již n ěkolik let je p řipravována rekon-

strukce a modernizace úvalského úseku, která
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přinese mimo jiné nové nástupišt ě, nový pod-

chod s novými výstupy, cestu pro p ěší do čtvr-

ti V Setých (bude zrušena poslední kolej) a

také protihlukové zdi. M ěsto není investorem

akce, je pouze ú častníkem řízení, stavební ří-

zení spadá pod magistrát Prahy. Z d ůvodu opa-

kovaného podávání odvolání majitele nemovitos-

ti u trati musela být stavba o cca 3-4 roky

odložena. Vlaky jezdí minimáln ě 1x za hodinu.

Další možností pak je p říměstská autobusová

doprava. M ěsto na autobusy doplácí ro čně část-

ku 250 tis. K č. V letošním roce byl nov ě zave-

den spoj Úvaly - Rohožník. Linky jsou koordi-

novány krajským ú řadem a jednotlivé obce mají

možnost spoje ovlivnit na základ ě požadavk ů
obyvatel. Dopravcem je ROPID. V oblasti sil-

ni ční dopravy jsou p řipravovány 2 zásadní zm ě-

ny, týkající se Úval. Je p řipravována p řeložka

silnice I/12 (kolínská), kde již nabylo právní

moci územní rozhodnutí o umíst ění stavby. In-

vestorem akce je stát, m ěsto je pouze ú častní-

kem řízení. Je nezbytné d ůkladn ě prov ěřit sve-

dení deš ťových vod do úvalských tok ů. Dále

probíhá p říprava na p řeložku silnice II/101,

ale zde se jedná o delší časový výhled.

Konkrétní akce

Malometrážní byty
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    Ve stávajícím bytovém objektu ve Škvorecké

ulici čp. 181 byly dokon čeny a p ředány t ři ma-

lometrážní byty jako p ůdní vestavby.

Ubytování v nouzi

     Ve stávajících bytových domech čp. 1095,

1096,1346, 1347 byly dokon čeny čty ři bytové

jednotky ve sklepních prostorách, které mají

sloužit jako ubytování v nouzi. Mimo problema-

ti čt ějšího umíst ění jsou byty velmi ú čeln ě
provedeny v četn ě sociálního zázemí.

Zdravotní st ředisko

     M ěsto zajistilo komplexní opravu st řešní-

ho plášt ě na zdravotním st ředisku – na rovných

st řechách byla vym ěněna celoplošn ě krytina –

včetn ě žlab ů a svod ů. Zárove ň provedlo odkana-

lizování zdravotního st řediska.

Základní škola

     M ěsto provedlo rekonstrukci elektroinsta-

lace základní školy v „p řístavb ě“. Zárove ň za-

jistilo rekonstrukci WC v pat ře historické

části základní školy. Uspo řádalo výstavu návr-

hů na dostavbu školy.

Hasi čský d ům

     Byla provedena komplexní rekonstrukce a

modernizace elektroinstalace provozní části

hasi čského domu.

Dům s pe čovatelskou službou
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     V rámci reklama čního řízení rekonstrukce

všech st řech bytových nástaveb a terasy na do-

mě s pe čovatelskou službou m ěsto zajistilo

opravu hydroinstalace a vým ěnu termoizola čních

desek.

Veřejné osv ětlení

     M ěsto zajistilo rozší ření osv ětlení do

lokality ve Škvorecké ulici – cukrovaru.

Ulice a chodníky

     I v roce 2006 m ěsto pokra čovalo

v úpravách ulic a chodník ů. Zajistilo odvodn ě-

ní Šrámkovy ulice v četn ě opravy části povrchu.

Byla dokon čena rekonstrukce komunikací

v ulicích Prokopa Velikého, Vrchlického a Rai-

sova. Byla zahájena rekonstrukce ulice 28.

října, jejíž dokon čení se o čekává v roce 2007.

Rovněž byla provedena oprava povrchu k řižovat-

ky V Setých, vybudovány nové chodníky v Husov ě
ulici v četn ě asfaltových parkovacích pruh ů.

Další investi ční akce

     M ěsto dokon čilo opravu op ěrné zídky

v ulici Pražská a vybudovalo p řivad ěč splaško-

vé kanalizace z Riegrovy ulice do ulice Chor-

vatská.

Školství a vzd ělávání

Mateřská škola Pražská Mateřské
školy
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     Školku navšt ěvuje 40 d ětí, jsou z řízeny 2

t řídy. Pracují zde 4 u čitelky, 2 kucha řky,

školnice a topi č. Ředitelkou školy je Jarosla-

va Hejnicová. Škola pracuje dle vzd ělávacího

programu „Školka plná pohody.

     Aktivity mate řské školy: výuka anglického

jazyka, škola v p řírod ě, váno ční besídka,

předplavecká výuka v bazénu v Čelákovicích,

pěší a cyklistické výlety po okolí, sout ěže,

dětská olympiáda, stanování na školní zahrad ě.

     Budova je soukromým majetkem, m ěsto má

uzav řenu nájemní smlouvu - nájem necelých 300

tis. K č/rok. Na provoz m ěsto ro čně p řispívá

částkou p řes 600 tis. K č.

Mateřská škola Kollárova

     Školu navšt ěvuje cca 100 d ětí, jsou z ří-

zeny 4 t řídy. Pracuje zde 7 u čitelek, 2 ku-

cha řky, 2 uklíze čky, vedoucí školní jídelny,

topi č. Ředitelkou školy je Šárka Trojánková.

Školka má vlastní t ělocvi čnu.

     Aktivity mate řské školy: mikulášská na-

dílka, váno ční den, váno ční zvon ění, zimní

karneval, velikono ční den, pálení čarod ějnic,

celodenní výlety, jízda na kolech, divadélka

v MŠ, návšt ěvy pražských divadélek Pidi diva-

dlo, Gong, p ředplavecký výcvik v areálu Pra-
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žačka, výuka anglického jazyka, škola

v p řírod ě, zamykání zahrady.

     Budova je v majetku m ěsta, je nutná opra-

va plášt ě, oken a teras.

Na provoz m ěsto ro čně p řispívá částkou p řes

900 tis. K č.

 Základní škola v Úvalech

V roce 2006 bylo složení pedagogického sboru
následující:

Ředitel školy:  Mgr. B řezka Jaroslav

Zástupci ředitele školy: Ing. Morávková Blanka

pro 1. stupe ň, Mgr. Irena Nováková pro 2. stu-

peň
Učitelé:

1.  stupe ň:   Mgr. Bittnerová Radana, Mgr. B ře-

zková Arnoštka, Mgr. Formanová So ňa, Dag-

mar Formanová, Mgr. Chot ětická Renata, Ja-

klová Anna, Mgr. Klicperová Tamara, K řížo-

vá Zde ňka, Mgr. Linhartová Jitka, Mgr. Lo-

rencová Alice, Ing. Morávková Blanka (zá-

stupce ředitele), Pagá čová Kv ěta, Semrádo-

vá Miloslava, Sintlerová Hana, Štípalová

Petra.

2.  stupe ň:  Mgr. B řezka Jaroslav ( ředitel ško-

ly), Ing. Bc. Čiha řová Stanislava, Mgr.

Marcela Havelková, Mgr. Kaši čkova Renata,

Mgr. Kondelíková R ůžena, Mgr. Kopecká Pet-

ra, Mgr. Korbelová Hana, Mgr. Koting Jo-

sef, Mgr. Lancová Veronika, Ing. Bc. Mi-

Základní
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sárková Dana, Mgr. Morávek Radek, Mgr. No-

váková Irena, Mgr. Slovák Dušan, Mgr. Sta-

rá Jana, Bc. T ůmová Dana, Mgr. Vorlí čková

Romana.

Vychovatelé:

školní družina:  Blažková Hana  – vedoucí vy-

chovatelka, Černá Lenka, Formánková Dagmar,

Krulichová Irena, Landgráfová Marie, Sigmundo-

vá Jana, Šim ůnková Romana.

     Ve 23 t řídách se u čilo celkem 515 d ětí.

Z toho na I. stupni bylo ustaveno 14 t říd

s 307 žáky. Do t ří prvních t říd nastoupilo no-

vě celkem 61 žák ů. Školu navšt ěvují žáci p ře-

devším z Úval, ale také ze spádových obcí Ho-

roušany, Horoušánky, P řišimasy, Tuklaty, Hra-

dešín a dalších okolních obcí (Škvorec, Zlatá,

Skřivany, Jirny atd.) Na škole p ůsobí školní

parlament složený ze dvou zástupc ů z každé

t řídy. Podle státní p říslušnosti docházeli na

základní školu vedle státní p říslušnosti ČR

také žáci: 5 státní p říslušnost Ukrajina, 2

USA, 1 Arménie, 1 Gruzie, 1 B ělorusko.

     P ři škole pracuje 5 odd ělení školní dru-

žiny a školní jídelna. 2 odd ělení družiny pra-

cují v "dome čku", 2 pak v "Tesko" a jedno v

budov ě školy. P ři škole je v provozu školní

jídelna s maximální kapacitou 400 ob ědů. Jí-

delna je prostorov ě nevyhovující s kapacitou
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míst 45, hygieniky je ud ělena výjimka k provo-

zu. Nová jídelna je plánována v rámci dostavby

školního areálu. Budovy jsou v majetku m ěsta,

technický stav není dobrý a je nutná postupná

rekonstrukce elektrorozvod ů, odpad ů, WC, opra-

vy oken. Provoz školy m ěsto ro čně zajiš ťuje

částkou p řes 4,5 mil. K č.

Školská rada

     Podle § 167 nového školského zákona zahá-

jila činnost na škole od 1. 1. 2006 nov ě zvo-

lená šesti členná školská rada. Volby prob ěhly

19.12. 2005.

Složení školské rady

Oprávn ěné osoby Martina Bedrnová (p řed-

seda)

Ing. Ludmila Milerová

Zástupci z řizovatele              Ing. Jana

Horová

Jana Tesa řová

Pedagogi čtí pracovníci Mgr. Renata Chot ě-

tická

           Mgr. Irena Nováková

(místop ředseda)

     V roce 2006 uskute čnila škola n ěkteré ná-
sledující akce na ve řejnosti v Úvalech a
účastnila se celom ěstských akcí:

Den bez aut, exkurze na Vyšehrad, Výstava W+V,

sportovní odpoledne, sb ěr starého papíru, 3.

místo v okresním kole halové kopané, beseda o
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jaderné energii, exkurze do Osv ětimi, turnaj

ve stolním tenise, návšt ěva ZOO, Čertoviny,

váno ční turnaj v kopané, Zpívání na schodech,

návšt ěva v DPS, Den otev řených dve ří, návšt ěva

koncertu v Praze, turnaj ve florbalu, školní

turnaj ve školním tenise,  Kudy chodí písni č-

ka, den bláznivých ú česů, beseda o drogách,

celoškolní projekt o st ředov ěku, Noc

s Andersenem, Den Zem ě, terénní poznávací b ěh,

Den matek, dopravní sout ěž, zájezd do Dráž ďan,

malá kopaná, ú čast na akci Ligy proti rakovi-

ně, jarmark výrobk ů žák ů školy, Klub mladých

divák ů, celoškolní cvi čení CO.

Základní a Praktická škola Úvaly

     Základní a Praktická škola Úvaly zpro-

st ředkovává základní vzd ělání d ětem se speci-

fickými vzd ělávacími pot řebami. Jedná se o žá-

ky s vrozenými specifickými poruchami u čení

nebo chování, ale také o takové, kte ří nemají

žádný závažná handicap, avšak pot řebují vol-

nější pracovní tempo, individuální p řístup

učitele, práci v malém kolektivu a v rodinné

atmosfé ře malé školy.

Složení pedagogického sboru v roce 2006:

Ředitelka školy: Mgr. Bubáková Eva

Učitelé:

Belzová Jaroslava, Dosko čilová Alena, PaeDr.

Holubová Lada, Mgr. Kubešová Jana, Mgr. Luká-

šek Jaroslav, Sýkorová R ůžena, Mgr. Vadinská

Základní a
Praktická
škola Úval y
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Miroslava, Mgr. Videnka Lukáš, Zahrádková Šár-

ka, Mgr. Ženatá Jindra.

     Škola se prezentovala na ve řejnosti ná-

sledovn ě:

uskute čnila kulturní vystoupení žák ů pro Klub

důchodc ů v Úvalech, pro Domov d ůchodc ů
v Úvalech a pro úvalské mate řské školy; ú čast-

nila se sportovních turnaj ů – atletického

čty řboje pro žáky okresu Praha-východ, turnaje

ve vybíjené v Základní škole Český Brod, tur-

naje v sálové kopané v Základní škole Český

Brod, turnaje v malé kopané v Základní škole

Poděbrady a turnaje ve florbale v Základní

škole Jirny. Škola organizovala brigády žák ů
na úprav ě zahrad mate řských škol v Úvalech a

brigády žák ů na pozemku Českého rybá řského

svazu v Úvalech, žáci organiza čně vypomáhali

při výstavách drobného zví řectva Českého svazu

chovatel ů v Úvalech.

Městský d ům dětí a mládeže v Úvalech

     Ředitelkou domu je Jana Pospíšilová. MDDM

i v roce 2006  plnil funkci st řediska volného

času d ětí a mládeže. Nápl ň činnosti MDDM  se

skládá  z činnosti pravidelné, p říležitostné,

jednorázových akcí, soust ředění,  výlet ů,

prázdninové  rekrea ční  činnosti, víkendových

akcí  a  m ěstských  sout ěží. Zájemci o  pravi-

delnou  činnost   po řádanou  MDDM  byli  nejen

z  Úval,  kam  se  v sou časné  dob ě  vzhledem

Městský d ům
dětí a mlá-
deže  v
Ú
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k  rozsáhlé výstavb ě p řist ěhovalo zna čné množ-

ství rodin  s malými d ětmi, ale i z celé spá-

dové oblasti. Pravidelná činnost vyplnila vol-

ný čas 639 ú častník ům kroužk ů.

     Stejn ě  jako  v minulých  letech byly

umožněny nadaným  člen ům tane ční skupiny RYT-

MUS  starty  na   republikových  i   na   me-

zinárodních  sout ěžích  s  pedagogickým  do-

provodem  vedoucí  tane čního odd ělení  a je-

jich trenérky  Aleny Sismilichové. Nejvýraz-

nější úsp ěchy získali v  Brémách jedenáctiletí

Dominik  Matulka  a  David  Procházka, kte ří

vyhráli  titul  mistr ů  sv ěta  v Electric Boo-

gie a desetiletý Lukáš Chvátal získal ve Fin-

sku titul  mistra Evropy v téže tane ční disci-

plin ě. Na mistrovství republiky v HIP HOPu

v Prost ějov ě obsadil v juniorech David Pro-

cházka 3. místo. Na mistrovství republiky

v Elektric boogie v Hradci Králové získal Lu-

káš Chvátal v d ětské kategorii zlato a Andrea

Malcová st říbro. Duo junior ů ve složení Domi-

nik Matulka a David Procházka si odvezlo

bronz. Pozitivem je to, že tane čníky tanec ba-

ví  a mnozí z nich si jej zvolili jako svou

profesi -  nap ř. Michaela Fo řstová, v historii

MDDM první reprezentantka na MS, která vystu-

dovala tane ční konzervato ř a nyní má angažmá v

zahrani čí.

     Oddělení estetiky   má novou vedoucí

Barboru  Opelkovou, která nastoupila  po  Ev ě
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Šimůnkové; ta v srpnu odešla  do d ůchodu. Od-

dělení  estetiky je  zastoupeno sekcí výtvar-

nou, hudební a dramatickou. Pro malé výtvarní-

ky  byly  uspo řádány dv ě výstavy výtvarných

prací d ětí z kroužk ů keramiky a výtvarné vý-

chovy - Váno ční výstava a Jurská galerie, na

jejíž vernisáži vystoupil Divokej Bill. D ěti

se zú častnily sout ěží  vyhlášených minister-

stvem školství, mládeže a t ělovýchovy, ARTAMOU

a svými  pracemi se podílely na výzdob ě MDDM.

V  oblasti  dramatiky se  v  uplynulém  roce

podařilo  nastudovat divadelní  pohádku Nepo-

vedený  čert, ve  které  spolu s  d ětmi

 dramatického kroužku vystoupili  i dosp ělí –

vedoucí z MDDM, dále d ěti z tane čního odd ěle-

ní, režie se ujal  Aleš Morávek.  Hudebníci

MDDM pravideln ě vystupují na AKADEMII, flét-

nisté Petra Nová čka vystoupili na n ěkolika

městských kulturních akcích. Kytarové kroužky,

které i letos vede Vašek Bláha, byly  velmi

oblíbené mezi mládeží.

     Oddělení spole čenských v ěd Olgy Procház-

kové bylo  zastoupeno sekcí turistickou, jazy-

kovou, šachovou a mate řským klubem Ouvalá ček.

V minulém období se prokázalo, jak d ůležitý je

kontakt p ři spole čné činnosti mladých matek a

jejich d ětí. A nejen  matek. Na cvi čení s

dětmi do t ří let chodili i n ěkte ří tatínkové.

Velmi úsp ěšný byl v rámci Ouvalá čku  pobyt ro-

di čů s d ětmi na horách. Turistické kroužky by-
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ly  mezi d ětmi velmi oblíbené a akce, které

Olga Procházková po řádala o sobotách a ned ě-

lích, byly hojn ě navšt ěvované. O kroužky výuky

anglického jazyka pro nejmenší byl také velký

zájem díky metodám výuky Kate řiny Vlasové.

Dobrý ohlas m ěly i seminá ře lidové tvorby.

     Mladí lidé i starší generace  našli za-

líbení ve výstavách výtvarných d ěl a foto-

grafií mladých um ělc ů  z Úval a p řilehlého re-

gionu stejn ě tak, jako v besedách s mladými

cestovateli a v koncertech či literárních po-

řadech.

      Na n ěkterých rozsáhlých kulturních ak-

cích MDDM spolupracoval s kulturní komisí rady

města Úvaly a panem Ji řím Štorkem.

     MDDM uspo řádal 3 letní tábory a to

v Cholticích, v Jindrov ě a v Lažánkách.

     Budova je v majetku m ěsta a nedávno pro-

šla kompletní rekonstrukcí a rozší řením. M ěsto

v roce 2006 p řisp ělo na provoz částkou 360

tis. K č.

Kultura a spole čnost
     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal pro malé i velké v úterý 17. ledna v sále

DPS divadelní loutkové p ředstavení pohádky De-

set malých černoušk ů.

     Kulturní komise rady m ěsta Úvaly ve spo-

lupráci s Obcí bará čnickou J. A. Komeského

Kultura a
spole čnost
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uspo řádala v sále sokolovny 21. ledna od 20

hodin VI. m ěstský ples.  K tanci a poslechu

hrála kapela B řezovanka pod vedením Ji řího

Vojt ěcha. P ředtan čení zajistil MDDM Úvaly.

Přestávky ve čera byly dopln ěny zajímavými ta-

nečními programy, ples vyvrcholil bohatou tom-

bolou..

     M ěstský d ům dětí a mládeže uspo řádal 24.

ledna divadelní p ředstavení pro malé i velké

diváky Kvak a Žblu ňk jsou kamarádi.

             Kulturní komise  rady m ěsta po řádala zá-

jezd do divadla Ungelt dne 21. února na

představení hry Mathilda.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal  4. b řezna  v sokolovn ě od 14 hodin pro

všechny d ěti  Dětský karneval.  K tanci a do

skoku bezplatn ě hrál pan Miroslav Ko čárník.

Rovněž se uskute čnila sout ěž o nejlepší masku.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal pro d ěti dne 7. b řezna v 15 hodin v sálku

DPS divadelní p ředstavení Výlet s Lenkou do

Tramtárie.

     SK Úvaly, oddíl kopané uspo řádal 11.

března od 20 hodin v sokolovn ě Karneval fotba-

list ů. K tanci a poslechu hrála skupina DD

Combo Old řicha Doležala. Uskute čnila se sout ěž

o 60 nejlepších masek.
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     M ěsto Úvaly ve spolupráci se Základní

školou Úvaly po řádalo ve dnech 17. a 18. b řez-

na v prostorách ZŠ Úvaly Výstavu návrh ů na

dostavbu areálu školy.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal pro d ěti 21. b řezna v 15 hodin v sálku DPS

divadelní p ředstavení Z pohádky do pohádky

s Lenkou.

     Mate řská škola v Kollárov ě ulici uspo řá-

dala ve dnech 24. a 25. b řezna v prostorách

školy Dětský bazárek pro sezónu jaro-léto.

     Kulturní komise rady m ěsta uspo řádala

v sálku DPS dne 1. dubna mezi 14 a 17 hodinou

pro úvalské seniory Pomlázkové odpoledne.

K tanci a poslechu hrál Mirek Ko čárník.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal v ned ěli 9. dubna v galerii domu Veliko-

noční výstavu s ukázkami zdobení vají ček, ko-

šíká řství, kv ětinové vazby, pali čkování kraj-

ky, zdobení perní čků, vy řezávání z k ůry, drá-

tování, keramiky.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal ve dnech 14. – 16. dubna výstavu obraz ů,

jejíž autorkou byla úvalská malí řka Eliška

Zradi čková.

     Městský d ům dětí a mládeže Úvaly, odd ěle-

ní estetiky, uspo řádalo ve dnech 20. – 26.
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dubna v galerii domu výstavu keramických plas-

tik d ětských autor ů, mladých keramik ů a Evy

Šimůnkové Jurská galerie.

     Klub p řátel historie a p řírody Úval a

okolí ve spolupráci s kulturní komisí rady

města uspo řádal v pátek dne 21. dubna v 18 ho-

din v sálku DPS p řednášku a besedu s RNDr.

Stanislavem Peleškou Rady pana Pelešky.

     Kulturní komise rady m ěsta uspo řádala dne

25. dubna zájezd do divadla U Hasi čů v Praze

na p ředstavení  Štika k ob ědu.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly ve spo-

lupráci s kulturní komisí rady m ěsta uspo řádal

30. dubna pro malé i velké již tradi ční  Čaro-

dějnice.  Od 17.30 hodin zahájil pr ůvod čaro-

dějnic a rytí řů, vystoupila šermí řská skupina

WILLIAM.

     Dramatický kroužek M ěstského domu d ětí a

mládeže Úvaly sehrál  ve dnech 19. a 20. kv ět-

na v sále DPS pohádky Sandry Vebrové ve volné

divadelní úprav ě Aleše Morávka Nepovedený

čert.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uvedl

26. kv ětna v 19 hodin v sálku DPS divadelní

představení  s hercem a režisérem Janem Ka če-

rem a Adélou Kuba čákovou – Ka čerovou JEDU

K MÁMĚ MÍRNOU OKLIKOU.
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     Kulturní komise rady m ěsta a M ěstský d ům

dětí a mládeže uspo řádaly 27. kv ětna od 14 ho-

din na h řišti pod sokolovnou Den d ětí na jar-

marku plný r ůzných taška řic, ukázky staro čes-

kých řemesel.

     Římskokatolická církev u p říležitosti

150. výro čí samostatné úvalské farnosti a Cír-

kev československá husitská u p říležitosti 85.

výro čí náboženské obce v Úvalech uspo řádaly za

finan ční ú časti m ěsta Úvaly v sobotu 27. kv ět-

na v 16.30 v kostele Zv ěstování Pán ě v Úvalech

spole čný koncert ŠŤASTNÝ DEN – Oh, Happy Day

– Negro Spirituals – černošské spirituály,

v podání vokálního akapelového souboru GESHEM

z Prahy.

     Tradi čně každou první červnovou sobotu je

v Úvalech po řádána hudební p řehlídka Ouvalskej

bigbít.  V roce 2006 se konal v sobotu 3. červ-

na. Bigbít byl  odehrán na dvou hudebních scé-

nách. Hlavní scéna byla u h řišt ě za sokolov-

nou, druhá malá scéna byla v zast řešeném pro-

storu. Dobrá hudba a dobré po časí. Ouvalskej

bigbít byl op ět završen oh ňostrojem.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal v úterý 6. června v 18 hodin v galerii do-

mu koncert žák ů ZUŠ Jana Zacha, pobo čka Úva-

ly.
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     Tane ční odd ělení M ěstského domu d ětí a

mládeže uspo řádalo 9. června v 18 hodin v sále

sokolovny tane ční akademii tane čních kroužk ů
MDDM.

     M ěstský d ům dětí a mládeže uspo řádal

v sobotu 16. zá ří od 10 hodin III. ro čník akce

pro mladé malí ře, grafiky, keramiky, hudební-

ky, fotografy, literáty, filma ře a další mladé

tv ůrce TAK TROCHU ÚLET.

     Pan Milan Kušta ve spolupráci s TJ Sokol

Úvaly a kulturní komisí rady m ěsta po řádal

v místní sokolovn ě od 16. zá ří TANEČNÍ KURZY

v Úvalech pod vedením tane čního mistra Ji řího

Plamínka.

     Městský d ům dětí a mládeže a st ředisko

Junáka br. Ji řího Bubáka v Úvalech po řádaly

23. zá ří od 10 hodin v budov ě MDDM regionální

mistrovství ve vyndávání ježka z klece při

příležitosti 99. výro čí narození Jaroslava Fo-

glara.

     Kulturní komise rady m ěsta uspo řádala 23.

září od 14 hodin v sálku DPS pro seniory  Vác-

lavské odpoledne.  K tanci a poslech hrál Mi-

rek Ko čárník.

Taneční skupina Rytmus p ři M ěstském dom ě d ětí

a mládeže p řipravila 24. zá ří ve 14 hodin

v sokolovn ě v Úvalech  setkání člen ů tane ční

skupiny Rytmus.
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     Mateřská škola Kollárova uspo řádala ve

dnech 13. a 14. října   d ětský bazárek pro se-

zónu podzim – zima.

     Kulturní komise rady m ěsta uspo řádala 25.

října  návšt ěvu Divadla bez zábradlí na p řed-

stavení JAKUB A JEHO PÁN.

     M ěstský d ům dětí a mládeže po řádal 4.

listopadu ve 14 hodin na h řišti Na Slovanech

létání drak ů drakiádu.

     Kulturní komise rady m ěsta uspo řádala 10.

listopadu v 19 hodin v sálku DPS promítání ce-

love černího animovaného filmu FIMFÁRUM 2. Po-

tom se uskute čnila beseda s režisérem Aurelem

Klimtem.

     M ěstský d ům dětí a mládeže uspo řádal

v galerii domu ve dnech 10. a 11. listopadu

výstavu Pohled z jednoho okna. Na výstav ě by-

ly vystaveny fotografie Ireny Kone čné a d řevo-

řezby Josefa Pot ěšila.

     M ěstský d ům dětí a mládeže uspo řádal

v galerii domu ve dnech 24. – 26. listopadu

výstavu Velký sv ět malých v ěcí; keramiku Lu-

cie Tu čkové, fotografie Ji řiny Černíkové a

Radka Navrátila.

     M ěstský d ům dětí a mládeže, odd ělení es-

tetiky po řádalo 1. prosince v 17 hodin v gale-

rii váno ční výstavu prací d ětí a dosp ělých
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z keramických a výtvarných kroužk ů MDDM a

křesťanského kroužku p ři Husov ě kapli

v Úvalech. Na výstav ě zazn ěly koledy v podání

Marty Ženaté za doprovodu Evy Nádení čkové.

     1. prosince se od 14 hodin uskute čnila

v budov ě Základní školy Úvaly první vernisáž

výtvarných d ětských prací v rámci projektu

„Regionem po spirále času“. Garantem projektu

je Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín a

spolupracovníkem ob čanské sdružení Klub p řátel

historie a p řírody Úval a okolí. První presen-

tace prob ěhla na téma „Historické objekty,

v nichž žili slavní lidé, a významné stavby

v našem okolí. Tohoto tématického celku se zú-

častnily ZŠ Úvaly, ZŠ Škvorec, MŠ Škvorec, MŠ

Přišimasy a MŠ Tismice.

     M ěstský d ům dětí a mládeže po řádal

v sobotu 2. prosince v 10 hodin zahájení Ad-

ventu v MDDM a váno ční trhy. Vystoupení d ětí

z k řesťanského kroužku p ři Husov ě kapli

v Úvalech s po řadem Co se stalo v Betlém ě? a

vystoupení  žák ů Základní školy Škvorec

s pásmem váno čních koled Svatý Ježíšku.

     Komorní p ěvecký sbor CHRISTI Úvaly po řá-

dal v ned ěli 3. prosince od 14.30 v sále Círk-

ve bratrské v Úvalech po řad TEN VÁNOČNÍ ČAS

DOČKALI JSME ZAS, přednes adventních a váno č-

ních písní a koled. Koncertu se ú častnil i

starosta m ěsta MUDr. Jan Š ťastný.
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     M ěstský d ům dětí a mládeže a kulturní ko-

mise rady m ěsta po řádaly 3. prosince od 16 ho-

din v sálku DPS divadelní p ředstavení

v provedení divadla Kapsa Putování za váno ční

hvězdou.

Městský d ům dětí a mládeže uspo řádal 11. pro-

since v sále DPS váno ční akademii vystoupení

dětí z hudebních a dramatických kroužk ů a nej-

mladších tane čník ů.

     M ěstský d ům dětí  a mládeže a kulturní

komise rady m ěsta uspo řádaly 16. prosince v 16

hodin v sálku DPS  Poetické zastavení, pořad

poezie a hudby souboru MUSICA DOLCE VITA,

Zbyňka Šolcová – harfa, Daniela Demuthová –

mezzosoprán, Jan Machat – flétna.

     Starosta m ěsta MUDr. Jan Š ťastný uspo řá-

dal besedu a promítání 22. prosince od 18 ho-

din v sálku DPS pro úvalské seniory Půjdem

spolu do Betléma … aneb PUTOVÁNÍ PO SVATÉ

ZEMI SE STAROSTOU.  Povídání o cest ě
z Jeruzaléma do Betléma.

Spole čenské události

Vzpomínková akce k výro čí Kv ětnového

povstání a osvobození

     K 61. výro čí Kv ětnového povstání pro n ě-

meckým okupant ům a osvobození republiky se

Spole čenské
události
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v pátek 5. kv ětna 2006 v 17 hodin uskute čnilo

vzpomínkové setkání u hrobu padlých hrdin ů na

místním h řbitov ě, kde byly položeny v ěnce

města a kv ětiny místních Junák ů k hrobu pad-

lých a k pam ětním deskám na h řbitovní zdi. Po

projevu starosty m ěsta a Ing. Romana Bubáka

všichni p řítomní zazpívali spole čně českou

státní hymnu.

Vzpomínkové shromážd ění

     1. června v 18 hodin uspo řádal Klub p řá-

tel historie a p řírody Úval a okolí vzpomínko-

vé shromážd ění na místním h řbitov ě u hrobu

spisovatele a kn ěze P. Aloise Dostála u p říle-

žitosti stého výro čí jeho po čátku p ůsobení

v Úvalech. Zástupci Klubu na hrob položili ky-

tici a se svými projevy vystoupili místosta-

rostka m ěsta Ing. Jana Horová a za Římskokato-

lickou církev jáhen Ing. Jan Pe čený.

Slavnost rozvinutí vlajky m ěsta

     V ned ěli 9. zá ří 2006 byla v rámci úval-

ského posvícení uspo řádána  na nám ěstí Arnošta

z Pardubic v prostoru p řed Základní školou

v Úvalech slavnost rozvinutí vlajky m ěsta. No-

vou vlajku m ěsta ud ělenou dekretem p ředsedy

Poslanecké sn ěmovny P ČR Lubomíra Zaorálka ze

dne 25. kv ětna 2006 p řinesl na nám ěstí pan Ry-

tina za doprovodu krojované skupiny úvalské

Obce bará čník ů, jednotky Sboru dobrovolných

hasi čů a Rybá řského svazu za zp ěvu žák ů ZŠ.
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Zavinutou vlajku p ředal do rukou starosty m ěs-

ta Ing. Ivana Černého, který za velké pozor-

nosti místních ob čanů vlajku rozvinul. Po jeho

projevu bylo vlajce m ěsta požehnáno úvalskou

fará řkou Církve československé husitské Mgr.

Jitkou Pokornou a místním fará řem Římskokato-

lické církve P. Krzysztofem Lachem. Následova-

lo vystoupení skupiny flétnist ů MDDM a poté

bylo člen ům hudební skupiny DIVOKEJ BILL  p ře-

dáno ocen ění m ěsta Úvaly, které p ředala mís-

tostarostka m ěsta Ing. Jana Horová do rukou

kapelníka Václava Bláhy jako výraz ocen ění

skupiny za dosavadní reprezentaci m ěsta. Vlaj-

ka má podobu danou popisem: „List tvo ří červe-

ný žer ďový (svislý) pruh, široký jednu čtvrti-

nu ší řky listu a t ři vodorovné pruhy, modrý,

bílý a modrý, v pom ěru 1 : 2 : 1. Modré pruhy

mají oporu v barv ě štítu, bílý je odvozen od

tinktury hradeb a v ěže, červený je inspirován

st řechou v ěže. Pro slavnostní p říležitosti je

v ose první čtvrtiny délky listu umíst ěn znak

města.

Městské posvícení

     Každoro čně se vždy druhou zá řijovou ned ě-

li koná v Úvalech již tradi čně posvícení. I

v roce 2006 se na nám ěstí Arnošta z Pardubic a

na h řišti pod kostelem rozprost řely prodejní

stánky a pestré atrakce zejména pro d ěti. Živo

již bylo v sobotu 10. zá ří, kdy se
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v restauraci Na h řišti v Pa řezin ě uskute čnila

posvícenská tane ční zábava. Posvícenskou ned ě-

li 11. zá ří již tradi čně zahájily římskokato-

lická mše v kostele Zv ěstování Pán ě a boho-

služby Církve československé husitské v Husov ě
kapli.

Vzpomínková akce k výro čí založení Čes-

koslovenské republiky

          Vzpomínková akce k výro čí založení

Československé republiky 28. října 1918  se

uskute čnila v pátek 27. října 2006 v 17 hodin

u pomníku padlých v I. sv ětové válce, který je

na nám ěstí Arnošta z Pardubic již tradi čně za

skromné ú časti místních obyvatel. Po proslovu

Ing. Romana Bubáka byl položen k pomníku v ěnec

za m ěsto, kv ětiny položila také skupina skaut ů
a na záv ěr spole čně všichni p řítomní zazpívali

českou státní hymnu.

 Městská knihovna

     V knihovn ě jsou zam ěstnány celkem 3 pra-

covnice, vedoucí je Iva Kr ňanská. Základní po-

vinnosti knihovny ve m ěst ě jsou vykonávány

s maximální pé čí. Knihovna nep řerušila činnost

ani v dob ě dovolených nebo p ři vým ěně regál ů.

Knihovna se soust řeďuje na spolupráci se ško-

lou a po řádání besed pro žáky formou her a

test ů, které je u čí orientovat se v knihovn ě a

vyhledávat v knihovnických katalozích. V roce

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
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2006 uskute čnila knihovna celkem 10 besed pro

žáky základní školy, kterých se ú častnilo 224

dětí. Rovn ěž po řádala jednu besedu pro 30 d ů-

chodc ů. Knihovna se také podílela scénaristic-

ky na p říprav ě a uskute čnění 3 p ředstavení

dramatického kroužku m ěstského domu d ětí a

mládeže. Knihovna se zapojila do projektu pod-

pory knihoven z řizovaných obcemi St ředočeského

kraje, který vyhlásil Krajský ú řad St ředočes-

kého kraje. V rámci tohoto projektu získala

knihovna v roce 2006 dotaci 50 tisíc korun od

Krajského ú řadu St ředočeského kraje. Knihovna

obhospoda řovala k 31. 12. 2006 celkem 22 597

položek knihovního fondu, odebírá 46 periodik,

má 538 stálých čtená řů z toho 138 d ětí, v roce

2006 navštívilo knihovnu celkem 8 841 návšt ěv-

ník ů, výp ůj ček se uskute čnilo celkem 29 076,

z toho z jiných knihoven 43. Skute čné náklady

na nákup knih činily 97 831,- K č.

 Církve

Římskokatolická církev

     Úvalská farnost pokra čovala

v organizování finan ční pomoci  pro realizaci

záměru oprav v kostele Zv ěstování Panny Marie

v Úvalech. Prvním krokem bylo uskute čnění ná-

kupu d řeva na zhotovení replik kostelních la-

vic z doby baroka.

Církve

Římskokato-
lická cír-
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     Dnem 1. zá ří byl ustanoven  do ú řadu fará-

ře Římskokatolické farnosti u kostela Zv ěs-

tování Panny Marie v Úvalech pater Krzysztof

Lach.

     Slavnostní bohoslužbou v ned ěli 15.

října si celé m ěsto p řipomn ělo 150. výro čí

od ustavení samostatní farnosti  p ři kostele

Zvěstování Pán ě v Úvalech (10. 10. 1856). Bo-

hoslužbu celebroval biskup Václav Malý za po-

moci úvalského fará ře P. Krzysztofa Lacha a

bývalého fará ře P. Karla Šubrta.

 Církev československá husitská

     Rada starších organizovala 19. února

v Husov ě kapli v Úvalech výro ční shromážd ění

náboženské obce  a volbu nové rady starších.

     Rada starších a duchovní správa po řádaly

v ned ěli 5. b řezna v Husov ě kapli v Úvalech

slavnostní bohoslužby u p říležitosti 85. vý-

ro čí ustavení náboženské obce (10. 3. 1921).

Za hojné ú časti v ěřících a host ů se ú častnil

se biskup pražský Mgr. Karel Bican a starosta

města Ing. Ivan Černý.

     K řesťanský kroužek dramatické a výtvarné

činnosti p ři Husov ě kapli v Úvalech uspo řádal

28. kv ětna v Husov ě kapli májové vystoupení

člen ů kroužku s programem spojené

s výstavkou prací d ětí.

Církev čes-
koslovenská
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     Rada starších a duchovní správa uspo řáda-

ly v ned ěli 2. července v Husov ě kapli po řad

Vzpomínka na Mistra Jana  Husa  s provedením

literárn ě dramatického pásma.

     Duchovní správa uspo řádala v ned ěli 24.

prosince ve 21.30 hodin v Husov ě kapli po řad

Št ědrove černí zp ěvy Marty Ženaté, Terezy Ma-

cha čové a Martina Vydry. Zcela zapln ěná Huso-

va kaple  vyslechla pásmo váno čních písní a ko-

led. Ú častnil se i starosta m ěsta MUDr. Jan

Šťastný.

     Po celý rok 2006 probíhala v Husov ě kapli

v Úvalech realizace programu KŘESŤANSKÁ VÝCHO-

VA HROU pro d ěti  v dramatickém a výtvarném

kroužku. Zapojeno bylo 12 d ětí a 3 dosp ělí.

 Komorní sbor CHRISTI Úvaly

     Sbor je ekumenickým k řesťanským kolekti-

vem. V letních m ěsících si p řipomn ěl komorní

pěvecký sbor CHRISTI Úvaly již pět let svého

zpívání.  Za tu dobu patnácti členný sbor pod

vedením Dr. Vít ězslava Pokorného za pomoci a

klávesového doprovodu Mgr. Evy Nádení čkové od-

zpíval desítky koncert ů a vystoupení nejen

v Úvalech a ve Škvorci, ale také v Praze,

v Jílovém u Prahy a v Českém Brod ě. Každoro č-

ním vyvrcholením činnosti sboru je ú čast a vy-

stoupení na Festivalu duchovní hudby v chrámu

sv. Mikuláše na Starom ěstském nám ěstí v Praze.
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     Komorní sbor p řipravil po řad TEN VÁNOČNÍ

ČAS DOČKALI JSME ZAS , adventní a váno ční pís-

ně a koledy, se kterými vystoupil v sobotu 2.

prosince od 18 hodin v kostele sv. Ji ří

v Hradešín ě, v ned ěli 3. prosince od 14.30 ho-

din v sále Církve bratrské v Úvalech, v sobotu

9. prosince od 10 hodin v sanatoriu Topaz ve

Škvorci a od 14.30 hodin v evangelickém koste-

le ve Škvorci, v ned ěli 10. prosince od 13 ho-

din v kostele Nejsv ět ější trojice v Českém

Brod ě.

 Tělovýchova, sport a turis-

tika

     V sobotu 11. února se v hospod ě U Káši

konala od 14 hodin  Valná hromada SK Úvaly.

     Úvalské fotbalové mužstvo Stará dáma po-

stoupilo do nové sezóny, kterou zahájilo na

ja ře z druhého místa a hrálo v 5. Hanspaulské

lize malého fotbalu. Mužstvo tvo ří M. Mat ějka,

I. Bareš, T. Kvapil, J. Trapek, L. Dosko čil,

R. Vojt ěch, J. Kr čmář, T. Hanzlík, O Brusch,

M. Floch, P. Chomát, R. Čihák, P. Tesa ř.

V lize se umístilo na 3. míst ě.

     Od 25. b řezna se naplno rozb ěhly v SK

Úvaly fotbalové sout ěže dosp ělých a od 8.

dubna fotbalové sout ěže mládeže.  „A“ mužstvo

vstoupilo do sout ěže z první p ří čky.

Tělovýcho-
va,  sport
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     Úvalští házenká ři na ja ře aktivn ě vstou-

pili do mistrovských utkání muž ů ve spole čné

regionální lize a házenká řský pot ěr do tur-

naj ů minižák ů, minižáci odehráli celkem p ět

turnaj ů po st ředních Čechách.

      Fotbalové „A“ mužstvo SK Úvaly

v krajském p řeboru.  I v roce 2006 se po-

dařil „A“mužstvu SK Úvaly op ět postup a to

z kone čného 1. místa I. A t řídy do krajského

přeboru. Úvalští fotbalisté naposledy hráli

v krajském p řeboru p řed 40ti lety. „B“ mužstvo

obsadilo ve III. t říd ě 11. místo, žáci

v okresním p řeboru 10. místo, p řípravka na

okresní p řebor 5. místo, mini p řípravka okres-

ní p řebor 8 místo, Stará garda v lize starých

gard 3. místo.

     Družstvo házené Sokol Úvaly  se umístilo

ve Spole čné regionální lize házené na 1. mís-

t ě.

     Tenis club Úvaly  uskute čnil čty ři sout ěž-

ní akce. V sout ěži  „Bu ď fit“ hrála 3 družstva

dosp ělých, dvakrát týdn ě probíhala tenisová

škola pro školní mládež, zkušebn ě probíhala

výuka tenisu i pro p ředškolní d ěti „Mate řská

tenisová školi čka, miniturnaj čty řher.

     30. zá ří se konal cyklistický závod Šter-

nberk – Pohár Posázaví.  Prvním Úvalákem



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2006                                                                             strana 58 (celkem
105)

v cíli byl Ji ří Mašín, který se umístil na 7.

míst ě z 22 závodník ů.

      Již 3 a p ůl roku p ůsobí v Úvalech spor-

tovní centrum MAMUT. Centrum nabízí řadu

sportovních aktivit, které jsou rozd ěleny pod-

le v ěkových kategorií a fyzických možností zá-

jemc ů. Nabízí také cvi čení rodi čů s d ětmi a

aktivity pro d ěti.. Má p řipraveny i rehabili-

ta ční metody cvi čení, tak také nabízí posilov-

nu, aerobic, body styling, taebo a spinning.

      Provoz m ěstského koupališt ě byl zahájen

měsícem červnem a řádný provoz probíhal až do

měsíce srpna a díky p říznivému po časí byl pro-

dloužen i do poloviny m ěsíce zá ří.

     Rekonstrukce sokolovny TJ Sokol Úvaly

     1. července zahájila t ělovýchovná jednota

rozsáhlou rekonstrukci sokolovny v celkové vý-

ši 1,6 mil. K č, která byla definitivn ě ukon če-

na v prosinci. Šlo o nejrozsáhlejší opravu od

roku 1936 po ukon čení výstavby sokolovny. Byla

provedena oprava st řechy, vým ěna izolací, vy-

budována nová st řecha nad podloubím, nová

elektroinstalace, osv ětlení, nová parketová

podlahová krytina, vymalována celá sokolovna,

vestibul a sociální za řízení. P ři p říležitosti

rekonstrukce byla ve vestibulu haly umíst ěna

pamětní deska, která byla odhalena p ři slav-

nostním otev ření sokolovny 11. listopadu za

účasti starosty m ěsta MUDr. Jana Š ťastného a
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dalších host ů. P ři dobrovolné brigádnické po-

moci p ři veškerých sana čních pracích na stropu

a podlaze, obklada čských a nat ěra čských pra-

cích, nakládání, likvidaci a odvozu stavební

suti, pokládání izolací na podlaze i stropu, v

přípravných a úklidových pracích bylo odpraco-

váno 575 brigádnických hodin v hodnot ě 57 500

Kč p ředevším p ři čin ěním člen ů výboru TJ Sokol

Úvaly, oddíl ů házené, volejbalu a odbor ů cvi-

čení žen.

     V roce 2006 bylo založeno nohejbalové

družstvo mládeže . Vedoucími jsou Pavel Polák

(provozovatel koupališt ě) a Zden ěk R ůži čka (z

Újezdu n/L). Tréninky probíhají na nov ě z říze-

ných kurtech v areálu koupališt ě. Díky dobrým

výsledk ům bude družstvo v roce 2007 hrát kraj-

skou sout ěž.

Turistika

     Turistický kroužek MDDM Úvaly uspo řádal

11. b řezna vycházku plnou her do Chuchle.

     Turistický kroužek MDDM Úvaly uspo řádal

25. b řezna pochod parkem Podvinní.

     M ěstský d ům dětí a mládeže uspo řádal

v sobotu 8. dubna jarní procházku

z Karlštejna do Ameriky.

    Městský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řádal

13. dubna sportovní vycházku do Chuchle a 14.

dubna výlet na kolech.
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           Klub p řátel historie a p řírody Úval a

okolí uspo řádal 22. dubna dopolední vycházku

z Hradešína na vrch Klepec Vzhůru na Klepec.

                        Městský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal 22. dubna 31. ro čník dálkového pochodu Ku-

dy chodil Karel IV.

     M ěstský d ům dětí a mládeže Úvaly uspo řá-

dal 29. dubna Zbraslavský pochod za pokladem.

      Klub p řátel historie a p řírody Úval a

okolí uspo řádal v sobotu 20. kv ětna dopolední

výlet na vrch Hradešín za poznáním d ějin pra-

starého kostelíka „ Kostel sv. Ji ří“.

     Klub p řátel historie a p řírody Úval a

okolí uspo řádal u p říležitosti 88. výro čí

vzniku Československé republiky v sobotu 14.

října od 14 hodin  VYCHÁZKU PO ÚVALSKÝCH PA-

MÁTKÁCH.  Mluveným slovem provázel Dr. Vít ěz-

slav Pokorný, kroniká ř města Úvaly a členové

historické sekce Klubu.

Politické strany
 

 Občanská demokratická strana (ODS)

     Rok 2006 byl pro Ob čanskou demokratickou

stranu – místní sdružení v Úvalech velmi vý-

znamný, dá se konstatovat, že zlomový.

V Úvalech se v tomto roce konaly celkem troje

volby – do poslanecké sn ěmovny, do senátu a do

místního zastupitelstva; ve všech volbách ODS

 ODS
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v oblasti Úval  usp ěla, do senátu usedl pan

Šebek a rozmnožil tak po čet senátor ů za ODS.

Příprava komunálních voleb byla velmi náro čná,

neboť kandidovalo celkem p ět sdružení. P řesto

získala ODS čty ři mandáty z patnácti, což jí

umožnilo vytvo řit koalici a obsadit místo sta-

rosty. Na post místostarosty zasedl nestraník

z kandidátky ODS. Po 16 letech od politických

změn v roce 1989 se tak dostala ODS do vedení

města.

     Jednou z hlavních v ěcí, které chce ODS

úvalech prosadit je zapojení co nejv ětšího po-

čtu ob čanů do vedení m ěsta – a do zna čné míry

„decentralizovat“ rozhodování o jeho budouc-

nosti. D ůkazem toho je i ta skute čnost, že

v Rad ě města zasedá pouze jediný člen ODS;

jedná se o starostu m ěsta MUDr. Jana Š ťastné-

ho. Ostatní členové a místostarosta jsou ne-

straníci. ODS navíc neobsadila v ětšinu „k ře-

sel“ v Rad ě, má pouze dv ě z p ěti, dala tak

možnost kandidát ům dalších sdružení, aby se

podíleli na p římém řízení. ODS krátce po svém

nástupu na radnici rozší řila možnost zapojová-

ní ob čanů do ve řejného života formou ú časti

v poradních sborech – komisích Rady m ěsta.

     Na konci roku 2006 z ůstal rozpa čitý

vztah ODS k ob čanskému sdružení Otev řené Úva-

ly, které v komunálních volbách získalo stejný

počet mandát ů jako ODS a jehož volební program

byl částe čně podobný programu ODS. Do koalice
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s tímto sdružením ODS nevstoupila zejména pro-

to, že je mén ě pr ůhledné po stránce politické

a že se skládá z ob čanů, kte ří se v minulých

letech o komunální politiku nezajímali, i když

k tomu m ěli p říležitost.

     Hlavním problémem se kterým se ODS na

radnici po čala potýkat je splácení dluh ů
z p ředchozích období a zárove ň shromážd ění do-

state čného množství prost ředk ů pro další roz-

voj Úval. Práv ě v roce 2006 byly vyty čeny cí-

le, které bude ODS postupn ě napl ňovat.

V prvních krocích se jedná p ředevším o odstra-

nění havárií, jejichž zanedbání by se citeln ě
dotklo obyvatel Úval – nap říklad o zásobování

pitnou vodou a o havarijní stav školní jídel-

ny. V dlouhodobém kontextu se ODS zam ěřuje na

infrastrukturu m ěsta (dostavba školy, školky,

kanalizace, komunikace),  pravidla dalšího

koncep čního, urbanistického rozši řování m ěsta,

která by vedla ke vzniku harmonického sociál-

ního prost ředí a eliminovala vznik  zcela od-

tržených satelit ů, na zlepšování služeb ú řadu

– nap říklad i jeho p řest ěhováním do vhodn ěj-

ších prostor. Ihned po svém nástupu

v listopadu 2006 na radnici po čala ODS rozví-

jet systém prevence kriminality v úvalském re-

gionu.

     Struktura organizace z ůstala v roce 2006

bez zm ěn; členy rady ODS jsou MUDr. Jan Š ťast-

ný, Milan Turan, ing. Vladimír Struska, Josef
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Št ěpánovský, Ing. Jitka Vysko čilová, Dr. Ji ří

Bedrlík a pan Zeman z Horoušan.
 

 Komunistická strana Čech a Moravy

(KSČM)

     Základní organizace KS ČM byla velmi ak-

tivní zvlášt ě s p řihlédnutím na  n ěkolikeré

volby, které se v tomto roce odehrály. Úvalská

organizace se snažila o aktivní propagaci ne-

jen v lokalit ě města, ale má také velký význam

pro řadu okolních obcí. Po p ředchozím projed-

nání se starosty pravideln ě p ůsobí mezi sympa-

tizujícími ob čany pomocí tisku, propaga čních

materiál ů a v dob ě voleb povolenou formou

předvolební agitace na ve řejných místech obcí.

Z diskusí je patrna nespokojenost ob čanů
s vývojem vnitrostátní a zahrani ční politiky,

se sou časnou situací v životní úrovni prostých

lidí, zejména senior ů a nezam ěstnaných.

     Členové základní organizace se aktivn ě
zapojovali do činnosti samosprávy a to nejen

v m ěstském zastupitelstvu, ale také ve výboru

a komisích rady. Možno konstatovat, že základ-

ní organizace Úvaly má také dobré zastoupení

ve vyšších stranických orgánech, což je i p ří-

nosem pro zviditeln ění m ěsta.

     Koncem února byl v Úvalech zorganizován

poslanecký den poslankyn ě Poslanecké sn ěmovny

Parlamentu ČR za KS ČM  Ji řiny Fialové a p řed-

sedy OV KS ČM Praha-východ RNDr. Milana Havlí č-

 KSČM
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ka. V pr ůběhu dne navštívili mimo jiné základ-

ní školu, místní sportovní areály, diskutovali

se starostou m ěsta a s m ěstským kroniká řem.

     Podle svého plánu práce se členové orga-

nizace schází 7x ro čně v areálu ČSCH Úvaly a

udržují pr ůběžně osobní kontakt se staršími

členy a sympatizanty.

     V novém volebním období se práce pro m ěs-

to ú častní nejen zastupitel zvolený za KS ČM,

ale i ob čané z kandidátky KS ČM ve výborech za-

stupitelstva či komisích rady m ěsta.

Strana zelených (SZ)

     2. zá ří byla v Úvalech založena základní

organizace Strany zelených. Členové se hodlají

věnovat ochran ě a rozvoji p řírodního a kultur-

ního d ědictví Úval, zlepšení životního pro-

st ředí, nakládání s odpady, podpo ře z fond ů EU

pro místní rozvoj. P ředsedkyní je Ing. Eva Ty-

lová.

Spolky, organizace, ob čanská

sdružení  a kluby

Český svaz chovatel ů
     Základní organizace uspo řádala ve dnech

21. a 22. ledna 45. zimní výstavu králík ů,

holub ů a dr ůbeže. Vystavováno bylo na 390

králík ů t řiceti plemen, 350 holub ů 20 plemen a

20 voliér hrabavé a vodní dr ůbeže. Z úvalských

Český svaz
chovatel ů

SZ
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chovatel ů získali Pohár m ěsta Jind řich Beran

(holub Modena) a Eugen Kolá ř (kohout Zakrslé

rousné trojbarevné). V sout ěži mladých chova-

tel ů holub ů se na 1. míst ě umístil Josef Bou-

bín s p ěti člennou kolekcí plemene Česká čejka

modrá pruhová hladkonohá. V sout ěži mladých

chovatel ů králík ů se na 3. míst ě umístila Jit-

ka Kotusová se čty řčlennou kolekcí králík ů ná-

rodního plemene Český červený.

     Základní organizace uspo řádala 13. kv ětna

v areálu ZO ČSCH v Úvalech bonitaci francouz-

ských buldo čků.

     Základní organizace uspo řádala v areálu

ZO ČSCH v Úvalech ve dnech 18. – 19. listopadu

ve spolupráci s klubem chovatel ů Amerických

King ů a klubem chovatel ů holub ů Gigant homer

speciální výstavu uvedených plemen holub ů.

 

 Sdružená obec bará čník ů J. A. Ko-
menského v Úvalech
     Obec bará čník ů J. A. Komenského v Úvalech

čítá 35 člen ů, rychtá řkou je Hana Černá, syn-

dikem pan Svoboda.  Obec uspo řádala 7. ledna ve

14 hodin v hotelu Budka výro ční valné zasedá-

ní. Dále se konalo 10 konšelských sed ění, ples

ve spolupráci s kulturní komisí rady m ěsta,

zájezdy na Slovensko, do Chorvatska. Členové

obce se ú častnili brigády v bará čnické zota-

vovn ě a následn ě i rekreace. 9. zá ří krojovaní

bará čníci utvo řili čestnou stráž p ři slavnost-
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ním rozvinutí vlajky m ěsta a ú častnili se re-

gionální slavnosti „Procesí od sv. Donáta ke

sv. Ji ří na Hradešín ě“ v rámci celoevropského

projektu Dny evropského d ědictví.

 Skautské st ředisko br. Ji řího Bu-
báka  v Úvalech
      Na Bílou sobotu ve velikono čním čase or-

ganizovalo st ředisko sbírku Skautské ku řátko .

V rámci této sbírky skautské st ředisko

v Úvalech shromáždilo 5 400,- K č, které byly

odeslány na konto „Pomozte d ětem!“.

   V červenci uspo řádal chlapecký oddíl číta-

jící 20 p říslušník ů od 9 do 14 let letní sta-

nový tábor . Ve dnech 10. – 16. července vyra-

zil na tábor dív čí oddíl a to do Ž ďárských vr-

chů na základnu skaut ů z Poli čky.

     Junáci v Úvalech uspo řádali v sobotu 23.

září od 14 hodin pro d ěti 6 – 12 let  u skaut-

ského areálu Klí č od Karamelové v ěže -  r ůzné

překážky, hlavolamy, souboje, lanové lávky a

karamelová v ěž.

     V sobotu 14. října zorganizovalo skautské

st ředisko v Úvalech již 3. ro čník sbírky Po-

stavme školu v Africe.  Pomocí člen ů skautské-

ho st řediska se poda řilo vybrat částku 4 500,-

Kč, která byla odeslána na konto Člov ěk

v tísni.

Skautské
st ředisko
br. J. Bu-
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     21. října se uskute čnila výprava úval-

ských skaut ů na Plachtu . Kopec Plachta jižn ě
od Úval je snad nej čast ěji navšt ěvovaným mís-

tem výprav skautského oddílu.

     4. listopadu se konala výprava skaut ů ke

Klínci . Šest skaut ů s vedoucím se vydalo pro-

zkoumat tajemné jeskyn ě u Klínce.

     23. prosince vnesli skauti a skautky

z Úval betlémské sv ětlo  do kostela Zv ěstování

Páně a do Husovy kaple Církve československé

husitské v Úvalech. Umožnili tak obohatit řadu

úvalských rodin o krásný symbol vstupu do vá-

nočních svátk ů.

Sbor dobrovolných hasi čů a výjez-

dová jednotka SDH

     Lednem za čal pro sbor b ěžný pracovní rok

údržbou techniky, školením člen ů.

     Výjezdní jednotka vyjížd ěla k celkem dva-

ceti požár ům. K t ěm nejv ětším pat řil bezesporu

požár bývalého cukrovaru. Vypukl v ranních ho-

dinách dne 24. ledna. Na míst ě zasahovalo 13

jednotek SDH. U zásahu se vyst řídalo 131 zasa-

hujících hasi čů, 26 ks  cisteren, 4 ks výškové

techniky, týlový kontejner s nosi čem a 2 osob-

ní vozy. B ěhem zásahu došlo k zamrznutí 5 ks

CAS (p ředevším ovládacích prvk ů čerpadel) a

2ks výškové techniky. Bylo spot řebováno 471 m 3

vody. Teplota ovzduší  b ěhem  zásahu  kolem –

Sbor dobro-
volných ha-
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15°C .  Celkem u požár ů naše jednotka odpraco-

vala 414 hodin, u 6 dopravních nehod celkem

112 hodin. Kuriózní p řípad se stal 19. února,

kdy byla jednotka povolána k záchran ě tonoucí-

ho na rybníku Fabrák. Po p říjezdu na místo by-

lo zjišt ěno, že se jednalo o mladíka

v podnapilém stavu, který sko čil do vody vyse-

kaným otvorem v ledu, a jelikož byla i na n ěho

voda p říliš studená, tak vylezl a dožadoval se

zadržení Policií ČR a umíst ění do cely. Byl

předán Záchranné služb ě k ošet ření a byl odve-

zen do psychiatrické lé čebny. Na zásahy –

technickou pomoc byl výjezd celkem čtrnáct-

krát, z toho 4x výjezd na čerpání vody ze

sklep ů a studní. Celkem se zú častnilo 53 člen ů
a bylo odpracováno 148 hodin. Jednotka byla

také povolána k ú časti na taktické cvi čení do

Českého Brodu – Liblic na místní st řední ško-

lu. V polovin ě b řezna byly zakoupeny a insta-

lovány nové radiostanice do obou vozidel a na

základnu a zakoupeno 6 kus ů ru čních radiosta-

nic typu Motorola. Družstva žen i muž ů a muž ů
starších se zú častnila p ěti sout ěží v požárním

sportu s velice dobrými výsledky. Op ět  byl

uspo řádán pro hasítka hasi čský tábor ve St ří-

brné Skalici. Tohoto b ěhu se zú častnili i ha-

sítka z Nových Jiren. Hlavní akcí roku byly

oslavy 120. výro čí založení úvalského sboru

23. zá ří. Na nám ěstí p řijela na výstavu jak

historická, tak i sou častná hasi čská technika.
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Bylo také možno zhlédnout ukázky vojenských

automobil ů z II. sv ětové války. V „tesko“ dom-

ku byla uspo řádána výstava o historii sboru a

jeho výsledcích. Okolo základní školy a na

hřišti pod kostelem probíhaly pro d ěti r ůzné

sout ěže se sladkými odm ěnami. B ěhem celého dne

byly k vid ění i r ůzné ukázky zásah ů hasi čů a

Policie ČR. Nakonec bylo uspo řádáno velké slo-

sování o v ěcné ceny. Celá akce byla pojata ja-

ko d ětský den. V podzimních m ěsících byla pro-

vedena kompletní rekonstrukce elektrické in-

stalace provozní části požárního domu, jelikož

stará instalace byla ješt ě p ůvodní a

v havarijním stavu. Poslední akcí roku 2006

byl výjezd na požár automatu na pitnou vodu u

budovy M ěstského ú řadu v Úvalech.

 Český rybá řský svaz

     Místní organizace uspo řádala ve dnech 10.

a 11. června zájezd mladých rybá řů do obce

Černé Budy nedaleko m ěsta Sázavy. D ěti si uži-

ly ubytování v chatkách a ryba ření v nedaleké

řece Sázav ě. Bylo uloveno 25 kus ů ryb.

     V sobotu 23. zá ří byly uspo řádány závody

v lovu ryb udicí senior ů místní organizace

ČRS na rybníku Lhoták. Závod ů se ú častnilo 29

člen ů místní organizace starších 60 let. Ulo-

vilo se 148 ks ryb, nejmenší hodnocená ryba

měřila 29 cm, nejv ětší 50 cm. Vít ězem se stal

Český ry-
bářský svaz
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Václav Moravec, na 2. míst ě byl František

Krej čí a na 3. míst ě stanul Vladimír Ne čas.

      Místní organizace ČRS v areálu pod Slo-

vany koupila pozemek od Pozemkového fondu ČR

pro stavbu objektu pro hospodá řskou činnost

a stavbu zahájila.  Byly vybetonovány základo-

vé spáry a základové desky. Budova bude mít

zastav ěných 150 m 2. Byla provedena hrubá stav-

ba obvodového zdiva, zav ěncování, položení

stropních panel ů a p říprava pro montáž krov ů.

Po montáži krov ů byla provedena pokládka

st řešní krytiny typu Bramac a stavba byla za-

zimována. Stavba dosud byla realizována z 95%

svépomocí, jednotlivých akcí  stavby se

v pr ůměru ú častnilo 12 – 15 člen ů místní orga-

nizace.

   3.listopadu uspo řádala místní organizace

rybá řské závody d ětí na rybníku Fabrák. B ěhem

závod ů ulovily d ěti celkem 31 ks ryb. Na 1.

míst ě se umístil Jaroslav Macek, na 2. míst ě
Michal Benešovský a na 3. míst ě Jakub Benešov-

ský. Ceny p ředal starosta m ěsta MUDr. Jan

Šťastný.

     V posledním čtvrtletí t.r. úvalští rybá ři

slovili všechny výrobní nádrže v držení své

místní organizace. Za čalo se s výlovem JÁMY a

skon čilo se s výlovem nejv ětšího rybníka HORNÍ

Úvalský. Celkem bylo vyloveno 113 456 kg násad

v druzích kapr, lín, amur, sumec, štika a bílá
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ryba s p řevahou kapra. Na sportovní rybník

FABRÁK bylo vysazeno 2 440 kg t říletého kapra,

140 kg amura, 49 ks štiky, 10 ks candáta, 3 ks

sumce a 60 kg bílé ryby.

 Úvalský spolek akvarist ů
     Úvalský spolek akvarist ů uspo řádal 27.

kv ětna v areálu sokolovny 8. prodejn ě presen-

ta ční akvatrh českých distributor ů, výrobc ů a

chovatel ů všeho akvaristického AKVA ÚVALY

2006.

     16. prosince spolek uspo řádal 8. váno ční

akvatrh  v areálu sokolovny v Úvalech na nám ěs-

tí Arnošta z Pardubic.

 Svaz t ělesn ě postižených  v ČR
     Místní organizace v Úvalech uspo řádala po

své výro ční členské sch ůzi řadu zájezd ů pro

své členy a jejich rodinné p říslušníky.

Úvalský
spolek

Svaz t ěles-
né postiže-

Č
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Sdružení Otev řené Úvaly

      Sdružení Otev řené Úvaly vzniklo v červnu

roku 2006. Impulsem vzniku sdružení byla ne-

spokojenost n ěkterých ob čanů s řízením m ěsta a

existence výrazné propasti mezi možnostmi m ěs-

ta a jeho skute čným stavem. Rozhodli se, že se

budou podílet na rozvoji Úval a náprav ě n ěkte-

rých negativ. Název " Otev řené Úvaly " je vyjád-

řením základních cíl ů programu sdružení:

Úvaly jako m ěsto, otev řené  svému okolí,

známé svou polohou, podporou sportu a

kultury a hezkým životním prost ředím.

Městský ú řad, otev řený  ob čanům, tzn. ú řad

vst řícný pot řebám, efektivní, korektní.

Otev řené řízení m ěsta, tzn. maximální po-

díl ob čanů p ři správ ě města a kontrola

při nakládání s jeho majetkem i budouc-

ností.

     Jako sdružení nezávislých kandidát ů p řed-

stavilo sdružení Otev řené Úvaly sv ůj program a

jeho kandidáti se zú častnili podzimních komu-

nálních voleb. V t ěch získali p řes 30% hlas ů.

I když to nesta čilo na to, aby mohli p řevzít

vedení m ěsta, získali silné postavení v zastu-

pitelstvu. K p ůvodním člen ům přibyli další, i

v tomto principu se sdružení drží svého motta

„otev řené“.

Sdružení orientuje svoji činnost v Úvalech na

tyto základní oblasti:

Sdružení
Otev řené
Ú
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1/ ú čast na správ ě a řízení m ěsta prost řednic-

tvím svých zastupitel ů
2/ podpora místních sdružení, spolk ů a úval-

ských organizací (poradenská činnost p ři zís-

kávání dotací, zjiš ťování pot řebných informací

atd.)

3/ informování ob čanů o podstatných událostech

v řízení m ěsta prost řednictvím časopisu Ote-

vřené Úvaly a webových stránek

www.otevreneuvaly.cz

4/ vlastní projekty sdružení, které mají vést

ke zlepšení vzhledu a životního prost ředí m ěs-

ta

Předsedou sdružení je Mgr. Petr Borecký

 Klub p řátel historie a p řírody
Úval a okolí  – občanské sdružení fyzic-
kých a právnických osob

    Klub p řátel historie a p řírody Úval a oko-

lí, ob čanské sdružení, byl založen v Úvalech

18. února 2006. Na tomto shromážd ění byl p řed-

sedou Klubu zvolen Dr. Vít ězslav Pokorný a

místop ředsedou Ing. Vladislav Procházka, ve-

doucím historické sekce Jan Psota ml., vedou-

cím ekologické sekce Petr Urban.

     Klub vedle akcí pro ve řejnost zpracoval

návrh na z řízení p řírodního parku  ŠKVORECKÁ

OBORA - KRÁLI ČINA Dále p řipravil  návrh na pro-

hlášení  devítiobloukového železni čního viaduk-

tu,  „ Devět kanál ů“, kulturní památkou ,  Klub

také p řipravil návrh na prohlášení památných

Klub p řátel
historie a
přírody
Úval a ok o
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strom ů v úvalském katastru. V dubnu letošního

roku členové klubu, Dr. V. Pokorný a P. Urban,

vysadili v par číku p řed hasi čským domem malý

platan ,  který v ěnoval pan Ing. Hásek.  Jan

Psota, Milan Bedná ř a Petra Kyselová intenziv-

ně zpracovávají p řehled o drobných památkách

/kapli čky, k říže, památníky, náhrobky apod./

na území bývalého škvoreckého panství,

V červnu Klub vydal Historický sborník za rok

2005, který zpracoval Dr. Vít ězslav Pokorný a

technicky p řipravil Ing. Vladislav Procházka.

Byla navázána spolupráce s Muzeem Čelákovice,

které zajiš ťuje archeologický výzkum

v úvalském katastru v souvislosti s objevením

územního osídlení v mladší dob ě kamenné

v lokalit ě Slovany – nález pecí. M ěsto akcep-

tovalo stanovisko a doporu čení Klubu

k nevhodnému umíst ění kontejner ů pro t říd ění

odpadových surovin na nám ěstí Arnošta

z Pardubic. Ke dni 1. 9. 2006 tyto kontejnery

přemístilo do Riegrovy ulice, naproti Multite-

cu. Na návrh Klubu M ěstský ú řad Brandýs nad

Labem – odbor životního prost ředí p řijal ú čast

Klubu jako ú častníka správního řízení p ři ře-

šení problematiky životního prost ředí

v katastru m ěsta Úvaly. 14. října  Klub rovn ěž

připravil pro Základní školu v Úvalech pro-

jekt: „Dopln ění teoretické výuky d ějepisu žák ů
ZŠ Úvaly o praktickou část. – I. Cesta po

úvalských památkách a II. Za poznáním strážní-
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ho hrádku Skara, jeho terénních poz ůstatk ů, a

st ředov ěkého kamenného mostku v Králi čin ě.

V neposlední řadě se Klub jako zakladatelský

subjekt ú častní  činnosti obecn ě prosp ěšné

spole čnosti Region Pošembe ří.

 Obyvatelstvo

     K  31. prosinci 2006 žilo v Úvalech  5

058 obyvatel. Z toho bylo v roce 2006 p řihlá-

šeno k trvalému pobytu 140, odhlášeno 113, na-

rozeno 58, zem řelo 57 obyvatel. Za rok 2006

tak ve m ěst ě fakticky p řibylo 28 obyvatel.

Sňatky

Manželství uzav řená v matri čním obvod ě Úvaly

 1)   20.01.2006           David Franek Lucie

Pokorná

 2)   21.04.2006 Petr Kotrbatý

Jana Hocková

 3)   26.05.2006 Erik Geletka

Eva Valíková

 4)   26.05.2006 Ji ří Hrstka

Martina Kr ůtová

 5)   07.07.2006 Ji ří Kocek

Veronika Šmejkalová

 6)   04.08.2006 Jan Ku čera

Barbora Pospíšilová

 7)   05.08.2006          Michal Novotný

Jitka Dvo řáková

 Počet oby-
vatel

Sňatky
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 8)   05.08.2006 Petr Snop

Kate řina Slune čková

 9)   01.09.2006 Martin Hovorka

Jaroslava Čecháková

10)  15.09.2006   Lom-Ali Movsarovi č Sulejma-

nov   Renáta Linzová

11)  06.10.2006 Josef Urban  Božena

Ježková

12)  29.12.2006 Roman Fuchs  Anna

Ondrá čková

Sňatek uzav řen v Šestajovicích

 1) 07.07.2006 Metin Uluaga č  Marie Bub-

níková

Prvním ob čánkem Úval v novém roce

2006

     6. ledna se jako první ob čánek Úval naro-

dil Alex Hanzlí ček.

Nejstarší ob čanky Úval

     V Úvalech  k  31. prosinci 2006 byly nej-

staršími ob čankami m ěsta Úvaly  Marie Haláková

– 94 let a Božena Kubátová – 94 let.

 Uvítání nových spoluob čánk ů
Leden – Jura Matyáš, Yveta Rydrychová, David

Šindelá ř.

Březen – Ji ří Gebelt, Ivana Drábová, Alex Han-

zlí ček, Lukáš Hojka, Natalie Chytková,

Anna Ku čerová.

Nejstarší
občanky

Noví spolu-
občánkové

První ob čá-
nek
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Duben – Lukáš Císa ř, Zora Martinovská, Jan Ra-

taj, Tobiáš Š ťastný, Lukáš Tischer.

Květen – Helena Chadimová, Kate řina Chromá,

Viktor Mašín, Petra Nechvílová, Lukáš Ra-

taj, Oliver Slezák, Jakub Sou ček, Tomáš

Zoubek.

Červen – Alžb ěta Ježková, Matyáš Hrbek.

Červenec – Natalie Bláhová, Nela Bláhová, Mi-

chal Borecký, Nicol Mahnigová, Tomáš Roj,

Tobiáš Turek, Jakub Veselý, Victoria Hen-

delak Waley.

Srpen – Tereza Bedná řová, Barbora Kadlecová,

Šimon Kuhn, Živa Lukášková, Michaela Sla-

báková.

Září – Albert Matyáš Dvo řák, Rozálie Dvo řáko-

vá, Richard Hanuška, Anna Kotzianová, To-

máš Kroc, Gabriela Mastná, Kamila Matouš-

ková, Veronika Pokorná.

Říjen – Petr Černý, Veronika Fou čková, Denisa

Lacinová, Natálie Podlešáková.

Listopad – Šimon Černý, Karolina Gatyásová,

Adriana Říhová, Matyáš Štefek.

Prosinec – Kate řina Dlouhá, Eliška Ku čerová,

František Petrá ň, Kate řina Pokorná, Pa-

trik Tesa ř, Lucie Vysušilová.

 Významná  jubilea

Leden – 93 let  Emilie Rücková.

Únor – 85 let  Bohuslav Milota, Eliška Řadová,

Dana Štembergová; 86 let  Josef Kabát; 87

Významná
jubilea ob-
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let  Jind řiška Truksová, 89 let  Marie Pše-

ni čková, 90 let  Emilie Slavíková, 92 let

Anežka Kafková.

Březen – 85 let  Ji ří Brodský, Anna Gálisová,

Miloslava Kotlandová, Stanislav Kunc; 86

let  Marie Dovolilová, Helena Klossová,

Jarmila Šebková; 87 let  Miroslav Kotland;

91 let  Antonie Svobodová.

Duben – 85 let  Marie Bosáková, Jaroslav Pš čol-

ka, Františka Šafránková; 86 let  Johanka

Hromadníková; 88 let  Jan Kotval; 90 let

Jaroslav Kramá ř; 93 let  Zdenka Kašparová.

Květen – 85 let  Marie Kopecká; 86 let  Bohuslav

Dvořák, Blažena Eliášová, Zdenka Havelko-

vá, R ůžena Kociánová, B ěla St říbrská; 87

let Veronika Bohatová, Jan Vrdlovec; 89

let Marie Nováková.

Červen – 85 let František Kohout, Vlasta Str-

nadová, R ůžena Škorpilová, Ella Tazlero-

vá; 88 let Old řich Šolc, Zde ňka Vernero-

vá; 89 let Marie Holánková.

Červenec – 85 let Věra Čejková; 86 let Anna

Červenková, R ůžena Gromanová; 93 let Leo-

polda Lupínková, Marie Sou čková.

Srpen – 85 let Marie El čknerová, Václav Vícov-

ský; 86 let Božena Jelínková, Vladimír

Poledník; 87 let Jaroslava Absolonová,

Ladislav Čermák, Miroslav Selix.

Září – 85 let Václav Jenšovský, Marie Moižišo-

vá, Jaromír Pražák; 86 let Josef Vysko-
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čil; 87 let Růžena Strnadová, Marie Trn-

ková, František Žaba; 90 let Alžb ěta Ko-

vačíková, Ludmila Slavíková.

Říjen – 85 let Karel Šochman; 86 let Jaroslav

Barto ň; 88 let Marie Mat ějková; 92 let

Marie Slavíková.

Listopad – 85 let Věra Kobrová, Františka Ku-

čerová; 86 let Miroslav Fišar; 87 let Ma-

rie Duková; 88 let Antonie Kabašturová;

92 let Růžena Ouzká.

Prosinec – 85 let František Buchar; 87 let

Vlasta Andrlová, Janina Jarochová; 88 let

Tomáš Vondrá ček; 90 let Anna Vernerová;

94 let Marie Haláková, Božena Kubátová.

 Navždy jsme se rozlou čili se ze-

mřelými

Leden – Old řich Bakos, Tomáš Hlávka, Marie Ne-

slerová, Jaroslava Vícovská, R ůžena Vol-

šová.

Únor – Eva Bedná řová, Hana Benešová, Božena

Kotvalová, Jind řich Kratochvíl, Amalie

Ulrichová.

Březen – Eva Andrejsková, Jaroslav Bo řt, Hele-

na Hromádková, Karel Linhart, Veronika

Roškotová, Anna Sva činová, Václav T ůma.

Duben – Jana Čiháková, Jan Klika, Karel Š ťast-

ný, Št ěpánka Wolfová, Zde ňka Zimová.

 Zemřelí ob-
čané
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Květen – Marie Cmíralová, Ludmila Klejnová,

Marie Malá, Ji ří Št ěpánek, Jaroslav Vi-

tovský.

Červen – Marie Fliegelová, Pavel Lopa ťuk,

Eliška Řadová, Karel Smolík, Marie Vol-

trová.

Červenec – Marie Bosáková, Marie Cmíralová,

Anna Junková, Božena Paulová, Helena Pr-

chalová, Milada Selixová, Božena Vodráž-

ková.

Srpen – Helena Červinková, Ji řina Šeredová,

Věra Vlková.

Září – Václav Drahorád, Karel Duda, Jind řiška

Pla čková, Emílie Slavíková.

Říjen – Marie Klí čová, Helena Sn ětinová.

Listopad – Zde ňka Businská, Alena Culková, Ma-

rie Holánková, Jan Kotval, V ěra Landesko-

vá, Anna N ěmečková, Marie Šintlerová, Jo-

sef Týbl, Alena Vašinová.

 Zdravotnictví

      Od ledna 2006 byl zahájen provoz interní

ambulance  MUDr. Hrabálka v p řízemí budovy

zdravotního st řediska

     Od zá ří došlo ke zm ěně ordina čních hodin

ordinace gynekologie  na úterý 8 – 14 hodin a

čtvrtek 12 – 16 hodin. Ordinuje MUDr. Garaiová

(d říve Kirchnerová), která již v úvalské ordi-

naci zastupovala.

Zdravotnic-
tví
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 Odpadové hospodá řství, pé če
o životní prost ředí, o čis-
totu vod, o m ěstskou zele ň
     Zastupitelstvo m ěsta stanovilo výši po-

platku za odpady v roce 2006, p ři porovnání

náklad ů  rozhodných pro výpo čet výše poplatku,

na 492,- za osobu ro čně. Domovní odpad a t ří-

děný odpad z kontejner ů odváží spole čnost

A.S.A., spol. s r.o., ro ční výdaj p řes 2,5 mil

Kč.

Domovní odpad a komunální odpad

     M ěsto zajiš ťuje svoz popelnicových nádob

o objemu 1100 litr ů  2 kusy, 240 litr ů  475

ks, 120 litr ů 1073 ks  a 80 litr ů  419 ks,

svoz probíhá 1x za 14 dní. Komunální odpad

(ve řejné koše, h řbitov, odpad z činnosti m ěs-

ta) odváží firma J. Kotval, ro ční výdaj cca

0,5 mil. K č. Pololetní svozy bioodpadu a vel-

koobjemového odpadu ze stanoviš ť provádí firma

J. Kotval, ro ční výdaj p řes 0,5 mil. K č. Vel-

koobjemové kontejnery jsou umis ťovány na 53

stanovištích.

Tříd ěný odpad

     T říd ěný kontejnerový odpad m ěsto zajiš ťu-

je na 20 stanovištích, kde je umíst ěno celkem

21 kontejner ů na sklo o objemu 1100 litr ů, 23

kontejner ů na papír o objemu 1100 litr ů a 37

kontejner ů na plast o objemu 1100 litr ů. M ěsto

Odpad a ži-
votní pro-
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vydává na odvoz t říd ěného odpadu ro čně cca 650

tisíc korun.

     2x ro čně je zajiš ťován svoz železa, odb ěr

je zajišt ěn p římo od nemovitostí p. Fidlerem,

provozovatelem sb ěrného dvora. Na likvidace

černých skládek m ěsto vydává každoro čně nákla-

dy kolem 100 tis. K č.

     Úvalský odpad je odvážen na skládku v ob-

ci Radimi.

     Ve m ěst ě byla op ět otev řena nová výkupna

sběrných surovin Provozovna byla p řemíst ěna

z bývalého cukrovaru do areálu zrušeného stat-

ku Hostín ve Škvorecké ulici čp. 33. Provozov-

na sb ěrných surovin má otev řeno pond ělí – pá-

tek 8 – 16 hodin, v sobotu 8 – 11.30 hodin a

vykupuje papír, železo, barevné kovy a olov ěné

baterie.

 Jarní a podzimní úklid m ěsta

I.  etapa – svoz starého železa ve dnech 8.

a 9. dubna, 15. a 16. dubna.

V podzimním období  7. a 8 října, 14. a

15. října.

II.  etapa – svoz biomateriál ů a objemn ěj-

ších odpad ů dle harmonogramu svozu a

stanoviš ť jednotlivých kontejner ů
v pr ůběhu měsíce dubna a října, též za-

čátkem listopadu.

Jarní a
podzimní
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     Již tradi čně byl provád ěn 8. dubna úklid

lesa za mate řskou školou na Pražské ulici.

Brigádu organizovali ob čané svépomocí. m ěstský

úřad zajistil pytle na odpadky a p řistavil

kontejnery.

    

 Vývoj po časí
Činnost srážkom ěrné stanice

     Srážkom ěrná stanice p ůsobí v Úvalech od

5. kv ětna 1986. Výsledky jejího m ěření za rok

2006 se odrážejí i v následujících údajích.

     Leden byl pom ěrn ě studený, sn ěhová po-

krývka se udržela celý m ěsíc, její výška se

pohybovala od 4 do 11 cm. Na Nový rok padal

mrznoucí déš ť, 21. ledna se oteplilo na 4 o C, o

den pozd ěji bylo  –7 o C. Nejchladn ěji bylo 24.

ledna, kdy bylo nam ěřeno  – 15,1 o C. Takto

chladno bylo až do konce m ěsíce. Rovn ěž  po

celý únor byl sníh od 7 cm po nesouvislou

vrstvu. 17. února nastalo krátké oteplení, 19.

února byla nam ěřená teplota 8,4 o C, ale již o

týden pozd ěji se znovu ochladilo. Za čátkem

března po čal sníh pomalu mizet, 11. b řezna se

sněhová pokrývka zcela ztratila, ale již odpo-

ledne p řišly sn ěhové p řeháňky a druhý den na-

padlo 18 cm sn ěhu, takže sn ěhová vrstva dosáh-

la 19 cm, což bylo nejvíce za celou zimu.

Ochladilo se na  –8 o C, teprve po nástupu ka-

lendá řního jara se za čalo oteplovat a 26.

března sníh definitivn ě zmizel. Sníh pokrýval

Srážkom ěrná
stanice
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zem nep řetržit ě od 28. prosince 2005 do 25.

března 2006 (mimo 11. b řezna), to je  celkem

88 dní. Je to zatím nejdelší období za dobu

trvání srážkom ěrné stanice. Duben byl pom ěrn ě
studený a deštivý, krátké oteplení nastalo ve

dnech 25. a 26. dubna. Za čátek kv ětna byl tep-

lý a bez srážek, 16. kv ětna odpoledne p řišel

silný déš ť a bou řka, následovalo ochlazení a

dešt ě s bou řkami, koncem m ěsíce se pohybovaly

teploty slab ě nad 10 o C, v noci kolem 7 o C. Po

10. červnu se oteplilo (16. června až 29,9 o C),

teploty se pohybovaly kolem 30 o C, pak op ět

silné dešt ě a bou řky, nejvíce pršelo 30. červ-

na cca od 01.30 do 11 hodin, kdy spadlo 46,8

mm srážek, potom bylo op ět teplo. Červenec byl

velmi teplý, podle údaj ů pražského Klementina

bylo 20 tropických dn ů, což je nejvíce za po-

sledních 60 let. Na srážkom ěrné stanici byla

naměřena nejvyšší teplota 27. července a to

31,5 o C. Silný déš ť byl 14. července, spadlo

31,0 mm srážek, jinak byly srážky v m ěsíci mi-

nimální. Ochlazení nastalo až 30. července.

Začátkem srpna se ochladilo z 25 o C na 14 o C.

Celkov ě byl srpen chladný a deštivý.  Teploty

v zá ří p řesahovaly 20 o C, bylo slune čně a mini-

mální srážky. Také říjen byl pom ěrn ě teplý,

pouze 17 a 18. října klesla ranní teplota na

0o C. Jinak i v říjnu pohybovaly teploty kolem

20o C, koncem m ěsíce nastalo ochlazení. Hned

první listopadový den napadl poprašek sn ěhu,
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3. listopadu se vytvo řila pokrývka 1 cm vyso-

ká, ale další den byl již bez sn ěhu. Teploty

se v listopadu pohybovaly kolem 8 o C. Ani

v prosinci nenastalo výrazn ější ochlazení a

srážek bylo velmi málo. Teprve 27. prosince

klesla teplota pod nulu, 28. prosince sn ěžilo,

ale již 30. prosince se oteplilo na 11 o C a

sníh roztál. Podle Klementina je zima v roce

2006 nejteplejší za posledních 45 let.

 Srážky v roce 2006

leden          18,8 mm                 únor

24,6 mm                     b řezen    57,0 mm

duben        48,6 mm                 kv ěten

83,2 mm                     červen   102,8 mm

červenec    60,3 mm                  srpen

114,2 mm                     zá ří        15,7

mm

říjen          34,5 mm                 listo-

pad   24,5 mm                    prosinec

23,3 mm

Celkem za rok 2006 napadlo v Úvalech 607,5 mm

srážek.

Úvalské teplotní a srážkové extrémy

Nejvyšší m ěsí ční srážky                    sr-

pen                  114,2 mm

Nejnižší m ěsí ční srážky                    zá-

ří                      15,7 mm

Nejvyšší denní srážky

29. červen            35,2 mm
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Nejvyšší denní sn ěhové srážky         12. b ře-

zen            18  cm

Nejvyšší sn ěhová vrstva                   13.-

14. b řezen      19  cm

Nejvíce dn ů bez srážek                     zá-

ří                       25

Nejméně dn ů bez srážek                   srpen

10

K žádnému rekordnímu p řekro čení m ěřených hod-

not v roce 2006 nedošlo.

Zajímavosti

 Historické kalendárium kulatých výro čí
města Úvaly v roce 2006

645 let od po čátku vlastnických práv významné-

ho vladyckého rodu Olbramovic ů ke škvoreckému

majetku a m ěste čku Úvaly. Roku 1361 Olbram

Menhart zakoupil rozsáhlý škvorecký majetek.

Kromě hradu a vsi Škvorec, vesnic Zlatá, Kv ět-

nice, Hradešín, Horky, P řišimasy, to bylo také

tvrz a vladycký dv ůr Hostín a polovina m ěste č-

ka Úvaly. Tento majetek rod držel po sto let.

610 let od nástupu Olbrama ze Škvorce, nej-

staršího syna zakladatele škvorecké v ětve Ol-

bramovic ů Olbrama Menharta, na pražský arci-

biskupský stolec. 31. ledna 1396 jmenoval pa-

pež Bonifác IX Olbrama ze Škvorce 4. arcibis-

kupem pražským.

Historické
kalendárium

ZAJÍMAVOSTI
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350 let od zastávky panovnického dvora

v Úvalech, když tudy cestoval císa ř Leopold I.

do Prahy ke své korunovaci na českého krále.

(r. 1656)

305 let od postavení kamenné sochy sv. Jana

Nepomuckého v Úvalech, p ůvodn ě v dolní části

náměstí, významným úvalským m ěšťanem Ji řím

Doubravou. (r. 1701)  Ji ří Doubrava byl zámož-

ným nájemcem Ho řejší hospody v Úvalech (napro-

ti bývalé rycht ě v čp. 2).

300 let od p řestavby zájezdního hostince, poz-

ději hotelu U Českého lva, kn ěžnou Terezii Sa-

vojskou do podoby, ve které p řetrval až do

dvacátých let 20. století (hotel zbo řen

v letech 1987 a 1988).

190 let od napsání první divadelní hry

s názvem Libohra z historie Josefa Egyptského

místním mlyná řem Františkem Pleskotem v roce

1816, budoucím zakladatelem prvního literární-

ho sdružení v Úvalech.

135 let  od založení místní četnické stanice

v Úvalech (r. 1871).

150 let  od založení samostatné katolické far-

nosti p ři kostele Zv ěstování Pán ě v Úvalech.

( říjen r. 1856)

145 let od narození významné úvalské osobnos-

ti, spisovatele a pedagoga Josefa Kožíška (r.

1861).
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140 let  od okupace Úval pruskými vojáky po po-

rážce Rakouska v prusko-rakouské válce ( červe-

nec až srpen 1866).

140 let  od založení prvního divadelního krouž-

ku v Úvalech fará řem P. Františkem Soukupem

z řad úvalské mládeže. (konec roku 1866).

135 let  od založení první organizace místních

živnostník ů pod názvem Spole čenstvo smíšených

živností. (r. 1871)

135 let  od založení místního potraviná řského

spolku Oul podle pražského vzoru. (r. 1871)

135 let od otev ření cukrovaru v Úvalech. (15.

10. 1871)

125 let  od otev ření Rudolfova háje, vysázené-

ho Okrašlovacím a št ěpařským spolkem v Úvalech

na svazích Holé Hostýn ě. (30. 4. 1881 v rámci

slavnosti u p říležitosti s ňatku korunního

prince Rudolfa se Stefanií Belgickou).

120 let  od založení Sboru dobrovolných hasi čů
v Úvalech s prvním velitelem Pavlem Rosenbau-

mem.  (r. 1886)

110 let  od p ůsobení Církve bratrské v Úvalech.

(r. 1896)

100 let od nástupu patera Aloise Dostála do

úřadu fará ře úvalské farnosti. Významná osob-

nost m ěsta, spisovatel a autor divadelních

her.  (1. 6. 1906)
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95 let od založení dvout řídní Živnostenské

školy pokra čovací v Úvalech z podn ětu místního

živnostenského spole čenství. (r. 1811)

85 let  od ustavení náboženské obce Církve čes-

koslovenské husitské v Úvalech. (P ůvodn ě zalo-

žena 10. 3. 1921 ve Škvorci, v roce 1968 p ře-

vedena do Úval)

85 let od založení Československé obce legio-

nářské i v Úvalech.

85 let od ú řední zm ěny jména m ěste čka Ouvaly

na Úvaly. (r. 1921 po marném boji p ředstavite-

l ů měste čka za záchranu p ůvodního tradi čního

jména).

85 let  od zavedení pravidelného autobusového

spojení Úvaly – Škvorec – Ří čany.

60 let od zahájení činnosti ob čanských organi-

zací v Úvalech: Svazu české mládeže, Svazu

brannosti a Svazu bojovník ů za svobodu.

55  let od otev ření 1. mate řské školy

v Úvalech. (kv ěten 1951)

40 let od ustavení organizovaného ragby

v Úvalech.

35 let od otev ření nové p řístavby základní

školy. (1. 9. 1971).

20 let od vybudování srážkom ěrné stanice

v Úvalech, v Klostermannov ě ulici, na základ ě
smlouvy s Hydrometeorologickým ústavem v Praze
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Komořanech. (5. 5. 1986, p ůvodn ě pan Antonín

Šťoví ček, nyní jeho ze ť Ing. Ji ří Veselý).

10 let od umíst ění pomníku Arnošta z Pardubic

na nám ěstí stejného názvu.

Zemřela akademická socha řka Hana Bene-
šová
     V lednu nás zastihla smutná zpráva: ze-

mřela akademická socha řka Hana Benešová. Ve

svém úvalském ateliéru se v ěnovala drobné

užitkové a dekora ční keramice. Do pam ěti ob ča-

nů města se nesmazateln ě zapsala nap říklad ja-

ko autorka keramické plakety m ěsta, kterou

jsou oce ňovány p říkladné zásluhy o m ěsto Úva-

ly. Je také autorkou Betlému z pálené hlíny

zdobené glazurou, který darovala Husov ě kapli

Církve československé husitské v Úvalech. Svou

tvorbou se za řadila mezi osobnosti m ěsta, na

které se nezapomíná.

Přechod ze zimního na letní čas
     Noc ze soboty 25. na ned ěli 26. b řezna

2006 byla o hodinu kratší. Ru či čky všech hodin

v zemi se již  27 let takto posouvají. A tak

ze st ředoevropského času se op ět od 26. b řezna

2006 za čal letní čas. P řed 12ti  lety (v roce

1994) se ČR p řizp ůsobila Evropské unii a pro-

dloužila letní čas na sedm m ěsíc ů, do 31. říj-

na .

Přechod na
letní čas

Zemřela ak.
soch. Hana
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Konec letního času a p řechod na zimní
čas
      Letní čas skon čil  v ned ěli  29. října a

v 03.00  se posunul  zp ět na 02.00 st ředoev-

ropského času.
 

 

 KNIHY ALOISE DOSTÁLA
     V souvislosti se zm ěnami a úpravami na

fa ře naší úvalské Římskokatolické farnosti

v uplynulých dvou letech jsem se jako kroniká ř
města zajímal o osud knih historických poví-

dek, napsaných a vydaných v období let 1900 –

1928 významnou osobností m ěsta Úvaly, spisova-

telem a ochotníkem P. Aloisem Dostálem, fará-

řem při kostele Zv ěstování Pán ě, a uložených

práv ě na místní katolické fa ře. U duchovního

správce farnosti patera Mgr. Martina Marcinka

a jáhna Ing. Jana Pe čeného jsem se setkal

s velikou vst řícností. Ze vzájemných setkání

vzešel záv ěr, že Římskokatolická farnost

v Úvalech knihy historických povídek od Aloise

Dostála v ěnuje m ěstu Úvaly. K tomu také došlo

v lednových dnech, kdy dar m ěstu p řevzala mís-

tostarostka m ěsta Ing. Jana Horová spole čně
s kroniká řem města Dr. Vít ězslavem Pokorným od

duchovního správce farnosti patera Mgr. Marti-

na Marcinka a  Ing. Vladimíra Komárka, adminis-

trátora in materialibis excurrendo. Dar tvo ří

soubor 14 knih, které jsou jako autorské vý-

tisky také vlastnoru čně autorem podepsány. Je

zajímavostí, že p řevážným nakladatelem, který

Konec let-
ního času

Knihy
Aloise Do-
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knihy A. Dostála vydával, je známý Josef R.

Vilímek v Praze. Knihy ilustroval ve velké

většin ě V ěnceslav Černý a také Old řich Cihel-

ka. Knihy jsou ve velmi dobrém stavu a v ěřím,

že rozší ří zvláštní fond m ěstské knihovny. By-

ly tak zp řístupn ěny i našim ob čanům. Jedná se

o tyto knihy, které byly p ředány do fondu

Městské knihovny v Úvalech:

- Za ztraceným synem (nakl.  Josef Kosina,

1900)

- Z proudu života  (nakl. J. Kosina

v Chrudimi r. ?)

- Dcery strážníkovy, román (Praha 1926)

- Vlna zkoušky (Praha 1926)

- Z hradu a tvrzí (nakl. E. Šolce r. ?)

- Z dob t ěžkých zkoušek (nakl. J. R. Vilímek

v Praze, 1926)

- Pro blaho vlasti, d ějepisné povídky (nakl.

J. R. Vilímek v Praze, 1926)

- Pro rodné m ěsto a jiné povídky (nakl. J. R.

Vilímek v Praze, 1927)

- Za práva lidu (nakl. J. R. Vilímek v Praze,

1926)

- Za slávy otc ův, d ějepisné povídky (nakl. J.

R. Vilímek v Praze, 1927)

- Za vlast (nakl. J. R. Vilímek v Praze,

1927)

- Perštejn ův panoš, a jiné povídky (nakl. J.

R. Vilímek v Praze, 1928)
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- Karel z Vlkanova, a jiné historické povídky

(nakl. J. R. Vilímek v Praze, 1925)

- Pod praporem blankytné barvy (nakl. J. R.

Vilímek v Praze, 1925)

Obvodní odd ělení Policie ČR v Úvalech
     Obvodní odd ělení v Úvalech bylo z řízeno

1. října 2005. Dne 26. června 2006 v 10.00 h

bylo za ú časti p ředstavitel ů města a obvodního

oddělení Policie ČR oficiáln ě otev řeno a p ře-

dáno zrekonstruované sídlo Obvodního odd ělení

Policie ČR Úvaly v Riegrov ě ulici 897, v pro-

storách areálu Multitec. Oficiálního zahájení

provozu nové policejní služebny se zú častnil

ředitel okresního ředitelství Policie ČR Praha

– východ plk. JUDr. Št ěpánek, vedoucí obvodní-

ho odd ělení Policie ČR v Úvalech por. Václav

Pertl, zástupce vedoucího odd ělení a další po-

licisté. Jako hosté byli pozváni ředitel Poli-

cie ČR správy St ředočeského kraje plk Vladimír

Ladovský, starosta m ěsta Ing. Ivan Černý a

místostarostka Ing. Jana Horová. Byly tak vy-

tvo řeny dobré podmínky pro práci místních po-

licist ů, do jejichž p ůsobnosti vedle Úval spa-

dají ješt ě obce Dobro čovice, Horoušánky, Ho-

roušany, Jirny, Kv ětnice, Nové Jirny, Sib řina,

Sluštice, Stupice, Šestajovice, Škvorec, T ře-

bohostice a Zlatá.

 DIVOKEJ BILL ZLATÝ
     Výsledky v anket ě o nejpopulárn ější české

hudební interprety Český slavík 2006 byly vy-

Předán are-
ál Policie
ČR v Úva-
le h

Divokej
Bill zlatý
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hlášeny v sobotu 9. prosince 2006 v pražské

Státní ope ře. Fanoušci, p říznivci a p řátelé

Divokého Billa v domovských Úvalech jist ě
s nap ětím o čekávali, jak dopadne souboj

v hlavní kategorii skupiny. Vždy ť nominovanými

matadory byly vedle našeho úvalského Divokého

Billa takové skupiny jako Čechomor, Chinaski,

Kabát, Kryštof, Olympic. V letošním roce muse-

ly ale všechny skupiny ustoupit do pozadí p řed

Divokým Billem. Poprvé v historii získali zla-

tého Slavíka naši úvalští „Billové“ se ziskem

33 377 hlas ů, kte ří loni skon čili v anket ě
t řetí a letos již dokázali porazit své nejv ět-

ší soupe ře Kabáty a lo ňské vít ězné Chinaski.

Region Pošembe ří
     Na území Českobrodska, Úvalska, Škvorecka

a částe čně i Nymburska vzniká tzv. Region Po-

šembeří. Dne 21. listopadu se v budov ě Měst-

ského ú řadu v Českém Brod ě uskute čnilo další z

pracovních jednání partner ů Pošembe ří. Partne-

ry – zakladateli je také m ěsto Úvaly a ob čan-

ské sdružení Klub p řátel historie a p řírody

Úval a okolí. Krom ě jiného zde bylo schváleno

obsazení správní a dozor čí rady jako orgán ů
nezbytných k založení obecn ě prosp ěšné spole č-

nosti - Region Pošembe ří, o.p.s. Tak se členy

správní rady z Úval stali MUDr. Jan Š ťastný a

Dr. Vít ězslav Pokorný. Založení obecn ě pro-

spěšné spole čnosti je totiž nezbytnou podmín-

kou možnosti čerpání finan čních prost ředk ů z

Region Po-
šembeří
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dota čních zdroj ů kraje, státu a výhledov ě i

EU. Region Pošembe ří se p řipravuje na tvorbu

integrované strategie uceleného území, která

by m ěla jasn ě definovat hlavní cíle a priority

rozvoje. Strategie území bude vycházet a čer-

pat z podn ět ů, zkušeností, informací na úrovni

jednotlivých obcí. To znamená, že každý z ob-

čanů, bude-li mít zájem ú častnit se místních

setkání, bude moci navrhnout své p ředstavy a

požadavky týkající se rozvoje obce, v níž ži-

je.

Kalendá ř Úvaly 2007
     Na p řelomu m ěsíc ů listopad a prosinec byl

dán do omezeného prodeje kalendá ř Úvaly 2007,

který vydala tiskárna TYPOL manžel ů Poledníko-

vých. Krásn ě provedený záv ěsný kalendá ř obsa-

huje nemén ě krásné úvalské dobové fotografie a

připomenutí historie Úval nejen souhrnn ě, ale

i po historických datech.

Billové dali úvalským ob čanům váno ční
dárek
     V pátek 22. prosince se na zcela zapln ě-

ném úvalském nám ěstí uskute čnil váno ční kon-

cert kapely Divokej Bill, čerstvého držitele

Českého slavíka za letošní rok. Podle vyjád ře-

ní po řádající českobrodské agentury Ameba Pro-

duction v ěnovali členové kapely úvalským ob ča-

nům tento voln ě p řístupný koncert jako dárek.

Předkapelou byl Medv ěd 009.

Vánoční dá-
rek Divoké-

Kalendá ř
Úvaly 2007
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Na náměstí op ět váno ční strom
     V adventním čase m ěsto op ět postavilo na

náměstí Arnošta z Pardubic, tentokrát p řed fa-

rou Římskokatolické církve, váno ční strom. Je-

ho umíst ění na tomto míst ě bylo velmi vhodné.

Byl to krásný a mohutný smrk, který vyrostl

v Úvalech a m ěstu byl darován místním ob čanem

panem Mackem z Hálkovy ulice. Váno ční smrk byl

vysoký cca 13 metr ů a osázen byl 150 žárovka-

mi, z nichž 47 bylo barevných. Ke škod ě v ěci

byla nenechavost n ěkterých ob čanů města, kte ří

strom okrádali o žárovky.

St ěhovali se první obyvatelé do domk ů
na Slovanech
     Na Slovanech se st ěhovali první obyvatelé

do rodinných dom ů, které firma Čechoslávie

staví v  lokalit ě Chorvatská.

Budování velkoprodejny potravin
v Úvalech
     V záv ěre čných m ěsících roku zahájila spo-

le čnost Treinvest, s.r.o., v  areálu bývalého

cukrovaru v Úvalech. výstavbu diskontní pro-

dejny potravin PLUS DISKONT. P říhodná teplá

zima umožnila výstavbu nep řerušit a tak se dá

očekávat, že již v pololetí roku 2007 budou

úvalští ob čané nakupovat v nové velkoprodejn ě,

dosud v Úvalech jediné.

Archiv kroniky m ěsta Úvaly

Na náměstí
opět váno č-

Domky na
Slovanech

Velkop r
dejna p

Archiv kro-
niky m ěsta
Ú
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     V roce 2006 kroniká ř města shromáždil

v archivu kroniky m ěsta nové materiály jak ná-

sleduje:

Alois Dostál – OUVALY. Popis m ěstyse a okolí a
náčrt historický (Úvaly 1914)
Jaroslav Bedrna – ÚVALY (Úvaly 1968)

Památní kniha Spolku št ěpařského a okrašlova-

cího v Ouvalech (Úvaly 1898)

Václav Chaloupecký – ARNOŠT Z PARDUBIC první
arcibiskup pražský – výpis

J. V. Šimák – Kronika Československá – výpis

(Praha 1925)

František Šebek – Toulky historií Pardubic

(Pardubice 2006)

Bulletin Základní školy Úvaly 1912 – 2002

Informa ční bulletin Základní školy Úvaly (Úva-

ly 2002)

Dr. Karel Svoboda – Z historie a sou časnosti

obce Hradešín (2005)

Čeněk Tonder – Škvorec a okolí (1899)

Ing. Jan Pe čený – Historie katolické farnosti
Úvaly v létech 1918 – 1938 (bakalá řská práce
2005)

Zbyňka Šolcová – City a pocity (Praha 2005)

Ing. Vladimír Kolomý – Sborník d ějin kultury

v Úvalech (2004)

Sborník povídek a humoresek (Praha 1912)

František X. Svoboda – Pe čírk ův Národní kalen-

dář (Praha 1913)

Otakar Jedli čka – Boje v Čechách a na Morav ě
za války roku 1866 (1907)
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Listina, kterou král Vladislav II. Jagellonský
povoluje Jind řichu ze St ěžova vybírat mýto na
most ě p řes Výmolu v Úvalech – 11. zá ří 1489,
CD

KRONIKA LIDSTVA – Anopress, Fortuna Print

(Praha  červen 1998), CD

KRONIKA ČESKÝCH ZEMÍ – Anopress, Fortuna Print
(Praha kv ěten 1999), CD

KRONIKA 20. STOLETÍ – Anopress, Fortuna Print
(Praha prosinec 1999), CD

KRONIKA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY – Anopress, Fortu-
na Print (Praha 2003), CD

První obraz prezidenta Československé republi-
ky T. G. Masaryka – 1 x 0,5 m, perokresba,
1919

Mimořádné události ve m ěst ě
 V Úvalech ho řelo auto
     Policejní hlídka Obvodního odd ělení P ČR

Úvaly byla dne 12. ledna 2006 kolem páté hodi-

ny odpolední p řivolána k požáru osobního auto-

mobilu Ford Sierra combi v obci Úvaly. K požá-

ru dorazil Hasi čský záchranný sbor z Ří čan a

vyšet řovatel Hasi čského záchranného sboru z

Nymburka, jenž jako p ří činu požáru stanovil

technickou závadu elektroinstalace. Hmotná

škoda byla vy číslena na 20 000 korun. Lustrací

v policejní databázi bylo zjišt ěno, že se jed-

ná o vozidlo, které kdosi odcizil dne 27. pro-

since 2005 v obci Kostelec nad Labem.

Hořel cukrovar v Úvalech

Mimořádné
události ve
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     24. ledna 2006 došlo k rozsáhlému požáru

v areálu úvalského cukrovaru P ři p říjezdu ha-

si čů již byla zasažena st řecha objektu, plame-

ny se pak rychle rozší řily na celou st řechu.

Na likvidaci požáru se podílely profesionální

jednotky HZS St ředočeského kraje z Ří čan, Čes-

kého Brodu, Staré Boleslavi a Kolína, HZS Pra-

ha 4, 5 a 10 a dále jednotky hasi čů dobrovol-

ných: Vele ň, Brandýs nad Labem, Mnichovice,

Struha řov, Ří čany, Kolovraty, Doubek, Muka řov,

Čelákovice, Jirny, Škvorec a zejména pak hasi-

či z Úval. Na míst ě samém se aktivn ě ú častnili

policisté z obvodního odd ělení Úvaly. Zasahu-

jící úvalští hasi či: velitel jednotky Karel

Klíma, Ji ří a Monika Rynešovi, Petr Frýdman,

David Navrátil, Miroslav Šindelá ř, Milan Bu-

sínský, Martin Tyl, Radek Šindelá ř, František

Ernest, Petr Junek a Rostislav Pangerl. Prvo-

řadou snahou hasi čů byla ochrana vedlejších

objekt ů, zejména areálu autobazaru. Hašení

komplikoval silný mráz. Hasi či dokonce p řed

polednem p řistoupili k vyst řídání hasi čů, kte-

ří na míst ě zasahovali delší dobu. Samoz řej-

mostí byla dodávka teplých nápoj ů a dalšího

zajišt ění záchraná řů. V zasaženém objektu se

nenacházela cukrovarnická technologie.

V zasažené budov ě bylo n ěkolik autoservis ů
r ůzných firem a autobazar. Škody jsou vy čísle-

ny na více než 8 milión ů korun,
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 Jel p říliš rychle a s vozidlem havaro-
val
     Dne 13. b řezna 2006 v poledne došlo na

silnici první t řídy číslo 12 v  Úvalech k do-

pravní nehod ě. P ětadvacetiletý řidi č osobního

vozidla zna čky Honda Civic projížd ěl obcí ve

směru od Kolína na Prahu. Jel však p říliš

rychle. Vozidlo dostalo smyk, p řejelo do pro-

tism ěru a následn ě skon čilo v levém silni čním

příkopu. Řidi č p ři nehod ě zran ěn nebyl. Dvaa-

dvacetiletá spolucestující však byla rychlou

záchrannou službou p řevezena do nemocnice v

Ří čanech s lehkým zran ěním. Dopravní nehodou

vznikla škoda ve výši 60 tisíc korun.

Na náměstí v Úvalech došlo k dopravní
nehod ě - opilý řidi č narazil do pomníku
     Dne 22. b řezna 2006 krátce po p ůlnoci

došlo v Úvalech k havárii osobního automobilu,

při níž byl t ěžce zran ěn dvacetiletý muž. Mla-

dík jel se svým vozidlem zna čky Škoda Favorit

po místní komunikaci ve sm ěru od obce Nové

Jirny. P ři projížd ění levoto čivé zatá čky však

nepřizp ůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a

svým schopnostem. Automobil vjel mimo vozovku

a čeln ě narazil do pomníku Arnošta z Pardubic

stojícího na nám ěstí.  Šet řením policisté

zjistili, že řidi č p řed jízdou požil alkohol.

Hmotná škoda byla vy číslena na dvacet tisíc

korun.
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 Řidi č automobilu nedal p řednost motocy-
klu
     Dne 23. dubna 2006 v 15.50 došlo na sil-

nici první t řídy číslo 12 k dopravní nehod ě.

Osmasedmdesátiletý řidi č osobního automobilu

zna čky Škoda Favorit jel ve sm ěru od Kolína na

Prahu. U benzinové čerpací stanice v  Úvalech

tento řidi č odbo čoval vlevo na místo ležící

mimo komunikaci, p ři čemž nedal p řednost v jíz-

dě protijedoucímu motocyklu zna čky Honda. Do-

šlo ke st řetu, motocykl byl odmršt ěn a za čal

hořet. Na míst ě zasahoval Hasi čský záchranný

sbor Český Brod a Úvaly. Šestadvacetiletý mo-

tocyklista byl s t ěžkým zran ěním p řevezen do

nemocnice. Hmotná škoda byla vy číslena na 160

000 korun.

 Dva mladíci jsou podez řelí z trestního
činu pytláctví
     Policisté Obvodního odd ělení P ČR Úvaly

šet řili p řípad, ke kterému došlo dne 14. kv ět-

na 2006 v dob ě od 15.00 do 18.00 hodin v obci

Úvaly. Dva mladíci ve v ěku devatenáct let jsou

podez řelí z toho, že v uvedené dob ě vstoupili

na pozemek Českého rybá řského svazu, kde se

nachází chovný rybník a že tam na rybá řský

prut chytili chovného kapra v délce 60 cm a

váze 5 kg. Podle zjišt ěných skute čností pak

mladíci kapra prodali za 200 korun. Zp ůsobená

škoda byla vy číslena na 1 000 korun. Za pyt-

láctví hrozí pachatel ům trest odn ětí svobody
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až na dv ě léta, pen ěžitý trest, zákaz činnosti

nebo propadnutí v ěci.

 Krádež m ěděných okap ů
     V dob ě od 5. do 9. zá ří 2006 došlo v

Úvalech ke krádeži m ěděných okapových svod ů.

Zlod ěj nejprve prost říhal oplocení novostavby

rodinného domu, vnikl na pozemek a následn ě
odcizil 9 m m ěděných okap ů v hodnot ě p řibližn ě
8.000 korun. P řípad prov ěřují policisté Obvod-

ního odd ělení P ČR Úvaly.

 Policistky zachránily muže p řed projíž-
dějícím vlakem
     Dne 25. zá ří 2006 krátce po druhé hodin ě
ráno ohlásila výprav čí ČD Úvaly, že se na ko-

lejích ve sm ěru od Úval na Kolín pohybuje muž,

který nereaguje na výzvy k opušt ění kolejišt ě.

Bezprost ředně poté byly o situaci informovány

policejní hlídky. Bylo t řeba rychle jednat,

neboť v 2.20 hodin m ěl místem projížd ět vlak

Pendolino. Dv ě policistky Obvodního odd ělení

PČR Úvaly hlídkovaly práv ě poblíž nádraží a

okamžit ě vyrazily na místo. Hrozilo bezpro-

st řední nebezpe čí, avšak muž na výzvy blíží-

cích se policistek stále nereagoval. Policist-

ky vstoupily do kolejišt ě a muže rychle odved-

ly stranou. Vzáp ětí projel vlak. K žádnému

zran ění nedošlo. Muž však byl siln ě dezorien-

tován a p řivolaná léka řka rychlé záchranné po-

moci potvrdila, že prod ělal epileptický zá-
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chvat. Šestadvacetiletý muž byl p řevezen na

pozorování do nemocnice v Českém Brod ě.

 Jízda vozidlem bez řidi čského oprávn ění
a pod vlivem alkoholu
     Dne 4. října 2006 v 23.30 hodin kontrolo-

vali policisté Obvodního odd ělení P ČR Úvaly

řidi če osobního vozidla zna čky Nissan, projíž-

dějícího Úvaly. Policisté na míst ě zjistili,

že p ětat řicetiletý muž není držitelem p řísluš-

né skupiny řidi čského oprávn ění. Orienta ční

dechová zkouška u řidi če navíc prokázala p ří-

tomnost alkoholu v krvi a následné m ěření po-

tvrdilo 2,24 promile alkoholu v krvi. Policis-

té v ěc řeší ve zkráceném p řípravném řízení ja-

ko podez ření z trestného činu ohrožení pod

vlivem návykové látky a řízení motorového vo-

zidla bez řidi čského oprávn ění.

 Přes noc došlo palivo
     Policisté Obvodního odd ělení P ČR Úvaly

šet ří p řípad krádeže pohonných hmot, k n ěmuž

došlo v dob ě od 7. do 8. října 2006 v pr ůmys-

lové zón ě v k.o. Úvaly. P řes noc kdosi rozlo-

mil víko nádrže nákladního automobilu zna čky

Volvo a od čerpal p řibližn ě 400 litr ů motorové

nafty. Zp ůsobená škoda byla vy číslena na 14

000 korun.

 Obvin ěn z loupežného p řepadení
     Dne 31. října 2006 zahájili policisté z

Prahy-východ trestní stíhání proti čty řia čty-
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řicetiletému muži z Prahy, který byl obvin ěn z

trestného činu loupeže a porušování domovní

svobody. Muž je vin ěn z toho, že dne 15. zá ří

2006 v 10.00 hodin v obci Úvaly p řepadl t řia-

osmdesátiletou ženu. Poškozená se práv ě vrace-

la z nákupu a vstupovala do vchodu domu, když

od ní m ěl poškozený s nožem v ruce požadovat

vydání pen ěz. Z nákupní tašky jí pak odcizil

peněženku s hotovostí 750 korun. Vyšet řování

bude probíhat na svobod ě.

Závěr kroniká řského zápisu za rok 2006.

Prameny a zdroje:

Kroniky m ěstyse a m ěsta Úvaly od roku 1918.
Usnesení  Rady m ěsta Úvaly 2006.
Usnesení VZZM Úvaly 2006.
Informace, osobní poznatky kroniká ře města
z ú časti na akcích a ze setkání s ob čany.
Měsí čník Život Úval, ro čník 2006.
Denní tisk – MF DNES, Právo, Blesk, Metro, rok
2006.
Informace a podklady člen ů letopisecké komise
města a kroniká řského aktivu, rok 2006.
Podklady m ěstských za řízení
Podklady a informace politických stran, spolk ů
a sdružení ve m ěst ě za rok 2006.
Zpráva srážkom ěrné stanice v Úvalech za rok
2006.
Zpráva Policie ČR, odd ělení Úvaly
http://portal.gov.cz/
www.divokejbill.cz
www.mvcr.cz
www.uvaly.cz
www.mestouvaly.cz
www.ouvaly.cz
www.mddmuvaly.cz
Informace, podklady a internetové stránky r ůz-
ných
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www.zsuvaly.cz
hospodá řských subjekt ů ve m ěst ě.
www.ccshuvaly.wz.cz
www.klubuvaly.wz.cz
www.odsuvaly.cz
www.volbaprouvaly.cz
www.otevreneuvaly.cz
www.nezavisli.unas.cz


