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DDDD����ležité momenty v životležité momenty v životležité momenty v životležité momenty v život���� m m m m����stastastasta    
     Oproti jiným rok�m zazazaza����al rok 2007 vskutku mimoal rok 2007 vskutku mimoal rok 2007 vskutku mimoal rok 2007 vskutku mimo����ádnádnádnádn���� teplým a de teplým a de teplým a de teplým a dešššštivým tivým tivým tivým 

popopopo����asím. asím. asím. asím.     
    

     Podobn� jako nad územím celé naší republiky, tak i jinde v Evrop�, se nad se nad se nad se nad 

naším mnaším mnaším mnaším m����stem v noci ze stem v noci ze stem v noci ze stem v noci ze ����tvrtka 18. ledna 2007 na pátek 19. ledna 2007 ptvrtka 18. ledna 2007 na pátek 19. ledna 2007 ptvrtka 18. ledna 2007 na pátek 19. ledna 2007 ptvrtka 18. ledna 2007 na pátek 19. ledna 2007 p����e-e-e-e-

hnal orkán pojmenovaný Kyrill. hnal orkán pojmenovaný Kyrill. hnal orkán pojmenovaný Kyrill. hnal orkán pojmenovaný Kyrill. Ve 21.53 hodin dosáhl rychlost v�tru na 

Vidrholci tém�� 128 km/h (na Sn�žce dosáhl vítr rychlosti 216 km/h) a stal se 

tak nejprudší zm��enou bou�í na našem území v historii v�bec. Orkán v Úva-

lech zp�sobil dosti škod, strhával st�echy dom�, p�evracel kontejnery s odpadky, 

lámal stromy a ploty. 
 

     Život ve m�st� i �innost orgán� m�sta po celý rok doprovázel vyostvyostvyostvyost����ený ený ený ený 

vztah koalice se zástupci ve vedení mvztah koalice se zástupci ve vedení mvztah koalice se zástupci ve vedení mvztah koalice se zástupci ve vedení m����sta sta sta sta (ODS, ob�anské sdružení Nová 

šance, ob�anské sdružení Volba pro úvaly) a opozice a opozice a opozice a opozice (ob�anské sdružení Ote-

v�ené Úvaly, KS�M), �asto chyb�l pragmatický p�ístup jednotlivých �len� 

k �ešeným problém�m, konstruktivní spolupráce, proti nulové toleranci. Ale na 

druhé stran� tato konkurence opozice, tvo�ená p�edevším ob�anským sdružením 

Otev�ené Úvaly, byla do zna�né míry faktorem, který zintenziv�ovat práci ve-

dení m�sta, takže se poda�ilo uskute�nit více práce a zm�n, než se p�vodn� o�e-

kávalo. 
 

     M�stem po�ádn� rozhýbala debata mezi zastupiteli m�sta, �leny výbor� a 

komisí, dalšími ob�any o Strategickém rozvojovém plánu Úval,o Strategickém rozvojovém plánu Úval,o Strategickém rozvojovém plánu Úval,o Strategickém rozvojovém plánu Úval,    který byl zpra-

cován týmem ateliéru Ing. arch. Ivana Vav�íka. Je škoda, že zpracovávání to-

hoto strategického rozvojového plánu nevycházelo ze široké diskuse mezi ob�a-

ny, organizacemi, spolky a sdruženími, dalšími subjekty ješt� p�ed jeho dokon-

�ením. 
 

     Pozitivním rysem je, že traditraditraditradi����ní obchodníky, ktení obchodníky, ktení obchodníky, ktení obchodníky, kte����í koní koní koní kon����í provozování í provozování í provozování í provozování 

svých obchodních živností nahrazují vsvých obchodních živností nahrazují vsvých obchodních živností nahrazují vsvých obchodních živností nahrazují v    prodejnách obchodníci asijsképrodejnách obchodníci asijsképrodejnách obchodníci asijsképrodejnách obchodníci asijského pho pho pho p����----

voduvoduvoduvodu, snažící se bránit zužování obchodní sít� pouze na jeden supermarket.  
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     Obyvatele tíží, že stále není vynení vynení vynení vy����ešeno parkování pešeno parkování pešeno parkování pešeno parkování p����ed nádražím ed nádražím ed nádražím ed nádražím a parkují-

cími vozidly jsou zat�žovány všechny ulice p�ilehlé k Jiráskov� ulici. P�es ur�i-

tou snahu vedení m�sta jsou však mnohé ulice ve mjsou však mnohé ulice ve mjsou však mnohé ulice ve mjsou však mnohé ulice ve m����stststst���� stále špinavé a zan stále špinavé a zan stále špinavé a zan stále špinavé a zane-e-e-e-

dbané.dbané.dbané.dbané.    
 

     Jako každoro�n� život ob�an� m�sta významn� ovliv�ovalo množství kumnožství kumnožství kumnožství kul-l-l-l-

turních, spoleturních, spoleturních, spoleturních, spole����enských, sportovních a turistických akcí. enských, sportovních a turistických akcí. enských, sportovních a turistických akcí. enských, sportovních a turistických akcí. O tom také dostate�-

n� sv�d�í tento kroniká�ský zápis. 

    

ZZZZ    ����ininininnosti orgánnosti orgánnosti orgánnosti orgán���� m m m m����sta sta sta sta     
Zastupitelstvo mZastupitelstvo mZastupitelstvo mZastupitelstvo m����stastastasta    
 

     V zastupitelstva mV zastupitelstva mV zastupitelstva mV zastupitelstva m����sta je 15 zastupitelsta je 15 zastupitelsta je 15 zastupitelsta je 15 zastupitel����     - Ing. Ivan �erný (SNK-Volby 

pro Úvaly), Karel Linhart (SNK-Volba pro Úvaly), Ing. Radek Netušil (SNK-

Volba pro Úvaly), Ing. Michal Breda (SNK-Otev�ené Úvaly), Mgr. Petr Bo-

recký (SNK-Otev�ené Úvaly), Mgr. Monika Petržílková (SNK-Otev�ené Úva-

ly), Mgr. Milan Švejnoha (SNK-Otev�ené Úvaly), Ing. Jana Horová (SNK-

Nová šance) – rezignovala 19. 4. a nastoupil Miloslav Kola�ík (SNK-Nová 

šance), Helena Novosádová (SNK-Nová šance), Jaromír R. Stemberg (SNK-

Nová šance), Ing. Ladislav Morávek (KS�M), MUDr. Jan Š	astný (ODS), Jo-

sef Št�pánovský (ODS), Milan Turan (ODS), Ing. Helena Vá�ová (ODS). 

     Zastupitelstvo m�sta se v roce 2007 sešlo k  6 �ádným ve�ejným zasedáním. 
    

                    PrvníPrvníPrvníPrvní ve ve ve ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����ssssta vta vta vta v    roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve 

����tvrtek 8. btvrtek 8. btvrtek 8. btvrtek 8. b����ezna vezna vezna vezna v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly. V úvodu zastupitelstvo 

projednalo zprávu o �innosti rady m�sta. Zastupitelstvo v další �ásti jednání 

schválilo jednací �ád zastupitelstva m�sta. Dále vzalo na v�domí stav p�ípravy 

dostavby Základní školy v Úvalech a uložilo starostovi m�sta podepsat doda-

tek ke smlouv� s ateliérem A. LT ARCHITEKTI v.o.s. na zpracování doku-

mentace pro stavební povolení stavby. Zastupitelstvo rovn�ž vzalo na v�domí 

Programové prohlášení zastupitelstva m�sta pro volební období 2006 až 2010. 

Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo 
mmmm����stastastasta    
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Vzalo také na v�domí informaci starosty m�sta o definitivním odvrácení hrozby 

navrácení dotace ve výši 22,5 mil K� a o snížení penále, které bylo na m�sto 

uvaleno z d�vodu chybného zakon�ení dota�ní akce „Výstavba domu 

s pe�ovatelskou službou“ ve výši 22,5 mil. K� na �ástku 896 tis. K�. Zastupi-

telstvo p�ijalo pen�žní dar ve výši 300 tis. K� od spole�nosti MEI Czech Re-

public a.s., která se stala potencionálním investorem další výstavby v lokalit� 

Hostín. Zastupitelstvo dále uložilo starostovi m�sta za ú�elem realizace skate 

parku zajistit vhodnou lokalitu, zadat zpracování projektové dokumentace a 

podat na stavební ú�ad žádost o územní rozhodnutí. Zastupitelstvo schválilo 

rozpo�tové zm�ny. Také souhlasilo se zahájením prací na vytvo�ení krizového 

plánu m�sta Úvaly, jehož sou�ástí bude výkonná složka pro �ízení krizových 

situací - krizový štáb a se jmenováním bezpe�nostní rady m�sta. Rovn�ž schvá-

lilo zásady o „St�etu zájm� v poradních sborech Rady m�sta Úvaly“. Dále 

schválilo realizaci zám�ru postupné informatizace M�stského ú�adu Úvaly spo-

lu se zavedením spisové služby od firmy Gordic. Zastupitelstvo dále schválilo 

�adu majetkoprávních vztah� a dislokaci stavebního ú�adu v areálu Multitec. 
 

                    Druhé veDruhé veDruhé veDruhé ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta vsta vsta vsta v    roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve 

����tvrtek 19. dubna vtvrtek 19. dubna vtvrtek 19. dubna vtvrtek 19. dubna v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvaly. . . . Zastupitelstvo v úvodu 

projednalo a schválilo kroniká�ský zápis m�sta za rok 2006. Dále provedlo roz-

sáhlou kontrolu pln�ní usnesení zastupitelstva. Zastupitelstvo dále vzalo na 

v�domí informaci VaK Mladá Boleslav o skupinovém vodovodu z jirenských 

prameniš	 a o �isti�ce odpadních vod Úvaly. Uložilo zajistit akceschopnost 

svazku obcí Úvalsko. Dále rozhodlo o kompletním pronájmu zdravotního st�e-

diska a uložilo vypsat ve�ejnou sout�ž na tento pronájem. Vzalo na v�domí 

zprávu o �innosti finan�ního výboru a schválilo jeho jednací �ád. Také vzalo na 

v�domí zprávu o �innosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo m�sta Úvaly 

ukládá zpracovat interní sm�rnici, která definuje jednozna�ná pravidla a po-

stup pro zadávání externích prací, pro tvorbu a schvalování externích objedná-

vek a pro schvalování plateb za tyto práce. V postupu jasn� uvést finan�ní li-

mity pro jednotlivé funkce M�Ú a ostatních organizací z�izovaných m�stem. 
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Zastupitelstvo projednalo �adu majetkoprávních vztah� a projednávalo zm�ny 

územního plánu. Dále zastupitelstvo souhlasilo se zapojením m�sta do progra-

mu Leader �R v rámci Regionu Pošembe�í, o.p.s. a souhlasilo s p�ísp�vkem 15,- 

K� za obyvatele m�sta. Také souhlasilo s rekonstrukcí d�tského h�išt� Rašínova 

ul. za spoluú�asti sdružení Prague Christian Felloship Praha. Zastupitelstvo 

vydalo obecn� závaznou vyhlášku �. 1/2007 – Statut pro užívání vlajky a zna-

ku m�sta Úvaly. 
    

                    TTTT����etetetetí veí veí veí ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta vsta vsta vsta v    roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve ����tvtvtvtvr-r-r-r-

tek 21. tek 21. tek 21. tek 21. ����ervna vervna vervna vervna v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvaly. . . . Zastupitelstvo v úvodu jedná-

ní vzalo na v�domí zprávu o �innosti rady m�sta. Projednalo problematiku od-

padních vod a pov��ilo starostu m�sta zajišt�ním souboru opat�ení k �ešení kri-

tické situace s odvozem splaškových vod. Schválilo navržené zm�ny jízdních 

�ád� autobus�. Zastupitelstvo vydalo obecn� závaznou vyhlášku �. 2/2007 o 

místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho p�ipojení 

na stavbu vodovodu a kanalizace, obecn� závaznou vyhlášku �. 3/2007 o míst-

ních poplatcích, obecn� závaznou vyhlášku �. 4/2007 o ve�ejném po�ádku, 

opat�ení k jeho zabezpe�ení a �istot� ve m�st�. Dále projednalo majetkoprávní 

vztahy. P�ijalo pen�žní dar od spole�nosti Úvaly Development ve výši 2,5 mil 

K�. Vzalo na v�domí zprávu o �innosti kontrolního výboru. Schválilo ú�ast 

m�sta na dražb� domu �p. 65, obnovu retardér� v ulicích Pražská a V. Špály. 

Schválilo hospoda�ení m�sta za rok 2006 a rozpo�tová opat�ení pro rok 2007, 

výsledky hospoda�ení p�ísp�vkových organizací a rozd�lení hospodá�ského vý-

sledku. Schválilo p�ísp�vek TJ Sokol Úvaly na vypracování projektové doku-

mentace na víceú�elovou halu na pozemku TJ Sokol, zám�r rekultivace lomu 

jako plochy pro volno�asové aktivity d�tí a mládeže. 
 

     ����tvrté vetvrté vetvrté vetvrté ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����ssssta vta vta vta v    roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve 

����tvrtek 13. zátvrtek 13. zátvrtek 13. zátvrtek 13. zá����í ví ví ví v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly.    V úvodu jednání    zastupitel-

stvo vzalo na v�domí zprávu o �innosti rady m�sta a zprávu o pln�ní usnesení 

zastupitelstva. Dále schválilo p�ijetí dotace ve výši 5 mil K� na rekonstrukci 

budovy Multitec. Schválilo prioritní projekty pro �erpání prost�edk� 
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z opera�ních fond� Evropské unie. P�ijalo rozpo�tová opat�ení �. 3 pro rok 

2007. Souhlasilo s uzav�ením nájemní smlouvy na pronájem zdravotního st�e-

diska se spole�ností Ji�í Mareš, s.r.o. Praha. Zastupitelstvo vzalo na v�domí 

zprávu o �innosti finan�ního výboru. Dále zastupitelstvo schválilo zm�ny 

územního plánu. Vzalo na v�domí informaci o probíhajícím ve�ejném projedná-

vání Strategického rozvojového plánu m�sta Úvaly. Souhlasilo s vytvo�ením 

systému umož�ujícího významné zlepšení využívání volného �asu „náctiletých“ 

ob�an�. Vzalo na v�domí zprávu o �innosti kontrolního výboru a o provedení 

kontroly pln�ní usnesení rady m�sta. Vzalo na v�domí informaci o stavu úval-

ských rybník� a informaci o iniciativ� ob�anského sdružení Otev�ené Úvaly na 

vytvo�ení oddychové a rekrea�ní zóny „Mezi Slovany“. 
 

     Páté vePáté vePáté vePáté ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta vsta vsta vsta v    roce 2007 se kroce 2007 se kroce 2007 se kroce 2007 se konalo ve onalo ve onalo ve onalo ve ����tvtvtvtvr-r-r-r-

tek 22. listopadu vtek 22. listopadu vtek 22. listopadu vtek 22. listopadu v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly.sálku DPS Úvaly. V úvodu zastupitelstvo 

vzalo na v�domí zprávu o �innosti rady m�sta a projednalo zprávu o pln�ní 

usnesení zastupitelstva. Zastupitelstvo uložilo starostovi m�sta podepsat 

smluvní dohodu �len� svazku obcí Úvalsko o spoluú�asti p�i výstavb� vodo-

vodního p�ivad��e z káranských �ad�. Zastupitelstvo projednávalo majetko-

právní vztahy a dále p�ipomínky a nám�ty ob�an�. U p�íležitosti významného 

životního jubilea a za dlouholetou reprezentaci m�sta ud�lilo zastupitelstvo 

akad. soch. Miloslav� Ka�kové plaketu m�sta Úvaly. Zastupitelstvo vzalo na 

v�domí pasportizaci komunikací m�sta Úvaly a schválilo p�evzetí inženýrských 

sítí realizovaných firmou KIS-GARANT, s.r.o. Dále pov��ilo zastupitele Mgr. 

Petra Boreckého zastupováním m�sta ve správní rad� Centra pro výzkum ener-

getického využití litosféry VVS a v dozor�í rad� Ing. Helenu Vá�ovou. Vzalo 

na v�domí dopis ob�an� z oblasti U Horoušánek, který se týká stavu komuni-

kací v ulicích Glücksmannova a Šámalova. V souvislosti s projednáváním Stra-

tegického rozvojového plánu m�sta a v souvislosti s doposud dodanými p�ipo-

mínkami ob�an�, spolk�, firem a ob�anských sdružení ke stávajícímu návrhu 

strategického rozvojového plánu uložilo starostovi zajistit v rámci p�ípravy 

strategického rozvojového plánu m�sta zpracování ekonomické a SWOT analý-
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zy dopad� výstavby typu „Hostín“ a variantn� ekonomické a SWOT analýzy 

výstavby typu „intravilán“ (tj. nejprve výstavba na lokalitách Výpustek a mezi 

Radlickou �tvrtí -Slovany); zpracovat analýzu finan�ních dopad� obou variant 

ve vazb� na technickou a sociální infrastrukturu m�sta (stávající stav a poža-

davky); stanovit zásady pro další novou výstavbu a rozvoj m�sta podle výsled-

k� t�chto analýz. 
 

                    Šesté veŠesté veŠesté veŠesté ve����ejné zasedání zastupitelstva ejné zasedání zastupitelstva ejné zasedání zastupitelstva ejné zasedání zastupitelstva mmmm����ssssta vta vta vta v    roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve roce 2007 se konalo ve 

����tvrtek 20. prosince vtvrtek 20. prosince vtvrtek 20. prosince vtvrtek 20. prosince v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvaly.... Zastupitelstvo v úvodu 

souhlasilo s p�id�lením finan�ního p�ísp�vku ve výši 50 tis. K� pro Klub p�átel 

historie a p�írody Úval a okolí, o. s., který bude použit na vydání publikace ty-

pu encyklopedie „Drobné památky v Úvalech a okolí“. Dále zastupitelstvo sou-

hlasilo na návrh kulturní komise s �erpáním �ástky ve výši 44 tis. K� 

z rozpo�tu na rok 2008 z kapitoly kultura, která bude využita na projekt „Ob-

nova desky ke vzniku republiky“. Vydalo obecn� závaznou vyhlášku m�sta 

Úvaly �. 5/2007, kterou se zrušuje obecn� závazná vyhláška m�sta Úvaly 

�.2/2003 – �ád ve�ejného poh�ebišt� m�sta Úvaly.  Zastupitelstvo schválilo 

ro�ní poplatek za odpady pro rok 2008 ve výši 492,- K�, vodné ve výši 28,58 

K�/m3 a sto�né ve výši 30,83 K�/m3. Dále projednávalo zm�ny územního plánu 

m�sta. Také souhlasilo s rozpo�tovými opat�eními �. 4 pro rok 2007. Vzalo na 

v�domí zprávu finan�ního výboru k rozpo�tu m�sta na rok 2008 a schválilo 

rozpo�et m�sta na rok 2008 ve výši 74.613.349,- K�. Zastupitelstvo pov��ilo 

starostu m�sta zastupováním v MAS Region Pošembe�í. Souhlasilo 

s uzav�ením smlouvy podle § 48 odst. 1) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, jejímž cílem je stanovení spole�ného postupu sm��ují-

címu k zamezení a posléze úplnému zákazu provozu kamionové dopravy a jiné 

t�žké dopravy na komunikaci II t�ídy �. 101, procházející katastrálními úze-

mími zú�astn�ných obcí. Zastupitelstvo projednalo p�ipomínky a nám�ty za-

stupitel� a ob�an�. 
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Rada mRada mRada mRada m����stastastasta    
    
     Rada m�sta v nezm�n�ném p�ti�lenném složení (MUDr. Jan Š	astný, Ing. 

Helena Vá�ová, Karel Linhart, Helena Novosádová, Jaromír R. Stemberg) se 

v roce 2007 sešla na 15 zasedna 15 zasedna 15 zasedna 15 zasedááááních. ních. ních. ních.     

                    Na svých zasedáních rada m�sta provád�la pravidelnou kontrolu pln�ní úko-

l� uložených zastupitelstvem i úkol� vlastních, zabývala se vždy p�ípravou 

ve�ejného zasedání zastupitelstva, návrhy a kontrolou práce jednotlivých odbo-

r� m�stského ú�adu, v�etn� stavebního ú�adu, podn�ty jednotlivých zastupitel� 

a ob�an� pro jednání zastupitelstva, projednávala návrhy smluv s konkrétními 

právnickými i fyzickými podnikatelskými subjekty, sledovala �erpání rozpo�tu 

m�sta, velkou pozornost v�novala zm�nám územního plánu m�sta, rozsáhle 

jednala o majetkoprávních a personálních otázkách. 
 

Výbory zastupitelstva mVýbory zastupitelstva mVýbory zastupitelstva mVýbory zastupitelstva m����stastastasta    
 

Výbor finanVýbor finanVýbor finanVýbor finan����ní ní ní ní     
 

     Výbor pravideln� sledoval rozpo�et m�sta a �ešil jeho �erpání. Dále se zabý-

val kontrolami investi�ních akcí m�sta a doporu�oval opat�ení v rámci hospoda-

�ení m�sta.   

 

Výbor kontrolníVýbor kontrolníVýbor kontrolníVýbor kontrolní    

      Výbor projednával kontroly uložených zastupitelstvem na jejich zasedání 

(nap�. kontrola formálních postup� p�i vytvá�ení smluvních vztah� p�i prodeji 

pozemk� m�sta na Slovanech). Kontroloval pln�ní usnesení rady a zastupitel-

stva m�sta a doporu�oval p�íslušná opat�ení. 
  

Komise rady mKomise rady mKomise rady mKomise rady m����stastastasta    

    

Komise pro prevenci kriminality  Komise pro prevenci kriminality  Komise pro prevenci kriminality  Komise pro prevenci kriminality      

     Komise se zabývala programem partnerství, �ešila kamerový systém, telefon-

ní tís�ovou linku. Rozsáhlou pozornost v�novala otázkám utvá�ení centra pro 

mládež. P�ipravila také besedu pro d�chodce. Pozornost v�novala i nám�t�m, 

rizik�m, �ešením a prevenci kriminality ve m�st�. 

Rada mRada mRada mRada m����stastastasta    

Výbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupitel-l-l-l-
stva mstva mstva mstva m����stastastasta    

Komise rady mKomise rady mKomise rady mKomise rady m����sssstatatata    
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Komise pro dopravní obslužnostKomise pro dopravní obslužnostKomise pro dopravní obslužnostKomise pro dopravní obslužnost    

     Komise se zabývala smlouvou s Czech Radarem, ú�elností autobusových za-

stávek na území m�sta. Hodnotila zm�ny jízdních �ád�. Zabývala se pasporti-

zací dopravy ve m�st�, dávala podn�ty ke zlepšení dopravního zna�ení.  
 

Komise pro investice výstavbu a komKomise pro investice výstavbu a komKomise pro investice výstavbu a komKomise pro investice výstavbu a komuuuunikacenikacenikacenikace    

     Komise se vyjad�ovala ke všem investi�ním akcím a stavbám m�sta a záro-

ve� dávala podn�ty k rozhodnutím rady m�sta, k investi�ním zám�r�m podni-

katel� a ob�an� ve m�st�. 
 

Komise pro získávání dotacíKomise pro získávání dotacíKomise pro získávání dotacíKomise pro získávání dotací    

     Komise se zabývala inventurou nám�t� na dotace a ur�ením priorit. P�ijala 

informaci o realizaci zám�ru ,,vodovod z káranských �ad�“. Po prvním usku-

te�n�ném zasedání komise již dále nepracovala. 
 

 

Komise pro životní prostKomise pro životní prostKomise pro životní prostKomise pro životní prost����edí a odpadové hospodáedí a odpadové hospodáedí a odpadové hospodáedí a odpadové hospodá����stvístvístvíství    

     Komise se zabývala odpadovým hospodá�stvím a nutností t�íd�ní zejména 

domácího odpadu ob�any, dávala podn�ty ke stanovení po�tu stanoviš	´a kon-

tejner� pro odvoz komunálního odpadu. Také doporu�ila �ešit svoji problemati-

ku ve vyhlášce o poplatcích ze ps� a v souvislosti se stanovením sazeb pokut p�i 

zne�iš	ování životního prost�edí. 
 

Komise pro kulturuKomise pro kulturuKomise pro kulturuKomise pro kulturu    

     Komise se zabývala p�ípravou m�stského plesu a organizováním celé �ady 

plánovaných kulturních a spole�enských akcí vlastních, ve spolupráci 

s m�stským domem d�tí a mládeže a Klubem p�átel historie a p�írody Úval a 

okolí. Podílela se na organizování divadelních p�edstavení pro d�ti divadélka 

Kapsa, organizovala zájezdy do pražských divadel po�ádaných pro ob�any m�s-

ta. Ve spolupráci s m�stskou knihovnou zajiš	ovala autorské �tení a besedy se 

známými spisovateli. V záv�ru roku komise organizovala celom�stský váno�ní 

jarmark s doprovodným kulturním programem a slavnostní rozsvícení váno�ní-
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ho stromu. V pr�b�hu roku komise sledovala úrove� a stav drobných památek 

ve m�st� a možnosti jejich obnovy. 
 

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

     Komise se zabývala možností z�ízení mate�ské školy v obci Dobro�ovice. 

V pr�b�hu celého roku sledovala �innost mate�ských škol a Základní školy a 

M�stského domu d�tí a mládeže v Úvalech. Zabývala se zvýšením kapacit škol-

ských za�ízení s ohledem na demografický vývoj ve m�st�. 
 

Komise pro potKomise pro potKomise pro potKomise pro pot����eby meby meby meby m����stských stských stských stských ����ástíástíástíástí    

     Komise se zabývala pasportizací komunikací ve m�st� a �ešila p�ipomínky a 

podn�ty �len�. P�edkládala podn�ty rad� m�sta na základ� nám�t� ob�an� jed-

notlivých m�stských �ástí. 
 

Komise sociálnKomise sociálnKomise sociálnKomise sociáln����----zdravotnízdravotnízdravotnízdravotní    

     Komise se zabývala p�ehodnocením kritérií pro p�id�lování byt� v Dom� 

s pe�ovatelskou službou v Úvalech, komunitním plánováním a diskuzí nad 

standardy kvality poskytovaných sociálních služeb – pe�ovatelská služba. 

 

Komise pro efektivní využívání majetku mKomise pro efektivní využívání majetku mKomise pro efektivní využívání majetku mKomise pro efektivní využívání majetku m����stastastasta    

     Komise p�ipravila pasport nemovitého majetku m�sta, zabývala se mož-

nostmi využití areálu Multitec pro pot�eby M�stského ú�adu v Úvalech a po-

suzovala stávající stav areálu. �ešila p�ipomínky k využití nemovitého majetku 

m�sta. Posuzovala vhodnost umíst�ní skateové dráhy a také vyhodnocovala 

uskute�n�né a p�ipravované akce. Zabývala se možnostmi využití nov� nabyté-

ho objektu �p. 65 a doporu�ovala rad� m�sta využití všech objekt� v majetku 

m�sta. 
 

Komise bytováKomise bytováKomise bytováKomise bytová    

     Komise sledovala evidenci žadatel� o byt v majetku m�sta, vyhodnocovala 

volné byty v majetku m�sta a dávala návrhy a podn�ty na p�id�lení byt� 

v majetku m�sta rad� m�sta. 
 

 



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2007                                                                                             strana 11  
                                                                                                                                                                                              

Letopisecká komise Letopisecká komise Letopisecká komise Letopisecká komise     

     Komise se zabývala kroniká�ským zápisem m�sta za rok 2006, který p�edlo-

žil kroniká� Dr. Vít�zslav Pokorný a doporu�ila ho k p�edložení do zastupitel-

stva m�sta. Komise doporu�ila najít vhodné místo k pojmenování po M. Maje-

rové. Komise také posuzovala možnosti pojmenování lesních stezek, zejména 

v oblasti Vinice. Komise také doporu�ila vy�lenit jednu místnost pro kroniku 

m�sta a redakci Života Úval. 
 

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

     Komise dávala podn�ty rad� a zastupitelstvu m�sta v oblasti financování a 

investic, týkajících se sportovních aktivit na území m�sta. 
  

KoaliceKoaliceKoaliceKoalice----opoziceopoziceopoziceopozice        

     Rok 2007 p�inesl n�kolik sporných témat pro fungování koalice a opozice ve 

vedení m�sta. Témata, která vedla k spor�m se to�ila kolem prodeje pozemk� 

m�sta firm� �echoslávie p�edchozím zastupitelstvem na Slovanech a dalším 

sporným tématem byla strategie a dlouhodobý rozvoj m�sta – Strategický 

rozvojový plán m�sta. 

      Rozd�lení na koalici a opozici je v sou�asné dob� t�žko definovatelné a to 

z toho d�vodu, že hlasování zastupitel� z jednotlivých ob�anských sdružení je 

díky individualitám jednotlivých zastupitel� z ob�anských sdružení t�žko 

p�edvídatelné. Dohoda mezi ODS a vedením ob�anského sdružení není 

v n�kterých p�ípadech p�i hlasování respektována a není možné mluvit o stabil-

ní koalici. Na politickém myšlení a cít�ní je nutné hodn� zapracovat a to ne je-

nom u nás v Úvalech, ale v celém stát�.    

     Vzhledem ke skute�nosti, že volební programy ODS a ostatních ob�anských 

sdružení jsou p�ibližn� stejné, proto rozpoznat a konkrétn� definovat hranici 

mez koalicí a opozicí v zastupitelstvu m�sta je n�kdy velmi t�žké. Jako jediný 

opozi�ní �len zastupitelstva vystupoval Ing. Ladislav Morávek (KS�M), který 

se pravideln� p�iklán�l k názor�m ob�anského sdružení Otev�ené Úvaly. Tím by 
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se v podstat� dalo usuzovat, že opozici �istou v roce 2007 zaujalo toto spole-

�enství zastupitel� m�sta. 

 
    

MMMM����stský ústský ústský ústský ú����ad Úvalyad Úvalyad Úvalyad Úvaly    
                            

     MMMM����stský ústský ústský ústský ú����ad je strukturován náslad je strukturován náslad je strukturován náslad je strukturován násleeeedodododovnvnvnvn����::::    

Starosta m�sta – MUDr. Jan Š	astný, volený funkcioná�. 

Místostarostka m�sta – Ing. Helena Vá�ová, volená funkcioná�ka.  

Tajemník mTajemník mTajemník mTajemník m����stského ústského ústského ústského ú����adu adu adu adu ––––    V�ra Hejtíková, jmenovaná starostou – odešla k  

31. 1.; 10. 9. nastoupil Mgr. Ji�í Kamínek 

Sekretariát – Lenka Platzová, Alena Fejtová    
    
Odbory mOdbory mOdbory mOdbory m����stského ústského ústského ústského ú����aduaduaduadu    
    

V roce 2007 ukon�ili pracovní pom�r na m�stském ú�adu: Miroslav Strašil, Da-

na Kyralová, Marie Frýdmanová a nov� nastoupili Milada Jakšová, David 

Pilát, Ji�í Zejda, Hana Homolková, Radka Branyšová, Ilona Hošková. 
 

VytvoVytvoVytvoVytvo����eno 1 pracovní místo pro invalidního obeno 1 pracovní místo pro invalidního obeno 1 pracovní místo pro invalidního obeno 1 pracovní místo pro invalidního ob����ana mana mana mana m����stastastasta    Úvaly –Lukáš 

Holoubek.    
    
    

 

Odbor správníOdbor správníOdbor správníOdbor správní – vedoucí odboru Jana Tesa odboru Jana Tesa odboru Jana Tesa odboru Jana Tesa����ová.ová.ová.ová.    

Radka Branyšová, Marie �erná, Jitka Hamouzová,  

podatelna a informapodatelna a informapodatelna a informapodatelna a informa����ní centrum:ní centrum:ní centrum:ní centrum:Ivana Š	astná,  

oddoddoddodd����lení sociállení sociállení sociállení sociální péní péní péní pé����e:e:e:e: Ilona Hošková, Monika Šimonová,  

pepepepe����ovatelská služba:ovatelská služba:ovatelská služba:ovatelská služba: Pavlína Frýdmanová, So�a K�ížová, Magdalena Uhlí�o-

vá. 

Pod správní odbor spadá úklid budovy M�Ú – paní Olga Pavlova. 
 

 

Odbor ekonomickýOdbor ekonomickýOdbor ekonomickýOdbor ekonomický – vedoucí odboru Jitka Hávedoucí odboru Jitka Hávedoucí odboru Jitka Hávedoucí odboru Jitka Hájjjjková.ková.ková.ková.    

Jana Novotná, Zuzana Sajdlová. 
 

 Odbor investicOdbor investicOdbor investicOdbor investic    – vedoucí odboru Jivedoucí odboru Jivedoucí odboru Jivedoucí odboru Ji����í Zejda.í Zejda.í Zejda.í Zejda.    

Ing. Karel Böhm, Hana Homolková, Ilona Reicheltová, Martin Svoboda 

 

Odbory úOdbory úOdbory úOdbory ú����aduaduaduadu    

MMMM����stský ústský ústský ústský ú����adadadad    

Odbor správníOdbor správníOdbor správníOdbor správní    

Ekonomický oEkonomický oEkonomický oEkonomický oddddborborborbor    

Odbor investicOdbor investicOdbor investicOdbor investic    
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Odbor životního prostOdbor životního prostOdbor životního prostOdbor životního prost����edí a územního plánuedí a územního plánuedí a územního plánuedí a územního plánu    – vedoucí odboru Bohuslav Pr odboru Bohuslav Pr odboru Bohuslav Pr odboru Bohuslav Pro-o-o-o-

kkkk����pek.pek.pek.pek.    

Marek Šplíchal. 
      

Stavební úStavební úStavební úStavební ú����adadadad – vedoucí ú ú ú ú����adu Inadu Inadu Inadu Ing. Helena Bg. Helena Bg. Helena Bg. Helena Buuuulílílílí����ková.ková.ková.ková.    

Petra Edelmannová, Milada Jakšová, Jana Jungwirthová, Jana Maza�ová, 

Jitka Mocová, David Pilát, Ing. Jaroslava Šamanová. 
 

 

VeVeVeVe����ejnejnejnejn���� prosp prosp prosp prosp����šné službyšné službyšné službyšné služby    –––– po po po po����etetetet pracovník� 12  

 vedoucí Jivedoucí Jivedoucí Jivedoucí Ji����í Koneí Koneí Koneí Kone����nýnýnýný    
 

DDDD����m sm sm sm s    pepepepe����ovatelskou službouovatelskou službouovatelskou službouovatelskou službou    ----        po�et pracovník� 2 

Správce objektu Jan KarlinSprávce objektu Jan KarlinSprávce objektu Jan KarlinSprávce objektu Jan Karlin    
 

MMMM����stská knihovnastská knihovnastská knihovnastská knihovna    ----     po�et pracovník� 3  

vedoucí Iva Krvedoucí Iva Krvedoucí Iva Krvedoucí Iva Kr����anskáanskáanskáanská    
 

Zdravotní stZdravotní stZdravotní stZdravotní st����ediskoediskoediskoedisko – po�et pracovník� 2 
    

Jednotka Sboru dobrovolných hasiJednotka Sboru dobrovolných hasiJednotka Sboru dobrovolných hasiJednotka Sboru dobrovolných hasi�������� Úvaly Úvaly Úvaly Úvaly    
    

     V rámci m�sta má zvláštní postavení Jednotka Sboru dobrovolnýchJednotka Sboru dobrovolnýchJednotka Sboru dobrovolnýchJednotka Sboru dobrovolných hasi hasi hasi hasi��������    

Úvaly, Klánovická 918. Úvaly, Klánovická 918. Úvaly, Klánovická 918. Úvaly, Klánovická 918. �azená jako JPO II.JPO II.JPO II.JPO II. (jednotka požární ochrany), která 

�ítá 22 �len�. Velitelem jednotky je Karel Klíma, zástupcem velitele je Miroslav 

Šindelá�.  

     Výjezdová jednotka sboru, disponující dv�ma zásahovými vozidly – Tatrou 

148 CAS 32 a Škodou 706 RTHP CAS 25, zasahovala celkem u 52 událostí. 

Statisticky vzato spadal tedy jeden výjezd na každý týden. 25 zásah� obsáhly 

r�zn� obtížné likvidace požár�. 16 zásah� si vyžádaly následky orkánu 

v polovin� ledna minulého roku. Sedmkrát se vyjížd�lo k dopravním nehodám a 

zbývající �ty�i p�ípady byly odlišného charakteru. Množství �asu poté strávili 

�lenové jednotky sboru údržbou techniky. V roce 2007 bylo vynaloženo na 

opravu a údržbu zásahové techniky kolem 400 tisíc korun. 

    

    

Jednotka SDH Jednotka SDH Jednotka SDH Jednotka SDH 
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    

Stavební úStavební úStavební úStavební ú����adadadad    

DDDD����m m m m 
ssss    pepepepe����ovatelskou ovatelskou ovatelskou ovatelskou 
službouslužbouslužbouslužbou    

MMMM����stská knihostská knihostská knihostská knihovvvvnananana    

Zdravotní stZdravotní stZdravotní stZdravotní st����eeeediskodiskodiskodisko

VeVeVeVe����ejnejnejnejn���� prosp prosp prosp prosp����ššššné né né né 
službyslužbyslužbyslužby    

Odbor ŽP a Odbor ŽP a Odbor ŽP a Odbor ŽP a 
územního plánúzemního plánúzemního plánúzemního pláno-o-o-o-
vánívánívánívání    
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RozpoRozpoRozpoRozpo����et met met met m����stastastasta    
    

P�ÍJMY- 93.396.562,- K� 

VÝDAJE- 93.396.562.- K� 
 

SkuteSkuteSkuteSkute����nostnostnostnost    
    

                    PPPP����íjmovou íjmovou íjmovou íjmovou ����ástástástást    pln�ní rozpo�tu    souhrnn� tvo�ily p�íjmy z daní, p�íjem 

z vlastní �innosti m�sta, dotace a p�j�ky ve výši 92.814.363,03 K�. To je pln�ní 

na 99,4%. 

Z toho da�ové p�íjmy   50,5 mil. K� 

prodej pozemk�    7,2 mil. K� 

p�ijaté neinvesti�ní dary   3,2 mil. K� 

místní poplatky    4,5 mil. K� 
 

    

                    Výdajová Výdajová Výdajová Výdajová ����ást ást ást ást �erpání rozpo�tu m�sta byla realizována �ástkou 

86.705.259,50 K�. �ástka je tvo�ena splátkami úv�r� a prost�edky zajiš	ující 

chod m�sta. To je pln�ní na 92,8%.  

NejvNejvNejvNejv����tší výdajové položky:tší výdajové položky:tší výdajové položky:tší výdajové položky:    

Stavební úpravy v budov� Multitecu (byla získána dotace 5 mil. K�)  

Stavební úpravy v �p. 95 (byla získána dotace 5 mil. K�) 

ZŠ - fasáda severní strany, rekonstrukce WC (byla získána dotace 4,5 mil. K�) 

Školní jídelna (vzduchotechnika, podlaha)    

Koup� domu �p. 65 v Riegrov� ulici 
 

     Náklady na likvidaci odpadk� poprvé v historii p�ekro�ily hranici 4 mil. K� 

(poplatky obyvatel p�itom �iní pouze 2,3 mil. K�). 

     Oproti p�edchozím rok�m výrazn� narostly výdaje na provoz M�Ú (20,2 mil 

K�). �ást navýšení byla zp�sobena zavedením nových informa�ních technologií 

(SW, vytvo�ení po�íta�ové sít� se serverovým �ešením), dále zvýšením položek 

na školení a vzd�lávání ú�edník�, zavedení elektronické spisové služby.  

     První rok provozu Pe�ovatelské služby stál m�sto tém�� 1 mil. K�, ovšem 
k pokrytí t�chto náklad� pomohla dotace Ministerstva práce a sociálních v�cí 
(600 tis. K�) a �ást náklad� hradí klienti. 

 

RozpoRozpoRozpoRozpo����et met met met m����stastastasta    
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PPPP����idididid����lené finanlené finanlené finanlené finan����ní pní pní pní p����íspíspíspísp����vky pro spolkyvky pro spolkyvky pro spolkyvky pro spolky a o a o a o a orrrrganizace ve mganizace ve mganizace ve mganizace ve m����stststst���� na rok 2007 na rok 2007 na rok 2007 na rok 2007    

Centrum pro zdravotn� postižené                                                   3.000,- K� 

Klub p�átel historie a p�írody a okolí                                             2.500,- K� 

Leteckomodelá�ský klub                                                               30.000,- K� 

Církev �eskoslovenská husitská v Úvalech                                    2.500,- K� 

Ob�anské sdružení Nová šance                                                      5.000,- K� 

�eský svaz rybá�ský                                                                     36.000,- K� 

2 MK v.o.s.                                                                                  10.000,- K� 

Tenis club                                                                                     36.000,- K� 

SK Úvaly                                                                                     10.000,- K� 

Junák Úvaly                                                                                15.000,- K� 

Svaz chovatel�                                                                             23.000,- K� 

SK Úvaly                                                                                     72.000,- K� 

Sbor dobrovolných hasi��                                                             30.000,- K� 
 
    

Základní pZákladní pZákladní pZákladní p����ehled o majetku mehled o majetku mehled o majetku mehled o majetku m����stastastasta    

byty, domy byty, domy byty, domy byty, domy  

Škvorecká 181, 75, 105 328 

Smetanova 203 

Prokopa Velikého 1346, 1347 

Kollárova 1095, 1096 

Pražská 527 

služební byty v budov� ZŠ 

služební byt v MŠ Kollárova 

služební byt Klánovická 918 (hasi�i) 

služební byt nám. A. z Pardubic 18 

Horova 1482 

D�m s pe�ovatelskou službou,  

nám. Svobody 1570 
 

Majetek mMajetek mMajetek mMajetek m����stastastasta    



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2007                                                                                             strana 16  
                                                                                                                                                                                              

nebytové prostorynebytové prostorynebytové prostorynebytové prostory  

Pražská 527  

nám. A. z Pardubic 95, 18  

Ve�erka v Jiráskov� ulici 

služebna Policie �R, Riegrova 897  

Zdravotní st�edisko 
 

ostatní veostatní veostatní veostatní ve����ejnejnejnejn���� prosp prosp prosp prosp����šný majetek mšný majetek mšný majetek mšný majetek m����stastastasta  

budova M�Ú, Pražská 276  

areál budov ZŠ  

MŠ Kollárova  

MDDM V. Nováka  

m�stský h�bitov  

hasi�ská zbrojnice Klánovická  

Tesko d�m pod školou  

areál koupališt�, Horova  

areál VPS, 5. kv�tna  

�OV Hodov 

areál Multitec 
 

FinanFinanFinanFinan����ní a ostatní dary poskytnuté mní a ostatní dary poskytnuté mní a ostatní dary poskytnuté mní a ostatní dary poskytnuté m����sssstu Úvalytu Úvalytu Úvalytu Úvaly    

Pro inovaci Života Úval a webových stránek m�sta                        120.000,- K� 

od Úvaly development 

Pro projektovou dokumentaci TJ Sokol                                            180.000,- K� 

od Úvaly development 

Pro rozvoj hasi�ského sportu pro d�ti a mládež SDH Úvaly           200.000,- K� 

od Úvaly development 

P�ísp�vek na vytvo�ení strategického plánu                                     300.000,- K� 

od MEI CZ 

Pro vybudování kamerového systému                                               900.000,- K� 

od Úvaly development 

Pro investi�ní akce SK Úvaly                                                        1.000.000,- K� 
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od Úvaly development                                        

Studie na �istírnu odpadních vod, �ešení splaškové kanalizace 

Dar v hodnot� 60.000,- K� od Úvaly development 

   

VýbVýbVýbVýb����rová, poptávková rová, poptávková rová, poptávková rová, poptávková ����ízení, veízení, veízení, veízení, ve����ejné soutejné soutejné soutejné sout����že, zámže, zámže, zámže, zám����ryryryry    
Výb�rové �ízení na obsazení nebytových prostor v �p. 527 Pražská ulice o veli-

kosti 30,70 m2 prodejna a 14 m2 sklad na zboží pro provozování obchodu a slu-

žeb. 
 

Výb�rové �ízení na funkci vedoucího ú�adu – tajemníka M�stského ú�adu Úva-

ly. 

Poptávkové �ízení na zpracování Strategického plánu rozvoje m�sta Úvaly. 

Výb�rové �ízení na funkci odborný pracovník stavebního ú�adu, odborný pra-

covník odboru investic a správy majetku a vedoucí odboru investic a správy ma-

jetku. 

Výb�rové �ízení na zhotovitele Krizového plánu m�sta Úvaly. 

Ve�ejná sout�ž na pronájem, budovy Zdravotního st�ediska v Úvalech. 

Zám�r pronajmout nebytové prostory v objektu �p. 95 na nám�stí Arnošta 

z Pardubic – 53,58 m2. 

Výb�rové �ízení na pozici hlavního architekta m�sta Úvaly. 

Zám�r pronajmout nebytové prostory v �ásti 1. p. �p. 1144, Pražská ulice, Úva-

ly o vým��e 69,3 m2. 

Zám�r pronajmout nebytové prostory v p�ízemí �p. 527, Pražská, Úvaly o vý-

m��e 40,7 m2. 

Výb�rové �ízení na funkci vedoucího ú�adu – tajemníka M�stského ú�adu Úva-

ly. 

Poptávková �ízení majetková – seznam viz str. 19. 
 

Vyhlášky mVyhlášky mVyhlášky mVyhlášky m����stastastasta    
Obecn� závazná vyhláška �. 1/2007 – Statut pro užívání vlajky a znaku m�sta 

Úvaly 
 

VÝBVÝBVÝBVÝB����ROVÁ ROVÁ ROVÁ ROVÁ ����Í-Í-Í-Í-
ZENÍZENÍZENÍZENÍ    

Vyhlášky mVyhlášky mVyhlášky mVyhlášky m����stastastasta    



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2007                                                                                             strana 18  
                                                                                                                                                                                              

Obecn� závazná vyhláška �. 2/2007 o místním poplatku za zhodnocení staveb-

ního pozemku možností jeho p�ipojení na stavbu vodovodu a kanalizace. 
 

Obecn� závazná vyhláška �. 3/2007 o místních poplatcích. 
 

Obecn� závazná vyhláška �. 4/2007 o ve�ejném po�ádku, opat�ení k jeho za-

bezpe�ení a �istot� ve m�st�. 
 

Obecn� závazná vyhláška �. 5/2007, kterou se zrušuje obecn� závazná vyhláš-

ka m�sta Úvaly �.2/2003 – �ád ve�ejného poh�ebišt� m�sta Úvaly    
    

Zastupitelské dny  Zastupitelské dny  Zastupitelské dny  Zastupitelské dny      
     Zastupitels     Zastupitels     Zastupitels     Zastupitelský den Obký den Obký den Obký den Ob����anské demokratické strany v Úvalechanské demokratické strany v Úvalechanské demokratické strany v Úvalechanské demokratické strany v Úvalech se konal 

v pátek 23. února v sále domu s pe�ovatelskou službou.            
  

     Zastupitelský den ObZastupitelský den ObZastupitelský den ObZastupitelský den Ob����anské demokratické strany v Úvalechanské demokratické strany v Úvalechanské demokratické strany v Úvalechanské demokratické strany v Úvalech se konal 

v pátek 30. b�ezna v sále domu s pe�ovatelskou službou.            
    

     Zastupi     Zastupi     Zastupi     Zastupitelský den Obtelský den Obtelský den Obtelský den Ob����anské demokratické strany vanské demokratické strany vanské demokratické strany vanské demokratické strany v    Úvalech Úvalech Úvalech Úvalech se konal 

v pátek 25. kv�tna v sále domu s pe�ovatelskou službou. 
 

První vePrvní vePrvní vePrvní ve����ejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úvalejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úvalejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úvalejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úval    
     Vedení m�sta Úvaly zorganizovalo 20. srpna od 16 hodin v sále domu 

s pe�ovatelskou službou ve�ejnou diskuzi nad Strategickým plánem rozvoje 

m�sta Úvaly, který vytvo�ila skupina architekt� a odborník�, majících 

s vytvá�ením t�chto plán� rozsáhlé zkušenosti, v ateliéru Ing. arch. Ivana 

Vav�íka. Ješt� p�ed ve�ejnou diskuzí obdržel m�stský ú�ad �adu písemných p�i-

pomínek a p�ísp�vk� k SRPu. Všechny p�ipomínky se staly nedílnou sou�ástí 

SRPu Úvaly. K této ve�ejné diskusi v DPS se sešlo asi 45 ob�an�. 
 

Setkání se senátorem Karlem ŠebkemSetkání se senátorem Karlem ŠebkemSetkání se senátorem Karlem ŠebkemSetkání se senátorem Karlem Šebkem    
     V pond�lí 5. listopadu se od 18.30 hodin v sálku Domu s pe�ovatelskou 

službou v Úvalech uskute�nilo setkání ob�an� Úval se senátorem Parlamentu 

�R Karlem Šebkem, který je zvolený za zdejší volební okrsek.                    
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Druhá veDruhá veDruhá veDruhá ve����ejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úvalejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úvalejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úvalejná diskuze o Strategickém rozvojovém plánu Úval    
     7. listopadu zorganizovalo vedení m�sta další ve�ejné projednávání Strate-

gického rozvojového plánu m�sta za ú�asti jeho tv�rc�, týmu spolupracovník� 

z ateliéru Ing. arch. Ivana Vav�íka. Zájem ob�an� byl veliký, sešlo se asi 80 

ob�an�, p�išli i ti, kte�í se neú�astnili první diskuse v srpnu. Ob�ané p�ednášeli 

�adu p�ipomínek a nám�t�, které jsou na m�stském ú�ad� evidovány a zpraco-

vávány.            

                 

HospodáHospodáHospodáHospodá����ský životský životský životský život    
 
 

     Naprostá v�tšina ob�an� m�sta dojíždí za prací do nedaleké Prahy, ale za-

nedbatelná není ani skupina místních podnikatel�. V rámci podpory místního 

podnikání p�i poptávkových a výb�rových �ízeních radní vždy prosazovali 

úvalské firmy a v p�ípad� rovnocenné nabídky dostali vždy p�ednost místní 

podnikatelé.  
    
 

Výstavba Výstavba Výstavba Výstavba ––––    domy, byty, infrdomy, byty, infrdomy, byty, infrdomy, byty, infraaaastruktura, silnice a železnicestruktura, silnice a železnicestruktura, silnice a železnicestruktura, silnice a železnice    
 

KonKonKonKonkrétní investikrétní investikrétní investikrétní investi����ní akce a opravyní akce a opravyní akce a opravyní akce a opravy    

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY - 3 566 716,- K� 

OPRAVA ST�ECHY A FASÁDY ZŠ - 6 806 378,- K� 

MULTITEC Riegrova �p.897 – vestavba STAVEBNÍHO Ú�ADU - 

6 700 000,- K� 

OPRAVA domu nám. Arnošta z Par. �p. 95 - 5 350 108,- K� 

KOUP� domu Riegrova �p.65 - 2 700 000,- K�  

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – projektové dokumentace  - V Setých a Zálesí 

pro územní rozhodnutí 269.000,- K�, projektová dokumentace  - ul. 5. kv�tna 

zadávací 132.000,- K� 

INŽENÝRSKÉ SÍT� - realizace deš	ové kanalizace Chorvatská ul. 

2.298.022,- K� 

KOMUNIKACE: 

Propustek v ul. K Hájovn� 236.995,- 

VýstavbaVýstavbaVýstavbaVýstavba    

HospodáHospodáHospodáHospodá����ský žský žský žský žiiiivotvotvotvot    
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Oprava komunikací –Želivského, Na Spojce 256.342,- K� 

Opravy komunikací – výtluky oblast Slovany,Grégrova, Alešova, k�ižovatka ul. 

Erbenova, Kollárova 393.092,- K� 
 

 

Školství a vzdŠkolství a vzdŠkolství a vzdŠkolství a vzd����lávánílávánílávánílávání    
MateMateMateMate����ská škola Pražská ská škola Pražská ská škola Pražská ská škola Pražská     
    

     Školku navšt�vuje 40 d�tí, jsou z�ízeny 2 t�ídy po 20 d�tech. Pracují zde 4 

u�itelky Jana Haužvicová, Jaroslava Hejnicová, Hana Horáková, R�žena 

Kroutilová, z toho jedna na zkrácený úvazek, 2 kucha�ky Alena Kade�ábková, 

Pavla Malinová, školnice Na
a Loskotová a v topné sezón� topi� František 

Navrátil. �editelkou školy je Jaroslava Hejnicová. Škola pracuje dle vzdŠkola pracuje dle vzdŠkola pracuje dle vzdŠkola pracuje dle vzd����lávlávlávláva-a-a-a-

cího programu „Školka plná pohody“. cího programu „Školka plná pohody“. cího programu „Školka plná pohody“. cího programu „Školka plná pohody“. V mate�ské škole je t�ída „sluní�ek“ – 

mladší d�ti a t�ída „drá�k�“ – starší p�edškolní d�ti. Škola �erpá prvky 

z projektu „Škola podporující zdraví“. 
 

     Aktivity mate     Aktivity mate     Aktivity mate     Aktivity mate����ské školy:ské školy:ské školy:ské školy:    

     Pravidelná divadelní p�edstavení v MŠ, výuka anglického jazyka, podzimní 

výlet do ZOO Praha, podzimní karneval se sout�žemi, mikulášská nadílka 

s �ertem a pohádkou, váno�ní posezení s rodi�i, masopustní karneval, škola 

v p�írod� v Peci pod Sn�žkou, Sluní�kový den, p�edplavecká výuka od jara do 

�ervna v bazénu v �elákovicích, oslava Velikonoc, jarní táborák, Den matek, 

d�tské vystoupení v Klubu d�chodc�, p�ší a cyklistický výlet do Klánovického 

lesa, výlet na hrad �eský Šternberk, oslava Dne d�tí, sout�že mezi mate�skými 

školami, Regionem po spirále �asu, spolupráce s MDDM, stanování p�edškol-

ních d�tí na školní zahrad�, návšt�va p�edškolních d�tí v 1. t�íd� základní ško-

ly, rozlou�ení s p�edškoláky, spolupráce se Základní a speciální školou Úvaly, 

spolupráce se Základní školou Úvaly.  

     Budova je soukromým majetkem, m�sto má uzav�enu nájemní smlouvu - ná-

jem necelých 300 tis. K�/rok.     

    

    

    

MateMateMateMate����ské školyské školyské školyské školy    
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MateMateMateMate����ská šská šská šská škola Kollárova kola Kollárova kola Kollárova kola Kollárova     
    

     Školu navšt�vuje cca 100 d�tí, jsou z�ízeny 4 t�ídy. Pracuje zde 7 u�itelek, 2 

kucha�ky, 2 uklíze�ky, vedoucí školní jídelny, topi�. �editelkou školy je Šárka 

Trojánková. Školka má vlastní t�locvi�nu.  
 

     Aktivity mate     Aktivity mate     Aktivity mate     Aktivity mate����ské školy: ské školy: ské školy: ské školy:     

Mikulášská nadílka, váno�ní den, váno�ní zvon�ní, zimní karneval, velikono�-

ní den, pálení �arod�jnic, celodenní výlety, jízda na kolech, divadélka v MŠ, 

návšt�vy pražských divadélek Pidi divadlo, Gong, p�edplavecký výcvik v areálu 

Praža�ka, výuka anglického jazyka, škola v p�írod�, zamykání zahrady. 

     Budova je v majetku m�sta, je nutná oprava plášt�, oken a teras.  

Na provoz m�sto ro�n� p�ispívá �ástkou p�es 900 tis. K�.  
    
 

Základní škola vZákladní škola vZákladní škola vZákladní škola v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    
     Základní škola v Úvalech je sou�ástí výchovn� vzd�lávací soustavy a po-

skytuje základní vzd�lávání. Je právním subjektem. V právních vztazích vy-

stupuje svým jménem a má odpov�dnost vyplývající z t�chto vztah�. Základní 

škola má dev�t ro�ník� a �lení se na první a druhý stupe�. První stupe� je tvo-

�en prvním až pátým ro�níkem, druhý stupe� šestým až devátým ro�níkem. Sou-

�ástí školy jsou školní družina a školní jídelna.  

     Škola je umíst�na v klidném prost�edí v blízkosti Vinice, což umož�uje rea-

lizování �ásti výuky, hlavn� v oblasti environmentální výchovy a výchovy ke 

zdraví, v p�írodním a ekologickém prost�edí. 
 

Ve školním roce 2006/2007 bylo složení pedagVe školním roce 2006/2007 bylo složení pedagVe školním roce 2006/2007 bylo složení pedagVe školním roce 2006/2007 bylo složení pedagoooogického sboru následující:gického sboru následující:gického sboru následující:gického sboru následující:    
 

����editel školy:editel školy:editel školy:editel školy: Mgr. B�ezka Jaroslav  

Zástupci Zástupci Zástupci Zástupci ����editele editele editele editele školyškolyškolyškoly: : : : Ing. Morávková Blanka pro 1. stupe�, Mgr. Irena No-

váková pro 2. stupe� 

Výchovný poradce: Výchovný poradce: Výchovný poradce: Výchovný poradce: Mgr. Romana Vorlí�ková 

UUUU����itelé:itelé:itelé:itelé:    
1.1.1.1.    stupestupestupestupe����::::  Mgr. Bittnerová Radana, Mgr. B�ezková Arnoštka, Mgr. 

Formanová So�a, Dagmar Formanová, Mgr. Chot�tická Renata, 

Jaklová Anna, Mgr. Klicperová Tamara, K�ížová Zde�ka, Mgr. 

Základní školaZákladní školaZákladní školaZákladní škola    
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Linhartová Jitka, Mgr. Lorencová Alice, Ing. Morávková Blanka 

(zástupce �editele), Pagá�ová Kv�ta, Semrádová Miloslava, Sintle-

rová Hana, Štípalová Petra. 
 

2.2.2.2.    stupestupestupestupe����:::: Mgr. B�ezka Jaroslav (�editel školy), Ing. Bc. �iha�ová Sta-

nislava, Mgr. Marcela Havelková, Mgr. Kaši�kova Renata, Mgr. 

Kondelíková R�žena, Mgr. Kopecká Petra, Mgr. Korbelová Hana, 

Mgr. Koting Josef, Mgr. Lancová Veronika, Ing. Bc. Misárková 

Dana, Mgr. Morávek Radek, Mgr. Nováková Irena, Mgr. Slovák 

Dušan, Mgr. Stará Jana, Bc. T�mová Dana, Mgr. Vorlí�ková Ro-

mana. 
 

 

Vychovatelé:Vychovatelé:Vychovatelé:Vychovatelé:    

školní družina:školní družina:školní družina:školní družina: Blažková Hana – vedoucí vychovatelka, �erná Lenka, For-

mánková Dagmar, Krulichová Irena, Landgráfová Marie, Sigmundová Jana, 

Šim�nková Romana. 
 

     Ve 23 t�ídách se u�ilo celkem 515 d�tí. Z toho na I. stupni bylo ustaveno 

14t�í. Pr�m�rný po�et žák� ve t�íd� 22,5. Do prvních t�íd nastoupilo nov� cel-

kem 61 žák�, Školu navšt�vuje 324 žák� z Úval a 191 z dalších spádových 

obcí. 

     P�i škole pracuje 5 odd�lení školní družiny se 130 d�tmi a školní jídelna. 2 

odd�lení družiny pracují v "dome�ku", 2 pak v "Tesko" a jedno v budov� školy.              

    P�i škole je v provozu školní jídelna s maximální kapacitou 400 ob�d�. Ve-

doucí školní jídelny je Hana Dudová. Jídelna je prostorov� nevyhovující 

s kapacitou míst 45, hygieniky byla ud�lena výjimka k provozu do konce r. 2007 

V pr�b�hu léta byla technologie jídelny rekonstruována, �ímž spl�uje hygienické 

požadavky. Nová jídelna je plánována v rámci dostavby školního areálu. Bu-

dovy jsou v majetku m�sta. 

    

Školní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlament    

     Na škole p�sobí školní parlament složený ze dvou zástupc� z každé t�ídy. 

Školní parlament pracoval ve složení 18 žák�. Sch�zky se konaly pravideln� 

každý m�síc (celkem 10x). Byly po�izovány zápisy ze sch�zí. Pravideln� byla 
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provád�na hlášení do školního rozhlasu. Žáci a u�itelé byli informováni pro-

st�ednictvím školního rozhlasu a prost�ednictvím zástupc� t�íd v parlamentu, 

pomocí nást�nky a plakát�. K �innosti školního parlamentu lze p�i�íst následu-

jící akce: Den bez aut, Press foto, sb�r papíru, sout�ž ve váno�ní výzdob� t�íd, 

�lov��e nezlob se, Škola naruby, Kyti�kový den, beseda s kapelou Divokej Bill, 

triatlon Železný kluk a Železná holka. 
 

Školská radaŠkolská radaŠkolská radaŠkolská rada    
    

Oprávn�né osoby  Martina Bedrnová (p�edseda) 

    Ing. Ludmila Milerová 
    

Zástupci z�izovatele             Ing. Jana Horová do 12.11.2007, Radka Branyšo-

vá od 12.11.2007 

    Jana Tesa�ová 
 

Pedagogi�tí pracovníci Mgr. Renata Chot�tická 

              Mgr. Irena Nováková (místop�edseda) 
 

 PPPP����i zahájení školního roku 2007/2008i zahájení školního roku 2007/2008i zahájení školního roku 2007/2008i zahájení školního roku 2007/2008    
 

      3. zá�í nastoupilo do prvních t�íd 70 žák�. Školu navšt�vuje celkem 544 

žák�, kte�í se vzd�lávají v 14 t�ídách na prvním stupni a 10 na druhém. 

     �áste�n� se obm�nil i pedagogický sbor. Na konci školního roku odešlo 5 u�i-

telek (Mgr. Lorencová, K. Pagá�ová, Mgr. Stoklasová, Mgr. Slámová a 

Mgr.Vorlí�ková)  z toho 3 na mate�skou dovolenou. U�itelský sbor byl posílen 

sedmi novými pedagogy – Mgr. So�a Formanová (I. st.), Mgr. Monika Petržíl-

ková (I. st.), Mgr. Vít Mareš (D-Ov), PhDr. Zden�k Pouch (Z-Tv) – výchovný 

poradce, Mgr. Jana Švarcová (�j-Ov), Mgr. Marta Siraková (Hv) a  Dagmar 

Weissgarber (Aj-Hv). 
 

     Škola má vlastní internetové stránky, pravideln� p�ispívala do místního m�-

sí�níku Život Úval, spolupracuje s m�stským domem d�tí a mládeže a s dalšími 

subjekty. Škola úzce spolupracuje s kroniká�em m�sta Dr. Vít�zslavem Pokor-

ným, který dochází na seminá�e ve vybraných t�ídách a p�i hodinách d�jepisu 

nebo ob�anské výchovy seznamuje žáky s úvalskou historií. 
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     VVVV    roce 2007 uskuteroce 2007 uskuteroce 2007 uskuteroce 2007 uskute����nila škola nnila škola nnila škola nnila škola n����které náslkteré náslkteré náslkteré násleeeedující akce na vedující akce na vedující akce na vedující akce na ve����ejnosti ejnosti ejnosti ejnosti 

vvvv    Úvalech a úÚvalech a úÚvalech a úÚvalech a ú����astnila se celomastnila se celomastnila se celomastnila se celom����stských akcí:stských akcí:stských akcí:stských akcí:    
 

    

Den bez aut, Zahrada �ech, Svátek spadaného listí, výstava prací žák� školy, 

vy�azení žák� 9. t�íd, sportovní dny, návšt�va divadelních p�edstavení, �ervno-

vý jarmark výrobk� žák� školy, celoškolní cvi�ení CO, Dílny pro budoucí prv-

�áky, Po spirále �asu, astronomická olympiáda, sb�r kaštan� a žalud�, turnaj 

ve školním tenise, �ertoviny, turnaj v kopané, matematická olympiáda, Kudy 

chodí písni�ka, recita�ní sout�ž, Miss school, Noc s Andersenem, Den Zem�, 

Den matek, Škola naruby, Liga proti rakovin�, beseda s protidrogovou témati-

kou, beseda o atomové energii, váno�ní jarmark. 

 
Základní škola a Praktická škola ÚvalyZákladní škola a Praktická škola ÚvalyZákladní škola a Praktická škola ÚvalyZákladní škola a Praktická škola Úvaly    
     Základní škola a Praktická škola Úvaly zprost�edkovává základní vzd�lání 

d�tem se specifickými vzd�lávacími pot�ebami. Jedná se o žáky s vrozenými spe-

cifickými poruchami u�ení nebo chování, ale také o takové, kte�í nemají žádný 

závažná handicap, avšak pot�ebují voln�jší pracovní tempo, individuální p�í-

stup u�itele, práci v malém kolektivu a v rodinné atmosfé�e malé školy. 
 

Složení pedagogického sboru vSložení pedagogického sboru vSložení pedagogického sboru vSložení pedagogického sboru v    roce 2007:roce 2007:roce 2007:roce 2007:    

����editelka školy: editelka školy: editelka školy: editelka školy: Mgr. Bubáková Eva 

UUUU����itelé:itelé:itelé:itelé:    

Belzová Jaroslava, Dosko�ilová Alena, PaeDr. Holubová Lada, Mgr. Kubešo-

vá Jana, Mgr. Lukášek Jaroslav, Sýkorová R�žena, Mgr. Vadinská Miroslava, 

Mgr. Videnka Lukáš, Zahrádková Šárka, Mgr. Ženatá Jindra. 

     Mezi aktivity školy pat�ily sportovní akce – turnaje ve vybíjené, sálové ko-

pané, stolním tenise, florbale uspo�ádané ve spolupráci se sesterskými školami 

v �eském Brod�, Kolín�, Nymburce, Pod�bradech a v M�stci Králové. Škola se 

ú�astnila sout�že v dopravní výchov� konané v MDDM �elákovice. Škola po-

�ádala váno�ní besídku pro Klub d�chodc� v Úvalech i pro rodi�e žák�. Žáci 

navšt�vují divadelní a filmová p�edstavení a výstavy v Úvalech, �eském Brod�, 

Kolín� a v Praze. Škola zorganizovala p�ednášky a besedy se sociální kurátor-

kou k právnímu v�domí, s Policií �R k prevenci sociáln� patologických jev� a 

Základní a PraktiZákladní a PraktiZákladní a PraktiZákladní a Praktic-c-c-c-
ká škola Úvalyká škola Úvalyká škola Úvalyká škola Úvaly    
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s metodi�kou k prevenci školy. Dále organizovala pro žáky besedu s cestovateli 

o Africe, výlety do P�íbrami do muzea hornictví, výlet do M�lníka, tematické 

vycházky do p�írody a návšt�vu chrán�ných lokalit v okolí Úval, návšt�vu 

Planetária a Botanické zahrady v Praze. Škola se ú�astní celoro�ního projektu 

„Pomáháme p�írod�“, jehož cílem je podn�covat u žák� zájem o p�írodu, vnímá-

ní krásy, ale i d�ležitost ochrany p�írody. Jde o vytvá�ení v�domí ekologického 

chování i osobní angažovanosti každého p�i ochran� životního prost�edí. 
    

MMMM����stský dstský dstský dstský d����m dm dm dm d����tí a mládeže vtí a mládeže vtí a mládeže vtí a mládeže v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    
    

     �editelkou domu je Jana Pospíšilová. MDDM i v roce 2007 plnil funkci 

st�ediska volného �asu d�tí a mládeže. Nápl� �innosti MDDM  se skládá  z 

�innosti pravidelné, p�íležitostné, jednorázových akcí, soust�ed�ní,  výlet�, 

prázdninové  rekrea�ní  �innosti, víkendových  akcí  a  m�stských  sout�ží.  

     Budova je v majetku m�sta. M�stský ú�ad Úvaly dotuje MDDM �ástkou 

360 tisíc korun ro�n�. 

     M�stský d�m d�tí a mládeže se stal oblíbeným školským za�ízením, které 

navšt�vuje týdn� 707 �len� v 61 kroužcích a zájmových útvarech z �ad d�tí, 

mládeže, rodi��. V dom� pracují 4 pedagogi�tí pracovníci a 1 provozní pracov-

ník, kte�í spolupracují se 17 externími spolupracovníky. D�m uskute�nil celkem 

109 akcí, kterých se zú�astnilo 7 375 d�tí a dosp�lých. V po�tu ú�astník� akcí 

nejsou zahrnuti pasivní diváci akademií, divadelních p�edstavení, koncert�. 

Jedná se o návšt�vníky zapojené do �inností na po�ádaných akcích dle metodiky 

MŠMT. Z toho vyplývá, že po�et ú�astník� by byl daleko vyšší, nejmén� o 

1600 lidí 
 

OddOddOddOdd����lení spolelení spolelení spolelení spole����enských venských venských venských v����d  d  d  d  ---- vedoucí Olga Procházková vedoucí Olga Procházková vedoucí Olga Procházková vedoucí Olga Procházková    
 

     Odd�lení organizovalo 16 kroužk�,  v nich 122 d�tí,  35 dosp�lých, 29 akcí 

pro 408 d�tí, 3 tábory   pro 103 d�tí  /z toho jeden  p�ím�stský/,  5 externích 

lektor� 

     Odd�lení SPV uvedlo  novinku „  Danin  klubík“ kroužek  pro p�edškolní  

d�ti  podloženou školní docházkou  zam��ený na grafomotoriku, smyslové vní-

mání a soust�ed�ní.Narostl zájem o cvi�ení rodi�� s d�tmi a p�ekvapiv�  se zvý-

MMMM����stský dstský dstský dstský d����m dm dm dm d����tí a tí a tí a tí a 
mládeže  v Úvalechmládeže  v Úvalechmládeže  v Úvalechmládeže  v Úvalech
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šil po�et otc�. Je zájem o cvi�ení pro t�hotné maminky.V rámci pravidelné  �in-

nosti  jsou  integrovány  postižené d�ti, které se  v MDDM cítí dob�e a jezdí i 

na LT. Každoro�n� je po�ádán šachový turnaj nazvaný Šachový  memoriál  Ja-

roslava  Novotného  na  po�est  bývalého  vedoucího  šachových  kroužk�. 

     Olga Procházková po�ádá zajímavé turistické  akce, p�ichází s novými ná-

pady. �innost  mate�ského klubu, který do SPV spadá, si svou úrovní získává 

stále nové  a nové �leny. Odd�lení SPV má nejrozsáhlejší táborovou �innost, 

cyklistický tábor v Cholticích byl rodi�i velmi kladn� hodnocen  stejn�  jako tá-

bor p�ím�stský, o který je rok od roku v�tší zájem. 
 

OddOddOddOdd����lení estetiky lení estetiky lení estetiky lení estetiky –––– vedoucí Barbora Opelková vedoucí Barbora Opelková vedoucí Barbora Opelková vedoucí Barbora Opelková        

     Odd�lení organizovalo 15 kroužk� s ú�astí 154 d�tí, 10 dosp�lých, 12 akcí 

pro 993 ú�astník�, 1 tábor pro 30 d�tí,  spolupracuje se 3 externisty. 

     Odd�lení   zahrnuje   sekci   výtvarnou, hudební, dramatickou.  Do  výtvar-

ných kroužk� jsou integrovány mentáln� handicapované d�ti,  byla  uspo�ádaná 

výstava nadaného postiženého Mat�je N�mce, která m�la velmi kladný ohlas 

ve�ejnosti. Estetika vyhlašuje sout�že výtvarných prací a následn� uskute�ní 

jejich  výstavy. V hudební  a dramatické sekci  se konají  Akademie, na kterých 

vystupují malí hudebníci a divadelníci. V tomto roce vznikla dv� DVD z diva-

delní �innosti  malých dramatik�. 

     V rámci odd. estetiky  byl uskute�n�n letní dramaticko-výtvarný tábor v Ja-

nov� nad Nisou, který m�l zajímavou nápl� a i p�es nep�íze� po�así se na n�m 

d�tem líbilo. Vedoucí odd�lení estetiky Barbora Opelková, která nastoupila v 

zá�í 2006, hledá nové možnosti pro �innost p�edevším  výtvarných  a  keramic-

kých  kroužk�  pro  d�ti,  mládež  i  dosp�lé.  
 

TaneTaneTaneTane����ní oddní oddní oddní odd����lení lení lení lení –––– vedoucí Alena Sismilich vedoucí Alena Sismilich vedoucí Alena Sismilich vedoucí Alena Sismilichoooovávávává    

     Odd�lení organizovalo 28 kroužk� pro 318  d�tí, 68  dosp�lých, dále 46 akcí   

pro 1571 ú�astník�,  1 tábor pro  52 d�tí  a 3 pobytové akce pro 26 d�tí, spolu-

pracuje s 10 externími pracovníky. 

     Tane�ní odd�lení slavilo  v  prosinci 2007 p�edstavením v Salesiánském di-

vadle  XV. let vzniku TS Rytmus  MDDM, velmi úsp�šné  tane�ní skupiny,  
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která se  dokázala prosadit i mezi profesionálními  tane�ními  formacemi. A tak    

vzniklo díky panu J. Hlavá�kovi DVD 15. let TS RYTMUS ÚVALY. Vedou-

cí  a zakladatelka TS  Alena Sismilichová vytvo�ila po  �adu let  inspirativní a 

p�íjemné  ovzduší  pro všechny malé, v�tší  i  dosp�lé   tane�níky.  I  v roce 

2007 �lenové   tane�ních  kroužk�  získávali  ceny, z nichž nejcenn�jší byla  

medaile za 1. místo  na  mistrovství  sv�ta  v  Brémách   v  kategorii d�ti styl  

Electric Boogie,  kterou  si  v silné konkurenci vytan�il Lukáš  Chvátal.  Nejen  

na  základ� úsp�šnosti  našich  reprezentant�  je  o tane�ní aktivity velký zá-

jem, nár�st  �len� ve v�kové kategorii  p�edškolák� je zna�ný. Vedoucí odd�lení 

má dobrý tým mladých lektor�, dokázala dát všem d�tem  prost�ednictvím sou-

t�ží i vystoupení pro rodi�e pocit seberealizace  a TS Rytmus dnes reprezentuje 

nejen  MDDM  �i  m�sto Úvaly, ale i celou �R. 
 

OddOddOddOdd����lení  pro  mládež a kulturu lení  pro  mládež a kulturu lení  pro  mládež a kulturu lení  pro  mládež a kulturu –––– Jana Posp Jana Posp Jana Posp Jana Pospííííšilovášilovášilovášilová 

     Odd�lení organizovalo 20 akcí pro  2238  ú�astník�, z toho o sobotách  a 

ned�lích 1531 ú�astník�. Akce jsou  zam��ené  pro  širokou   ve�ejnost, nejv�tší 

z po�ad�  pro mládež  je Tak trochu úletTak trochu úletTak trochu úletTak trochu úlet,kterého se zú�ast�uje více jak  50  mu-

zikant� a vystavujících malí��, fotograf�, keramik�, �ezbá��, filma�� apod. 

Odd�lení po�ádá širokou plejádu  kulturních akcí zahrnujících výstavy, koncer-

ty, kurzy a akce pro rodi�e  a d�ti. Tyto akce navšt�vuje mnoho lidí z laické i 

odborné ve�ejnosti.    

    

Kultura a spoleKultura a spoleKultura a spoleKultura a spole����nost nost nost nost     
    
     Církev �eskoslovenská husitská v Úvalech uspo�ádala v místní Husov� kapli 

TTTT����íkrálový koncert íkrálový koncert íkrálový koncert íkrálový koncert komorního p�veckého sboru z Prahy AD LIBITUM. 
 

     Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí uspo�ádal v pátek 19. ledna od 

18 hodin v sále Domu s pe�ovatelskou službou v Úvalech p�ednášku s besedou 

BAKTERIE KOLEM NÁS. BAKTERIE KOLEM NÁS. BAKTERIE KOLEM NÁS. BAKTERIE KOLEM NÁS.  P�ednášela a obrázky promítala doc. RNDr. 

Jaroslava Svobodová, CSc. 
    

                

Kultura a spoleKultura a spoleKultura a spoleKultura a spole����----
nostnostnostnost    
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     SK Úvaly uspo�ádal v sobotu 20. ledna od 20 hodin v sokolovn� v Úvalech 

Ples fotbalistPles fotbalistPles fotbalistPles fotbalist����. . . . K tanci a poslechu vyhrávala Nová hudba – Firmus Bohumila 

Šebka. Rovn�ž byla bohatá tombola.     
    

     Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí ve spolupráci s komisí pro kultu-

ru rady m�sta a M�stskou knihovnou v Úvalech uspo�ádal od pátku 26. ledna 

do 2. února v sále Domu s pe�ovatelskou službou v Úvalech výstavu u p�íleži-

tosti 125. výro�í narození a 40. výro�í úmrtí úvalské roda�ky spisovatelky Ma-

rie Majerové  MARIE MAJEROVÁ ZNÁMÁ I NEZNMARIE MAJEROVÁ ZNÁMÁ I NEZNMARIE MAJEROVÁ ZNÁMÁ I NEZNMARIE MAJEROVÁ ZNÁMÁ I NEZNÁÁÁÁMÁ. MÁ. MÁ. MÁ.  Výstava 

byla zahájena kulturním ve�erem. 
    

     Komise pro kulturu rady m�sta Úvaly ve spolupráci s Obcí bará�nickou J. A. 

Komeského uspo�ádala v sále sokolovny 17. února od 20 hodin VII. mVII. mVII. mVII. m����ssssttttský ský ský ský 

ples.ples.ples.ples.    K tanci a poslechu hrála kapela B�ezovanka pod vedením Ji�ího Vojt�cha. 

P�edtan�ení zajistil MDDM Úvaly. P�estávky ve�era byly dopln�ny zajíma-

vými tane�ními programy, ples vyvrcholil bohatou tombolou. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta Úvaly po�ádala ve �tvrtek 22. února zájezd 

do pražského Branického divadla na p�edstavení Prázdniny snPrázdniny snPrázdniny snPrázdniny sn����    v režii Anto-

nína Procházky. 

 

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uvedl 9. b�ezna v 18 hodin v galerii 

domu po�ad Bohuslav Reynek Bohuslav Reynek Bohuslav Reynek Bohuslav Reynek –––– malí malí malí malí����, grafik, básník. , grafik, básník. , grafik, básník. , grafik, básník. Na výstav� zazn�la 

poezie v p�ednesu Hany Kofránkové, zhudebn�né verše v podání Karla Vep�e-

ka. Úvodní slovo p�ednesla Lucie Tu�ková. 
    

     SK Úvaly uspo�ádal v sobotu 10. b�ezna od 20 hodin v sokolovn� v Úvalech 

Karneval fotbalistKarneval fotbalistKarneval fotbalistKarneval fotbalist����. . . . Tradi�n� hrálo DD Combo Old�icha Doležala. Šedesáti 

nejlepším maskám byla p�edána odm�na. 
 

     Junák, st�edisko Úvaly uspo�ádal v sobotu 10. b�ezna ve skautské klubovn� 

po�ad ZZZZ    jihu na sever.jihu na sever.jihu na sever.jihu na sever.  Bylo to vypráv�ní o život� v Jihoafrické republice a 

v Norsku. 
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     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech, odd�lení estetiky vyhlásilo VýtvaVýtvaVýtvaVýtvar-r-r-r-

nou soutnou soutnou soutnou sout����ž pro dž pro dž pro dž pro d����ti na libovolné téma.ti na libovolné téma.ti na libovolné téma.ti na libovolné téma. Vyhlášení vít�z� a vernisáž výstavy se 

uskute�nila 26. b�ezna v 17.30 hodin v MDDM. 
 

     Mate�ská škola Kollárova, Úvaly zorganizovala ve dnech 30. a 31. b�ezna 

DDDD����tský baztský baztský baztský bazárek.árek.árek.árek.    
 

     Komise pro kulturu rady m�sta uspo�ádala pro úvalské seniory Pomlázkové Pomlázkové Pomlázkové Pomlázkové 

odpoledne odpoledne odpoledne odpoledne v sobotu 31. b�ezna od 14 do 17 hodin v sálku Domu 

s pe�ovatelskou službou v Úvalech. K tanci a poslechu zahrál pan Mirek Ko-

�árník. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech p�ipravil 2. dubna vernisáž JARNÍ JARNÍ JARNÍ JARNÍ 

VÝSTAVY VÝSTAVY VÝSTAVY VÝSTAVY prezentující práce d�tí z výtvarných a dramatických kroužk� 

MDDM. 
     

     M�stský d�m d�tí a mládeže uspo�ádal ve �tvrtek 5. dubna od 9 do 12 hodin 

Velikonoce vVelikonoce vVelikonoce vVelikonoce v    MDDM MDDM MDDM MDDM se zdobením vají�ek s Lídou Benešovou a veselé obráz-

ky s Bárou Opelkovou. 
 

     M�stská knihovna v Úvalech v rámci oslav 145. výro�í svého vzniku a 

Roku knihovny uspo�ádala 13. dubna od 18 hodin v sálku Domu 

s pe�ovatelskou službou literární veliterární veliterární veliterární ve����er ser ser ser s    Gabrielou Vránovou. Gabrielou Vránovou. Gabrielou Vránovou. Gabrielou Vránovou. Paní Vránová 

také �etla ukázky ze své knížky Magnetický vítr. 
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže uspo�ádal 18. dubna od 18 hodin Koncert žKoncert žKoncert žKoncert žá-á-á-á-

kkkk���� Základní um Základní um Základní um Základní um����lecké školy Jana Zacha.lecké školy Jana Zacha.lecké školy Jana Zacha.lecké školy Jana Zacha. 

 

      Regionální kulturní akci  DEN ZEMDEN ZEMDEN ZEMDEN ZEM���� NA KLEPCI NA KLEPCI NA KLEPCI NA KLEPCI v rámci školního 

projektu „Po spirále �asu“ uspo�ádaly v sobotu 21. dubna Spolek pro obnovu a 

rozvoj obce Hradešín, Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí, ob�anské 

sdružení Klub žen P�išimasy a Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy.  
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže a komise pro kulturu rady m�sta Úvaly uspo-

�ádaly 30. dubna ����ARODARODARODAROD����JNICE JNICE JNICE JNICE s pr�vodem masek a mnohými taška�icemi 

na h�išti pod sokolovnou. 
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     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech zorganizoval 11. kv�tna v 18 hodin 

ve své galerii vernisáž POHLED DO SKICÁKU MARIE TEFRPOHLED DO SKICÁKU MARIE TEFRPOHLED DO SKICÁKU MARIE TEFRPOHLED DO SKICÁKU MARIE TEFROOOOVÉ. VÉ. VÉ. VÉ. 

S kulturní vložkou vystoupily doc. Katarína Bachmannová – klavír, Eliška 

Weissová – �lenka opery ND zp�v, Dana Kone�ná – recitace, Dr. Dušan Dvo-

�ák – úvodní slovo. Výstavu instalovala Ing. arch. Jana Tilšerová. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta a M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech 

uvedly v sobotu 19. kv�tna od 19 hodin v sále domu s pe�ovatelskou službou 

POPOPOPOEEEETICKÁ ZASTAVENÍ, TICKÁ ZASTAVENÍ, TICKÁ ZASTAVENÍ, TICKÁ ZASTAVENÍ, komponovaný ve�er hudby a poezie, ú�inkovala 

MUSICA DOLCE VITA – Daniela Demuthová mezzosoprán, Zby�ka Šolco-

vá harfa, Jan Machat flétna. Zazn�la HUDBA a.Vivaldiho, G. F. Händela, J. 

S. Bacha, G. Paisiella, W. A. Mozarta, F. Chopina, H. Berlioze, C. Saint-

Saense, A. Dvo�áka C, Debussyho, J. Lenoira. Milostná lyrika v prom�nách 

�asu – verše Z. Šolcové. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta, M�stský d�m d�tí a mládeže a Základní 

škola v Úvalech zorganizovaly pro všechny d�ti ve m�st� 26. kv�tna od 14.30 

hodin na h�išti pod školou OSLAVU DNE DOSLAVU DNE DOSLAVU DNE DOSLAVU DNE D����TÍ.TÍ.TÍ.TÍ.    
    

     Komise pro kulturu rady m�sta Úvaly a Ing. Ivan �erný p�ipravili 8. �ervna 

od 18 hodin v sále domu s pe�ovatelskou službou zajímavé setkání 

s významnou osobností �eské architektury pod názvem Událost a Událost a Událost a Událost a ����inininin, prof. 

Ing. arch. Miroslavem Masákem. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uspo�ádal 8. �ervna od 17 hodin 

v sokolovn� v Úvalech TaneTaneTaneTane����ní akademiiní akademiiní akademiiní akademii, na které vystoupily d�ti z tane�ních 

kroužk� MDDM. 
 

                    Komise pro prevenci proti kriminalit�, sdružení Nová šance a Sbor dobro-

volných hasi�� Úvaly ve spolupráci s obvodním odd�lením Policie �R Úvaly 

uspo�ádaly v sobotu 9. �ervna od 9 hodin na h�išti pod kostelem akci BezpeBezpeBezpeBezpe����ná ná ná ná 

sobota. sobota. sobota. sobota. Ú�astníci shlédli ukázky výcviku policejních psovod� a po té dopravní 

h�išt� a požární tématika. D�ti mohly ukázat znalosti dopravních p�edpis� na 

kolob�žkách a t�íkolkách. 
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     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech  p�ipravil 10. �ervna od 17 hodin 

v galerii MDDM Koncert indické hudbyKoncert indické hudbyKoncert indické hudbyKoncert indické hudby    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uspo�ádal v pond�lí 11. �ervna od 

17.30 hodin Vernisáž vVernisáž vVernisáž vVernisáž výýýýtvarných prací Mattvarných prací Mattvarných prací Mattvarných prací Mat����je Nje Nje Nje N����mce.mce.mce.mce.    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže po�ádal v pond�lí 11. �ervna od 18 hodin 

v galerii MDDM AkademiiAkademiiAkademiiAkademii, na které vystoupily d�ti z hudebních kroužk� Pet-

ra Nová�ka,kytaristé Václava Bláhy a dramatický kroužek Jany Pospíšilové. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uspo�ádal ve st�edu 13. �ervna od 18 

hodin v galerii MDDM Koncert žákKoncert žákKoncert žákKoncert žák���� Základní um Základní um Základní um Základní um����lecké školy Jana Zacha lecké školy Jana Zacha lecké školy Jana Zacha lecké školy Jana Zacha 

����eleleleláááákovice, pobokovice, pobokovice, pobokovice, pobo����ka Úvaly.ka Úvaly.ka Úvaly.ka Úvaly.    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uvedl ve dnech 1. až 13. zá�í ve své 

galerii výstavu ilustrací Ladislavy Pechové pro d�ti DOMA JE NEJLÍP. JE NEJLÍP. JE NEJLÍP. JE NEJLÍP. 

Úvodní slovo pronesl režisér animovaného filmu Ji�í Tyller, na klavír hrál hu-

dební skladatel Zden�k Zden�k. 
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uspo�ádal v sobotu 15. zá�í od 10 

hodin v MDDM pro mladé malí�e, grafiky, keramiky, hudebníky, fotografy, 

literáty, filma�e, pro všechny mladé tv�rce 4. ro�ník akce Tak trochu úlet.Tak trochu úlet.Tak trochu úlet.Tak trochu úlet.    
    

     Komise pro kulturu rady m�sta Úvaly uspo�ádala pro úvalské seniory 22. 

zá�í v sálku domu s pe�ovatelskou službou od 14 hodin VÁCLAVSKÉ OVÁCLAVSKÉ OVÁCLAVSKÉ OVÁCLAVSKÉ OD-D-D-D-

POLEDNEPOLEDNEPOLEDNEPOLEDNE.... K tanci a poslechu hrál a zpíval pan Miroslav Ko�árník. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta Úvaly uspo�ádala v pátek 5. �íjna od 18 ho-

din v sálku domu s pe�ovatelskou službou p�ednášku a besedu na téma Mediace Mediace Mediace Mediace 

–––– p p p p����edcházení a edcházení a edcházení a edcházení a ����ešení konfliktešení konfliktešení konfliktešení konflikt����. . . .  
 

     Ob�anské sdružení Nová šance po�ádalo v sobotu 6. �íjna od 13 hodin 

v prostorách Základní školy Úvaly a v jejím okolí za podpory M�stského domu 

d�tí a mládeže v Úvalech I. úvalské jabkobraní. I. úvalské jabkobraní. I. úvalské jabkobraní. I. úvalské jabkobraní.  Pro návšt�vníky byly p�ipra-

veny výstava d�tských výkres� a výrobk� na téma „jablko“, možnost výhodného 
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nákupu jablek p�ímo od prodejc�, jable�né kolá�ky, mošt, nealkoholické nápoje, 

živá hudba, sout�že o ceny „O nejlepší výkres nebo výrobek“ a „Konzumace 

jablek na �as“. 
 

     Komise pro bezpe�nost a prevenci kriminality rady m�sta Úvaly ve spolu-

práci s Policií �R uskute�nila 11. �íjna od 15.30 hodin v sálku domu 

s pe�ovatelskou službou pro úvalské seniory besedu na téma BezpeBezpeBezpeBezpe����nost našich nost našich nost našich nost našich 

seniorseniorseniorsenior����....    
 

     M�stská knihovna v Úvalech ve spolupráci s komisí pro kulturu rady m�sta 

p�ipravila v rámci oslav 145. výro�í svého vzniku 12. �íjna od 18 hodin v sálku 

domu s pe�ovatelskou službou autorské �tení a besedu se spisovatelem Michbesedu se spisovatelem Michbesedu se spisovatelem Michbesedu se spisovatelem Micha-a-a-a-

lem Vieweghem.lem Vieweghem.lem Vieweghem.lem Vieweghem.    
    

     Mate�ská škola Kollárova, Úvaly zorganizovala ve dnech 19. a 20. �íjna 

DDDD����ttttský bazárekský bazárekský bazárekský bazárek pro období podzim – zima. 
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uspo�ádal v sobotu 20. �íjna ve 14 

hodin na h�išti na Slovanech DRAKIÁDU DRAKIÁDU DRAKIÁDU DRAKIÁDU pro d�ti i dosp�lé 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta Úvaly zorganizovala 23. �íjna zájezd do di-

vadla Palace Theater na p�edstavení Velká zebra aneb jakže se to jmenVelká zebra aneb jakže se to jmenVelká zebra aneb jakže se to jmenVelká zebra aneb jakže se to jmenuuuujete.jete.jete.jete.    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech p�ipravil výstavu obraz� Jany Tilše-

rové Putování kPutování kPutování kPutování k    prameni, prameni, prameni, prameni, ozdobené kamennými plastikami Vladimíra Von-

dráška a p�átel. Vernisáž se uskute�nila v sobotu 27. �íjna ve 14 hodin v galerii 

MDDM. Úvodní slovo p�ednesla Jana Pospíšilová, autor�iny verše recitovaly 

Dagmar Winklerová a Danica Babicová, na housle hrál Jan Kvapil.     
    

     Komise pro kulturu rady m�sta Úvaly zorganizovala 13. listopadu zájezd 

do divadla na Vinohradech na p�edstavení Chvíle pravdy.Chvíle pravdy.Chvíle pravdy.Chvíle pravdy.    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže uspo�ádal 15. listopadu v 17.30 hodin vernisáž 

výstavy výtvarných d�tských prací na téma Moje prázdninyMoje prázdninyMoje prázdninyMoje prázdniny. Na vernisáži byli 

vyhlášeni i vít�zové výtvarné sout�že. 
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     Komise pro kulturu rady m�sta uspo�ádala v galerii M�stského domu d�tí a 

mládeže v Úvalech ve dnech 17. 18. listopadu výstavu k výstavu k výstavu k výstavu k     životnímu jubživotnímu jubživotnímu jubživotnímu jubi-i-i-i-

leu akad. soch. Miloslavy Kaleu akad. soch. Miloslavy Kaleu akad. soch. Miloslavy Kaleu akad. soch. Miloslavy Ka����kové. kové. kové. kové. Slavnostní zahájení výstavy se 

uskute�nilo v sobotu 17. listopadu ve 14 hodin. P�i p�íležitosti 80. narozenin 

Miloslavy Ka�kové p�edala místostarostka m�sta Ing. Helena Vá�ová do ru-

kou oslavenkyn� „Plaketu m�sta Úvaly“. 
 

     Základní škola Úvaly uskute�nila v sobotu 1. prosince od 14 hodin 

v prostorách školy VánoVánoVánoVáno����ní janí janí janí jarrrrmark ve škole. mark ve škole. mark ve škole. mark ve škole.  V pr�b�hu celého odpoledne se 

za velkého zájmu rodi�� prodávaly adventní v�nce, svícny, tašti�ky, v�ne�ky, 

hedvábné šátky, p�ání�ka, váno�ní ozdoby, podávalo se váno�ní cukroví, štrúdl, 

váno�ka, štola, žáci prvního stupn� nacvi�ili básni�ky, písni�ky a scénky, žáci 

druhého stupn� znázornili živý betlém. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta p�ipravila v ned�li 2. prosince od 9.30 hodin 

v sále Domu s pe�ovatelskou službou v Úvalech divadelní p�edstavení divadél-

ka KAPSA PUTOVÁNÍ ZA VÁNOPUTOVÁNÍ ZA VÁNOPUTOVÁNÍ ZA VÁNOPUTOVÁNÍ ZA VÁNO����NÍ HVNÍ HVNÍ HVNÍ HV����ZDOU.ZDOU.ZDOU.ZDOU.    
    

     Komise pro kulturu rady m�sta spolu s M�stským domem d�tí a mládeže 

v Úvalech uspo�ádala v ned�li 2. prosince od 10 hodin na nám�stí Arnošta 

z Pardubic pravý VánoVánoVánoVáno����ní jarmark ní jarmark ní jarmark ní jarmark s kulturním programem. U prodejních stán-

k� se prodávalo váno�ní a „kulturní zboží“ – obrázky a obrazy, svícny, sví�ky, 

ozdoby, adventní v�nce a kytice, keramika apod. Podávaly se perní�ky, váno�-

ka, cukroví, k dostání byla i staro�eská medovina a váno�ní grog �i sva�ené víno 

a další ob�erstvení. Návšt�vníci jarmarku poslouchali koledy a shlédli i dopro-

vodný kulturní program – p�edstavení Váno�ní p�íb�h, které nastudovali Mgr. 

Jitka Pokorná a Jan Psota ml., zpívaly a recitovaly d�ti z MDDM a ze zá-

kladní školy, v 16.45 hodin byl slavnostn� rozsvícen váno�ní strom. 
 

     M�stská knihovna v Úvalech p�ipravila ve st�edu 5. prosince od 9.30 a 10 

hodin pro nejmenší d�ti 3 až 6 let 2 loutková p�edstavení Nebojme se pohádkNebojme se pohádkNebojme se pohádkNebojme se pohádko-o-o-o-

vých bytostí. vých bytostí. vých bytostí. vých bytostí.     
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     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uspo�ádal v ned�li 9. prosince od 14 

hodin v Salesiánském divadle v Praze VánoVánoVánoVáno����ní akademii, ní akademii, ní akademii, ní akademii, vystoupení d�tí 

z tane�ních, hudebních a dramatických kroužk�. 
    

     Komorní p�vecký sbor CHRISTI Úvaly uskute�nil v ned�li 9. prosince  ve 

14.30 hodin v sále Církve bratrské v Úvalech váno�ní vystoupení TEN VTEN VTEN VTEN VÁ-Á-Á-Á-

NONONONO����NÍ NÍ NÍ NÍ ����AS.AS.AS.AS. V programu zazn�ly adventní a váno�ní písn�, �eské a moravské 

váno�ní koledy a sólová vystoupení Terezy Macha�ové, Marka Nádeníka a 

Marty Ženaté. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže v Úvalech uskute�nil ve své galerii v ned�li 16. 

prosince od 16 hodin VánoVánoVánoVáno����ní koncert MUSICA DOLCE VITA. ní koncert MUSICA DOLCE VITA. ní koncert MUSICA DOLCE VITA. ní koncert MUSICA DOLCE VITA.  Poslucha�i 

se tak p�enesli do sv�ta adventní a váno�ní hudby a písn� v podání flétnistky, 

zp�va�ky a harfistky. �lenkou souboru je úvalská ob�anka Zby�ka Šolcová. 
 

     Základní škola v Úvalech uspo�ádala 20. prosince od 17.30 hodin v kostele 

Zv�stování Pán� VánoVánoVánoVáno����ní koncertní koncertní koncertní koncert žák� školy. 
 

     Vedení m�sta ve spolupráci s M�stským ú�adem Úvaly uspo�ádaly v sobotu 

22. prosince od 15 hodin na nám�stí Arnošta z Pardubic oslavu váno�ních 

svátk� „Vánoce ve m„Vánoce ve m„Vánoce ve m„Vánoce ve m����stststst����“ “ “ “ s hudebním programem úvalské kapely KEEP 

FLEXI a s ob�erstvením podávaným zdarma všem zú�astn�ným ob�an�m (klo-

básy a teplé nápoje). 
 

     Církev �eskoslovenská husitská uskute�nila v pond�lí 24. prosince od 21.30 

hodin v Husov� kapli, která byla hojn� navštívena širokou ve�ejností VVVVáááánononono����ní ní ní ní 

zpzpzpzp����vy. vy. vy. vy. Váno�ní koledy a písn� hráli a zpívali Tereza Macha�ová, Martin 

Vydra a s flétnami i sourozenci Novákovi. 
    

SpoleSpoleSpoleSpole����enské událostienské událostienské událostienské události    
Vzpomínková akce kVzpomínková akce kVzpomínková akce kVzpomínková akce k    výrovýrovýrovýro����í Kví Kví Kví Kv����tnového povstání a osvobození tnového povstání a osvobození tnového povstání a osvobození tnového povstání a osvobození     

                    K 62. výro�í Kv�tnového povstání proti n�meckým okupant�m a osvoboze-

ní republiky se v pátek 4. kv�tna 2007 v 17 hodin uskute�nilo vzpomínkové 

SpoleSpoleSpoleSpole����enské událoenské událoenské událoenské událos-s-s-s-
titititi    



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2007                                                                                             strana 35  
                                                                                                                                                                                              

setkání u památníku padlých hrdin� na místním h�bitov�, kde byly položeny 

v�nce m�sta a kv�tiny místních Junák� k hrobu padlých a k pam�tním deskám 

na h�bitovní zdi. Po projevu starosty m�sta MUDr. Jana Š	astného a Ing. Ro-

mana Bubáka všichni p�ítomní zazpívali spole�n� �eskou státní hymnu. 

    

MMMM����stské posvícenístské posvícenístské posvícenístské posvícení    

     Každoro�n� se vždy druhou zá�ijovou sobotu a ned�li, v tomto roce 8. a 9. 

zá�í, koná v Úvalech již tradi�n� posvícení. I v roce 2007 se na nám�stí Arnoš-

ta z Pardubic a na h�išti pod sokolovnou rozprost�ely prodejní stánky a pestré 

atrakce zejména pro d�ti. V sobotu se konal slavnostní oh�ostroj. Posvícenskou 

ned�li 9. zá�í již tradi�n� zahájily �ímskokatolická mše v kostele Zv�stování 

Pán� a bohoslužby Církve �eskoslovenské husitské v Husov� kapli.  
 

Vzpomínková akce k výroVzpomínková akce k výroVzpomínková akce k výroVzpomínková akce k výro����í založení í založení í založení í založení ����eskoslovenské republikyeskoslovenské republikyeskoslovenské republikyeskoslovenské republiky    

          Vzpomínka 89. výro�í založení �eskoslovenské republiky 28. �íjna 1918    

se uskute�nila v pátek 26. �íjna 2007 v 16 hodin u pomníku padlých v I. sv�to-

vé válce, který je na nám�stí Arnošta z Pardubic již tradi�n� za skromné ú�asti 

místních obyvatel. Po proslovu místostarostky m�sta Ing. Heleny Vá�ové a Ing. 

Romana Bubáka byl položen k pomníku v�nec za m�sto, kv�tiny položila také 

skupina skaut� a na záv�r spole�n� všichni p�ítomní zazpívali �eskou státní 

hymnu. 
 

    

MMMM����stská knihovnastská knihovnastská knihovnastská knihovna    
     M�stská knihovna v Úvalech vyhlásila rok 2007 Rokem knihovnyrok 2007 Rokem knihovnyrok 2007 Rokem knihovnyrok 2007 Rokem knihovny, nebo	 

uplynulo 145 let od založení knihovny v Úvalech.  

     V lednu se knihovna pppp����ipojila kipojila kipojila kipojila k    organizování výstavy Marie organizování výstavy Marie organizování výstavy Marie organizování výstavy Marie Majerová Majerová Majerová Majerová 

známá i neznámá,známá i neznámá,známá i neznámá,známá i neznámá, poskytla služby, materiály a knihy. Od b�ezna zahájila po-

skytování knihovnických služeb nastávajícím a mladým maminkám s d�tmi 

v mimomimomimomimo����ádné pádné pádné pádné p����jjjj����ovní dobovní dobovní dobovní dob���� v�nované speciáln� pro n�. Vždy to byla poslední 

st�eda v m�síci. T�chto dní využilo vždy osm až dev�t maminek s jedním až 

dv�ma d�tmi. P�ibylo tím p�t nových �tená�ek. O jedno až p�tileté d�ti bylo po-

staráno v d�tském koutku s knížkami a hra�kami. 

MMMM����STSKÁ STSKÁ STSKÁ STSKÁ 
KNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNA    
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     V rámci oslav výro�í svého založení po�ádala knihovna 2 autorská 2 autorská 2 autorská 2 autorská ����tenítenítenítení – 

besedybesedybesedybesedy se spisovateli. se spisovateli. se spisovateli. se spisovateli. V dubnu �etla ze své poezie Magnetický vítr here�ka 

Gabriela Vránová a v �íjnu z p�ipravované knihy Pohádky pro unavené rodi�e 

spisovatel Michal Viewegh. 

     Od zá�í dostala knihovna stálý prostor v místním m�sí�níku Život Úval 

v rubrice Okénko knihovnyOkénko knihovnyOkénko knihovnyOkénko knihovny, kam p�ispívala informacemi, nabídkou knižních 

novinek, �i ukázkami knih, v�etn� fotografií ze života knihovny. 

     Knihovna dále p�ipravila 18 besed 18 besed 18 besed 18 besed pro žáky mate�ských, základní a speciál-

ní školy. Besed se ú�astnilo celkem 331 d�tí. Pro nejmenší d�ti, které ješt� nena-

všt�vují mate�ské školky, zahrály knihovnice 2 p2 p2 p2 p����eeeeddddstavení loutkového divadla stavení loutkového divadla stavení loutkového divadla stavení loutkového divadla 

Nebojte se pohádkových bytostí, které navštívilo 13 d�tí s doprovodem. 

     V rámci grant� VISK 3 získala knihovna finan�ní prost�edky 

z Ministerstva kultury �R kkkk    pppp����echodu zechodu zechodu zechodu z    knihovnického systému Lanius na knihovnického systému Lanius na knihovnického systému Lanius na knihovnického systému Lanius na 

knihovnický systém Claviusknihovnický systém Claviusknihovnický systém Claviusknihovnický systém Clavius, který byl dokon�en v letním období.   

     P�ír�stky knižního fondu �inily v roce 2007 859 knih v hodnot� tém�� 175 

tisíc korun a knihovna se starala celkem o 23 002 knihy. M�la 597 stálých �te-

ná�� z toho d�tí do 15 let 163. Knihovnu v pr�b�hu roku navštívilo 9 210 ná-

všt�vník�. Celkem bylo realizováno 29 099 výp�j�ek knih a 7 092 výp�j�ek pe-

riodického tisku 
 

CírkveCírkveCírkveCírkve    
 
     Ve �tvrtek 18. ledna se od 18 hodin v Husov� kapli C�SH v Úvalech usku-

te�nila Ekumenická bohEkumenická bohEkumenická bohEkumenická bohooooslužba.služba.služba.služba.    
 

����ímskokatolická církev Úvalyímskokatolická církev Úvalyímskokatolická církev Úvalyímskokatolická církev Úvaly    
     Fará�em úvalské farnosti je P. Krzysztof Lach. Bohoslužby jsou konány ve 

farním kostele Zv�stování Pán� v Úvalech, ve farním kostele Narození svatého 

Jana K�titele v Tuklatech, farním kostele Sv. Petra a Pavla v P�išimasech, ve 

farním kostele Sv. Ji�í na Hradebn�, farním kostele Sv. Anny ve Škvorci. Já-

henskou službu ve farnosti Tuklaty vykonává Ing. Jan Pe�ený. 
 

CírkveCírkveCírkveCírkve    

����ímskokatolická ímskokatolická ímskokatolická ímskokatolická 
církevcírkevcírkevcírkev    
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Církev Církev Církev Církev ����eskoslovenská husitská Úvalyeskoslovenská husitská Úvalyeskoslovenská husitská Úvalyeskoslovenská husitská Úvaly    
     Fará�kou úvalské náboženské obce je Mgr. Jitka Pokorná. Náboženská obec 

každoro�n� po�ádá kroužek KKKK����eseseses				anská výchova hrou anská výchova hrou anská výchova hrou anská výchova hrou p�i Husov� kapli 

v Úvalech pro p�edškolní d�ti od 5 let a školáky. D�ti pravideln� vystupují na 

ve�ejnosti s ukázkami z výtvarné i dramatické �innosti, nacvi�ily biblickou 

scénku Vzk�íšení a ukázky hry na flétnu. Kroužek vede místní fará�ka Mgr. 

Jitka Pokorná. 
 

     Náboženská obec  uspo�ádala v ned�li 2. zá�í od 16 hodin v Klánovickém 

lese  PPPP����ímluvnou bohoslužbu ímluvnou bohoslužbu ímluvnou bohoslužbu ímluvnou bohoslužbu za zachování Klánovického lesa, za zastavení 

budování golfového areálu a kácení strom�. Bohoslužbu za ú�asti cca 70 ú�ast-

ník� sloužila úvalská fará�ka Mgr. Jitka Pokorná. 
 

     Církev konala v ned�li 28. �íjna od 9 hodin v Husov� kapli v Úvalech 

vzpomínkové bohvzpomínkové bohvzpomínkové bohvzpomínkové bohooooslužby služby služby služby u p�íležitosti památného Dne zesnulých. 
 

     V ned�li 9. prosince od 9 hodin v Husov� kapli v Úvalech uskute�nila církev 

adventní bohoslužbu se scénkou o pastýadventní bohoslužbu se scénkou o pastýadventní bohoslužbu se scénkou o pastýadventní bohoslužbu se scénkou o pastý����ích. ích. ích. ích. Ú�inkovaly d�ti z kroužku K�es-

	anské výchovy. 
 

Církev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská Úvaly    
      Církev bratrská v Úvalech uskute�nila v ned�li 21. �íjna v modlitebn� Círk-

ve bratrské v Úvalech, Pražská 477 bohoslužbu Díkbohoslužbu Díkbohoslužbu Díkbohoslužbu Dík����vzdání vzdání vzdání vzdání  s pod�kováním 

Bohu za úrodu a vyjád�ení vd��nosti za dostatek, který máme. Správcem kaza-

telské stanice církve v Úvalech je Jan Stejskal. 
 

Komorní sbor CHRISTI ÚvalyKomorní sbor CHRISTI ÚvalyKomorní sbor CHRISTI ÚvalyKomorní sbor CHRISTI Úvaly    
     Sbor je ekumenickým k�es	anským kolektivem, který již zpívá šest let.    Za tu 

dobu dnes osmnáctiti�lenný kolektiv pod vedením Dr. Vít�zslava Pokorného, 

za pomoci a klávesového doprovodu Mgr. Evy Nádení�kové, odzpíval desítky 

koncert� a vystoupení nejen v Úvalech a ve Škvorci, ale také v Praze, v Jílovém 

u Prahy, v Rostoklatech, na Hradešín� a v �eském Brod�. Každoro�ním vyvr-

cholením �innosti sboru je ú�ast a vystoupení na Festivalu duchovní hudbyFestivalu duchovní hudbyFestivalu duchovní hudbyFestivalu duchovní hudby 

Církev Církev Církev Církev ����eskosloveeskosloveeskosloveeskosloven-n-n-n-
ská husitskáská husitskáská husitskáská husitská    

Komorní sbor Komorní sbor Komorní sbor Komorní sbor 
CHRISTI ÚvalyCHRISTI ÚvalyCHRISTI ÚvalyCHRISTI Úvaly    

CCCCírkev bratrskáírkev bratrskáírkev bratrskáírkev bratrská    
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v chrámu sv. Mikuláše na Starom�stském nám�stí v Praze, jehož VIII. ro�ník 

se konal ve �tvrtek 5. �ervence 2007. 
 

     Ve váno�ní dob� p�ipravil Komorní sbor CHRISTI Úvaly po�ad TEN VTEN VTEN VTEN VÁ-Á-Á-Á-

NONONONO����NÍ NÍ NÍ NÍ ����AS…, adventní a vánoAS…, adventní a vánoAS…, adventní a vánoAS…, adventní a váno����ní písnní písnní písnní písn���� a koledy a koledy a koledy a koledy, se kterými vystoupil v 

sobotu 1. prosince od 10 hodin v kostele sv. Martina v Rostoklatech, v ned�li 2. 

prosince od 17 hodin v kostele sv. Ji�í v Hradešín�, v sobotu 8. prosince od 15 

hodin v kostele Nejsv�t�jší trojice v �eském Brod�, v ned�li 9. prosince od 14.30 

hodin v sále Církve bratrské v Úvalech, v sobotu 15. prosince od 10 hodin 

v sanatoriu Topaz ve Škvorci a od 14.30 hodin v evangelickém kostele ve 

Škvorci. Jako sólisté vystoupili Tereza Macha�ová, Marek Nádení�ek a Marta 

Ženatá. 
 

Anglický klub ÚvalyAnglický klub ÚvalyAnglický klub ÚvalyAnglický klub Úvaly    
     Vznikl jako volné pokra�ování anglického prázdninového tábora, zakladate-

li a organizátory jsou Kelsie a John Mullenovi. Snaží se d�tem zpest�it zajíma-

vou formou výuku angli�tiny a sou�asn� p�iblížit základy k�es	anství. K tomu 

organizuje pravidelná m�sí�ní Setkání úSetkání úSetkání úSetkání ú����astníkastníkastníkastník���� Anglického klubu Úvaly. Anglického klubu Úvaly. Anglického klubu Úvaly. Anglického klubu Úvaly.    

V sobotu 7. dubna v parku Josefa Nachlingera klub uspo�ádal podle amerického 

velikono�ního zvyku Hon na vajíHon na vajíHon na vajíHon na vají����ka.ka.ka.ka.  
 

     Klub organizoval ve dnech 13. – 17. srpna v „družinovém dome�ku“ a 

v jídeln� Základní školy Úvaly Anglický prázdninový tábor vAnglický prázdninový tábor vAnglický prázdninový tábor vAnglický prázdninový tábor v    Úvalech 2007.Úvalech 2007.Úvalech 2007.Úvalech 2007.    
 

 

TTTT����lovýchova, sport a tlovýchova, sport a tlovýchova, sport a tlovýchova, sport a turiuriuriurisssstikatikatikatika    
 

TJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol Úvaly    
     Výbor TJ pracoval ve složení: Dráb Jan st., Dráb Jan ml., Kocourková Jit-

ka, Dudová Hana, Ing. Tomáš Opálka, Ing. Richard Saidl, Ing. Michal Breda, 

Ing. František Kop�iva, Mgr. Dana Poláková. T�lovýchovná jednota má 214 

p�ispívajících �len�. V rámci TJ p�sobí výkonnostní, sout�žní oddíly  házené:- 2 

družstva žák� - celkem 33 chlapc�, oddíl muži se ve Spole�né regionální lize 

TTTT����lovýchova,  sport lovýchova,  sport lovýchova,  sport lovýchova,  sport 
a turistikaa turistikaa turistikaa turistika    

AngliAngliAngliAnglický klub cký klub cký klub cký klub 
ÚvÚvÚvÚvaaaalylylyly    

TJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol Úvaly    
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umístil v jarní �ásti ligy na 4. míst�, v ro�níku 2007/2008 po podzimní �ásti je 

družstvo zatím na 7. míst�. V TJ také p�sobí oddíly s rekrea�ním zam��ením: 

oddíl p�edškolních d�tí, mladší žáci- sportovní p�ípravka koedukovaný oddíl, 2 

oddíly ženy (mladší, starší), oddíl volejbalu, košíkové a florbalu. 

     Hlavní akcí roku 2007 byly p�ípravy a oslavy 100 let Sokola a 80 let �innos-

ti mezinárodní házené v Úvalech 13. �íjna. V rámci oslav se konal dob�e obsa-

zený turnaj deseti družstev minižák� a mladších žák�- p�ípravek. V obou tur-

najích se úvalské házenká�ské nad�je umístily na prvních místech. P�ed „zapl-

n�nými ochozy“ a mohutn� povzbuzováni sehráli odpoledne muži Úval mis-

trovské utkání s Wendy M�lník, Úvaly: M�lník (31: 21). Na výstavu z historie 

Sokola se díky ochot� mnoha ob�an� Úval poda�ilo nashromáždit velké množ-

ství fotografií a dalšího materiálu dokumentárního charakteru ze všech d�leži-

tých období a událostí. Návšt�vníci výstavy, kterých se na listiny podepsalo 

114, mohli obdivovat nap�. st�íbrnou medaili za II.místo v p�eboru dorostu �R 

z roku 1956, pohár za II.místo v celosv�tovém mládežnickém turnaji v roce 

1993 v Itálii, kde se zú�astnilo 40 družstev. Probíhaly diskuse a vzpomínalo se 

na za�átky mezinárodní házené v Úvalech, cvi�ení na sletech a spartakiádách, 

na úsp�chy ve III. a regionální lize, na nezapomenutelné zážitky z tane�ních i 

prázdninových soust�ed�ní. 

     Celý rok se také nesl p�ípravami na výstavbu víceú�elové sportovní haly na 

pozemcích TJ Sokol Úvaly " pod sokolovnou". Hala je nutnou podmínkou pro 

postup do 2. ligy házené v �R, protože oddíl muž� se poslední 3 roky Spole�né 

regionální ligy umis	uje na postupových místech, kterých se pro nespln�ní pod-

mínky musí vzdát. 
 

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    
     Ke konci roku m�l sportovní klub celkem 405 �len�, z toho 189 mládeže. 

Výkonný klub tvo�ili – p�edseda Kopa� Václav, místop�edseda Karel Linhart, 

pokladník Josef Krutský, sekretá� Karel Hájek, �len Ji�í Novák. SK Úvaly má 

fotbalový klub, oddíl nohejbalu a oddíl stolního tenisu. 
 

      

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    
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Fotbalový klub Fotbalový klub Fotbalový klub Fotbalový klub     

     Má A mužstvo – hraje krajský p�ebor St�edo�eského kraje, B mužstvo – hra-

je III. t�ídu skupinu A, dorost hraje okresní p�ebor dorostu A, starší žáci hrají 

1. A t�ídu, skupinu „C“, mladší žáci hrají 1. A t�ídu, skupinu „C“, starší p�í-

pravka hraje skupinu G1A, p�ípravka odd. A, stará garda. 
 

     Od 6. ledna se fotbalové A mužstvo SK Úvaly zú�astnilo zimního turzimního turzimního turzimního turnajenajenajenaje 

na h�išti FK Meteor Praha. 
 

     SK Úvaly a restaurace U Káši uspo�ádaly 9. �ervna od 14.30 hodin na h�iš-

ti v Pa�ezin� jubilejní 10. ro�ník tradi�ního fotbalového utkání SPARTA HSPARTA HSPARTA HSPARTA HO-O-O-O-

KEJ KEJ KEJ KEJ –––– SPARTA FO SPARTA FO SPARTA FO SPARTA FOTTTTBAL. BAL. BAL. BAL. Od 20 hodin se pokra�ovalo diskotékou. 
 

    

     Oddíl     Oddíl     Oddíl     Oddíl nohejbalu nohejbalu nohejbalu nohejbalu  

     Již �adu let se scházely skupiny nohejbalist� na h�išti v Náchlingerov� par-

ku nebo pod bytovkami, ale sout�živ� se nohejbal za�al za m�sto Úvaly hrát až 

po vybudování dvou h�iš	 v areálu koupališt�. H�išt� zde vybudoval v roce 

2005 pan Pavel Polák, provozovatel koupališt� a aktivní hrá� nohejbalu. Tato 

h�išt� m�la být využívána hlavn� návšt�vníky areálu. Již od po�átku se zde 

za�aly scházet skupinky aktivních nohejbalist�, kte�í žijí v Úvalech, ale sv�j 

zájem o nohejbal nem�li kde projevit. Tyto skupiny se záhy p�ihlásily do Okres-

ního nohejbalového p�eboru, kde mužstvo A v roce 2006 tento p�ebor vyhrálo a 

v roce 2007 postoupilo do Krajské sout�že. Proto se nohejbalisté rozhodli 

s pomoci SK Úvaly založit sv�j oddíl SK Úvaly - oddíl nohejbalu. Tento oddíl 

již hraje Krajskou sout�ž pravideln� a vede si v celku dob�e.  

Tým mužstva A se skládá z devíti hrá��. Dorost hraje turnaje dvojic nebo tro-

jic. Tým se skládá ze sedmi hrá��. 
 

 

 

Akce dalších organizátorAkce dalších organizátorAkce dalších organizátorAkce dalších organizátor����    

     Ob�anské sdružení Za rozvoj Úval - Nová šance uspo�ádalo 28. dubna p�ed 

základní školou a na lesních cestách pro kategorie od p�edškolních d�tí až po 

seniory I. I. I. I. ����arodarodarodarod����jnický bjnický bjnický bjnický b����h. h. h. h. Ú�ast b�žc� byla velmi hojná a byly tak položeny 

základy nové tradici jarní aktivity ve m�st�. 
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     Origo bike team ve spolupráci s M�stským ú�adem Úvaly, pod záštitou sta-

rosty m�sta MUDr. Jana Š	astného zorganizoval v sobotu 1. zá�í od 10 hodin 

v Úvalech na Vinici závod horských kol „Velká cena mzávod horských kol „Velká cena mzávod horských kol „Velká cena mzávod horských kol „Velká cena m����sta Úval“.sta Úval“.sta Úval“.sta Úval“.  
 

     29. zá�í se uskute�nil další ro�ník tradi�ního cyklistického závodu Úvaly – 

�eský Šternberk – Úvaly O pohár Posázaví. O pohár Posázaví. O pohár Posázaví. O pohár Posázaví. Na tra	 závodu 103 km se vydalo 

celkem 18 závodník�. Z úvalských závodník� se v celkovém po�adí umístil Mi-

loslav Zelenka (nar. 1960) na 16. míst�, Radek Netušil (nar. 1978) na 17. míst� 

a Petr Holánek (nar. 1948) na 18. míst�.  
 

Úvalské koupalištÚvalské koupalištÚvalské koupalištÚvalské koupališt����    
     Úvalské koupališt� je místo, kde lze p�íjemn� prožít hezké chvíle se svými  

d�tmi, rodi�i, prarodi�i nebo p�áteli. Tento areál v malebném údolí Výmoly na 

kraji m�sta byl vybudován již za druhé sv�tové války. Postupem doby byl vy-

lepšován a prošel mnoha rekonstrukcemi. Jedna z nejv�tších prob�hla v roce 

1996. Nacházejí se zde t�i bazény. V�tší o rozm�rech 50 x 25 m a menší (tzv. 

d�tský) o rozm�rech 25 x 25 m s hloubkou od 95 cm do 240 cm a malé kruhové 

brouzdališt� pro menší d�ti s hloubkou 40 cm. Pro ta úpln� nejmenší batolátka 

je k dispozici malý kruhový bazének.  

     Nejv�tší zm�nou za poslední dobu však celý oddychový areál prošel v letech 

2004-2007, kdy koupališt� p�evzal do pronájmu nový provozovatel pan Pavel 

Polák z Úval. Byla podstatn� zv�tšena jeho kapacita a bylo zde vybudováno 

mnoho sportovních a stravovacích možností ke zp�íjemn�ní pobytu návšt�vní-

k�. Nyní je zde možnost ob�erstvení ve �ty�ech prodejních místech. Pro aktivní i 

rekrea�ní sportovce provozovatel vybudoval h�išt�  na  nohejbal, volejbal, plá-

žový volejbal, minigolf, kuželky, ruské kuželky, pétanque, ping pong atd. 

V sezón� 2007 byla zavedena dokonce i p�j�ovna v�cí, které u vody neustále 

pot�ebujete (slune�ník, nafukovací p�edm�ty pro d�ti, karty a r�zné spole�enské 

hry). 
    

    

    

Úvalské koupÚvalské koupÚvalské koupÚvalské koupaaaalištlištlištlišt����    

TuristikaTuristikaTuristikaTuristika    
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TuristikaTuristikaTuristikaTuristika    
     Turis	á�ek m�stského domu d�tí a mládeže p�ipravil 17. b�ezna pochod do 

Prahy  PPPP����es Vítkov do Riegrových sades Vítkov do Riegrových sades Vítkov do Riegrových sades Vítkov do Riegrových sad����. . . . Dále to byl výlet do Máslovic na po-

chod MÁSLOVICKÁ ŠLÁPOTA ANEB ŠLAPEME DMÁSLOVICKÁ ŠLÁPOTA ANEB ŠLAPEME DMÁSLOVICKÁ ŠLÁPOTA ANEB ŠLAPEME DMÁSLOVICKÁ ŠLÁPOTA ANEB ŠLAPEME DO MÁSLOVIC O MÁSLOVIC O MÁSLOVIC O MÁSLOVIC 

STLOUKAT MÁSLO.STLOUKAT MÁSLO.STLOUKAT MÁSLO.STLOUKAT MÁSLO.    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže, odd�lení turistiky p�ipravilo 3. dubna návštnávštnávštnávšt����----

vu kina vvu kina vvu kina vvu kina v    ����eském Brodeském Brodeském Brodeském Brod����, , , ,  14. dubna se zú�astnilo pochodu Brdská stezka, Brdská stezka, Brdská stezka, Brdská stezka, 21. 

dubna pochodu Putování za drakem.Putování za drakem.Putování za drakem.Putování za drakem.    
    

     Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí uspo�ádal 10. �ervna odpolední 

vycházku Putování za Skarou a kamenným mostkem. Putování za Skarou a kamenným mostkem. Putování za Skarou a kamenným mostkem. Putování za Skarou a kamenným mostkem. Vycházka p�iblížila 

ú�astník�m historii a p�írodní p�vaby Škvorecké obory. 
 

Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí organizoval 7. �íjna nau�nou vy-

cházku do Klánovického lesa Po stopách zaniklých osad a lichtenštejnského Po stopách zaniklých osad a lichtenštejnského Po stopách zaniklých osad a lichtenštejnského Po stopách zaniklých osad a lichtenštejnského 

dddd����dictví.dictví.dictví.dictví.    
    

    

Politické strany Politické strany Politické strany Politické strany     
    
    

ObObObOb����anská demokratická strana (ODS)anská demokratická strana (ODS)anská demokratická strana (ODS)anská demokratická strana (ODS)    
     �innost ODS se v roce 2007 soust�edila prakticky jediným sm�rem, a to na 

zajišt�ní kvalitního vedení m�sta, nebo	 �lenové ODS zaujali p�ední místa 

v jeho vedení, MUDr. Jan Š	astný místo starosty a ing. Helena Vá�ová pozici 

místostarosty. Zásluhou ODS se v roce 2007 poda�ilo navýšit rozpo�et m�sta o 

15 milion� K� a mohly být realizovány n�které d�ležité investi�ní akce. Již na 

za�átku roku m�sto obdrželo dotaci na opravu školy a v pr�b�hu roku pak další 

finan�ní prost�edky, takže mohla za�ít rekonstrukce �ásti objektu Multitecu 

pro p�emíst�ní stavebního ú�adu – a koncem roku i rekonstrukce objektu �p. 95 

na nám�stí Arnošta z Pardubic. 

ODSODSODSODS    

Politické stranyPolitické stranyPolitické stranyPolitické strany    
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     Problémem ODS v Úvalech se stává po�etnost a v�k �lenské základny. Do-

konce jsme se v tomto roce rozlou�ili s dlouholetým �lenem, panem Petrem Paja-

sem, který tragicky zahynul. 

     P�esto se pravideln� scházela a pracovala Rada místního sdružení ODS ve 

složení MUDr. Jan Š	astný, ing. Helena Vá�ová, Milan Turan, Josef Št�pá-

novský, ing. Jitka Vysko�ilová, dr. Ji�í Bedrlík a pan Zeman – zástupce Ho-

roušan. 

     Prob�hly celkem dva sn�my místního sdružení, z nichž jeden byl volební. Do 

�ela místního sdružení byl op�tovn� zvolen MUDr. Jan Š	astný 

 

Komunistická strana Komunistická strana Komunistická strana Komunistická strana ����ech a Moravy (KSech a Moravy (KSech a Moravy (KSech a Moravy (KS����M)M)M)M)    
     P�edsedou místní organizace je Ing. Ladislav Morávek, který je zárove� je-

diným zástupcem KS�M v Zastupitelstvu m�sta Úvaly. Zde se ú�astní ve spo-

lupráci s ob�anským sdružením Otev�ené Úvaly na práci opozice. 

     �lenové základní organizace se aktivn� zapojovali do �innosti samosprávy 

m�sta také ve výboru a komisích rady.  

     �innost základní organizace KS�M v Úvalech v roce 2007 probíhala dle 

plánu práce schváleného �lenskou sch�zí v listopadu r. 2006. Tento plán spo�í-

val v sestavení termínového kalendá�e sch�zí, které se konají v zasedací míst-

nosti Svazu chovatel� drobného zví�ectva v Pa�ezin�. Základní organizace 

KS�M se pravideln� schází minimáln� 5 x do roka. Program �lenských sch�zí se 

�ídí dle aktuální politické situace jak na celostátní úrovni, tak v kraji, okrese �i 

v míst�. Sch�zí se zú�ast�ují jak �lenové strany, tak sympatizující, kterým není 

politika KS�M cizí.  

     Rok 2007 byl rokem p�ípravy voleb do krajského zastupitelstva na podzim 

roku 2008. V zá�í se konala výro�ní �lenská sch�ze, jejímž cílem byla volba vý-

boru ZO s volbou p�edsedy a volbou zástupc� do vyšších stranických orgán� v 

okresní, krajské a celostátní organizaci KS�M. Tato V�S doporu�ila zástupce 

jak naší, tak okresní organizace do Krajské rady KS�M St�edo�eského kraje a 

navrhovala kandidáty KS�M ze St�edo�eského kraje do St�edo�eského krajské-

ho zastupitelstva. 

KSKSKSKS����MMMM    
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Strana zelených (SZ)Strana zelených (SZ)Strana zelených (SZ)Strana zelených (SZ)    
     Od roku 2006 p�sobí v Úvalech místní organizace Strany zelených. P�edse-

dou je Pavel Trojan. 

 

 

Spolky, organizace, obSpolky, organizace, obSpolky, organizace, obSpolky, organizace, ob����anská sdružení a kluby anská sdružení a kluby anská sdružení a kluby anská sdružení a kluby     
Skautské stSkautské stSkautské stSkautské st����edisko br. Jiedisko br. Jiedisko br. Jiedisko br. Ji����ího Bubáka vího Bubáka vího Bubáka vího Bubáka v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech 
     �leny st�ediska jsou p�evážn� d�ti z Úval a nejbližšího okolí Jirny, Klánovi-

ce, Tuklaty, Sluštice...). St�edisko má 4 skautské oddíly – vl�ácký oddíl, dív�í 

oddíl Safira, chlapecký oddíl Mývalové, oddíl dosp�lých. Ná�elníkem st�ediska 

je Jaromír Glos. 

     Dosp�lí �lenové našeho st�ediska se krom� vedení oddíl� �asto ješt� angažují 

i v jiných projektech a	 už skautských, �i jiných neziskových organizací. Byla 

navázána spolupráce s ob�anským sdružením Klub p�átel historie a p�írody 

Úval a okolí, s nímž je v nejbližší dob� plánována spolupráce p�i realizaci pro-

jekt� v obnov� okolí m�sta Úvaly. 

     Ve skautských oddílech se snaží nabízet atraktivní a smysluplné �innosti 

d�tem, které jsou p�im��ené jejich v�ku. Krom� každotýdenních sch�zek a ob-

�asných výprav do blízkého i dalekého okolí se snaží nau�it d�ti, aby nebyli 

lhostejní ke svému okolí. Po�ádají v Úvalech dobro�inné sbírky, o vánocích roz-

nášejí  Betlémské sv�tlo, u�í d�ti poznávat své m�sto a starat se o n�, v lét� po-

�ádají skautské tábory. 

     Velkým úsp�chem úvalského st�ediska je vyslání t�í �len� na 21. sv�tové 

Jamboree, které se uskute�nilo v r. 2007 v Anglii. To je od roku 1948 poprvé, co 

byl n�jaký Úvalák na Jamboree. (Jamboree je mezinárodní setkání skaut� z ce-

lého sv�ta, kterého se pr�m�rn� ú�astní okolo 30.000 chlapc� a dívek.). 
 

     V sobotu 7. dubna st�edisko uskute�nilo na nám�stí Arnošta z Pardubic 

sbírkovou akci KuKuKuKu����e 2007e 2007e 2007e 2007 pro sbírku Pomozte d�tem! Akce vynesla 7 400,- ko-

run. 
 

Skautské stSkautské stSkautské stSkautské st����eeeedisko disko disko disko 
br. J. Bbr. J. Bbr. J. Bbr. J. Buuuubákabákabákabáka    

SZSZSZSZ    

Spolky, organSpolky, organSpolky, organSpolky, organiiiizace, zace, zace, zace, 
sdružení a klubysdružení a klubysdružení a klubysdružení a kluby    
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     U p�íležitosti výro�í 100 let od vzniku sv�tového skautingu p�ipravili úval-

ští skauti pro d�ti a jejich rodi�e v areálu skautských kluboven 15. zá�í od 14 

hodin „100 podob dobrodružství“„100 podob dobrodružství“„100 podob dobrodružství“„100 podob dobrodružství“ – hry pro nejmenší, ukázka táborové stavby, 

lanové aktivity, �ajovna, promítání, výstava a další. 
 

     V sobotu 13. �íjna uspo�ádali skauti v Úvalech již po �tvrté ve�ejnou sbírku 

Postavme školu vPostavme školu vPostavme školu vPostavme školu v    Africe. Africe. Africe. Africe. Ve sbírce vybrali od št�drých ob�an� celkem 7.000,- 

korun. 
 

Sbor dobrovolných hasiSbor dobrovolných hasiSbor dobrovolných hasiSbor dobrovolných hasi��������        
                    Sbor �ítá celkem 73 �len� a z toho 22 muž�, 10 žen a 41 mladých hasi�� 

v�etn� dorostu. Výbor sboru pracoval v roce 2007 v následujícím složení: sta-

rosta a zástupce velitele M. Šindelá�, nám�stek starosty a strojník J. Ryneš, 

velitel K. Klíma, jednatel M. Rynešová, hospodá� V. Klímová, vedoucí mládeže 

a referent prevence a výchovné �innosti Z. Lehovcová.    

     Družstva žen i muž� využívala p�íležitostí k fyzické p�íprav� formou sou-

t�že v disciplínách požárního sportu i jiných. Vyzdvihnout se m�že úsp�ch na 

okrskové sout�ži v P�išimasech, kterou sbor po�ádal, kde se muži i ženy umístili 

na prvních místech. 

     Další významná �ást �innosti n�kterých �len� sboru spo�ívá v p�íprav� a 

výchov� mladých hasi��, jejichž družstva dosahují p�i sout�žích stabiln� dob-

rých výsledk�. Ani v tomto sledovaném roce nechyb�la ú�ast na mistrovství re-

publiky. Na sout�že se mladí hasi�i p�ipravovali na tradi�ních páte�ních 

sch�zkách. Pro dorostence bylo p�ipraveno krátké soust�ed�ní a na p�elomu let-

ních prázdninových m�síc� se konal již devátý ro�ník letního tábora ve St�íbrné 

Skalici. 

     Investice m�sta do sboru sm��ovaly z celkové �ástky 602 839,- K� p�edevším 

na opravu a údržbu stávající techniky. Významným p�ínosem byl dar spole�-

nosti SenDevelopment s.r.o. ve výši 200 000,- K� na vybavení a podporu mla-

dých hasi��. 
     

Sbor dobrovoSbor dobrovoSbor dobrovoSbor dobrovollllných ných ných ných 
hasihasihasihasi��������    
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����eský rybáeský rybáeský rybáeský rybá����ský svazský svazský svazský svaz    
 

     Místní organizace uspo�ádala 28. b�ezna od 18 hodin v úvalské sokolovn� 

VýroVýroVýroVýro����ní ní ní ní ����lenskou schlenskou schlenskou schlenskou sch����zi.zi.zi.zi.    
    

                    Organizace uspo�ádala pro mladé rybá�e ve dnech 10. – 17. �ervna pobyt na 

Sázav� s rybarybarybaryba����ením u ením u ením u ením u ����eeeeky.ky.ky.ky.    
    

     V m�síci zá�í prob�hly v místní organizaci v Úvalech dva rybárybárybárybá����ské závody ské závody ské závody ské závody 

v lovu ryb udicí. První již tradi�ní závod senior� se uskute�nil v sobotu 22. zá�í 

na rybníku Lhoták. Zú�astnilo se 24 závodník� Uloveno bylo 119 ks ryb, p�e-

vážn� kapr�. Na 1. míst� se umístil Jan Khuna, na 2. míst� Václav Moravec, 

t�etí byl Josef D�doušek. Druhý závod mládeže se konal v ned�li 23. zá�í nov� 

také na rybníku Lhoták. Zaregistrovalo se 21 d�tí. Bylo uloveno 31 ks ryb. Na 

1. míst� se umístil Petr Prchal, na 2. míst� Martin Pernica, t�etí byl Martin 

Hlávka. 
 

     Tradi�n� provedla místní organizace výlovy hospodávýlovy hospodávýlovy hospodávýlovy hospodá����ských zaských zaských zaských za����ízení. ízení. ízení. ízení. Za�a-

lo se 6. �íjna výlovem Jámy a Kaláku, potom dalšími výlovy až do 27. �íjna, kdy 

byl loven nejv�tší rybník Horní úvalský. Veškerá slovená ryba byla z �ásti ko-

morována pro další hospodá�ský cyklus, z �ásti nasazena do revír� �RS, hlavn� 

do Fabráku. Vyloveno bylo celkem 9986 kg kapra, 12 kg štiky, 177 kg lína, 766 

kg amura, 11 kg sumce, 582 kg bílé ryby. Do rybníku Fabrák bylo z výlov� vy-

sazeno 2640 kg kapra, 258 kg amura, 12 kg štiky, 11 kg sumce, 96 kg bílé ryby. 
 

Úvalský spolek akvaristÚvalský spolek akvaristÚvalský spolek akvaristÚvalský spolek akvarist����    
     V sobotu 15. prosince uspo�ádal v prostorách sokolovny v Úvalech 9. V9. V9. V9. Vá-á-á-á-

nononono����ní akvatrh v Úvalechní akvatrh v Úvalechní akvatrh v Úvalechní akvatrh v Úvalech    
    

����eský svaz chovateleský svaz chovateleský svaz chovateleský svaz chovatel����    
    

     Základní organizace uspo�ádala ve dnech 20. – 21. ledna okresní soutokresní soutokresní soutokresní sout����žní žní žní žní 

výstavu holubvýstavu holubvýstavu holubvýstavu holub���� a místní výstavu králík a místní výstavu králík a místní výstavu králík a místní výstavu králík���� a dr a dr a dr a dr����beže. beže. beže. beže.  Zárove� prob�hla sout�ž 

O pohár m�sta Úvaly a sout�ž mladých chovatel� ve všech odbornostech.    Nej-

v�tší raritou mezi vystavenými králíky byly kolekce Angor bílých a �erných. 

����eský rybáeský rybáeský rybáeský rybá����ský ský ský ský 
svazsvazsvazsvaz    

����eský svaz choveský svaz choveský svaz choveský svaz chova-a-a-a-
teltelteltel����    

Úvalský spolek Úvalský spolek Úvalský spolek Úvalský spolek 
akvaristakvaristakvaristakvarist����    
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Další zajímavostí byla kolekce Saténových zaje�ích králík�. V sekci holub� byla 

zajímavá plemena, nap�. Anglický paruká�, Kudrná� žlutý, �eský bublák, Ang-

lický kariér a další. Z hrabavé dr�beže byly nejzajímav�jší Araukana, Zdrobn�-

lá Holokr�ka, Bieleflerka a z vodní dr�beže kachna Indický b�žec. Poháry m�s-

ta Úval p�evzali: nejlepší králík – Víde�ský modrý, Jitka Kotusová; nejlepší 

holub – Americký king bílý, Ing. Jaroslav Pod�bradský; nejlepší dr�bež – Lan-

denská husa, Ladislav Rezek. Pohár mladých chovatel� získali: za králíka – 

kolekci �eských �ervených, Kristýna Kotusová; za dr�bež – Hedvábni�ka bílá, 

Kristýna Kotusová.  
 

     Základní organizace po�ádala ve dnech 24. – 25. listopadu speciální výstspeciální výstspeciální výstspeciální výsta-a-a-a-

vu holubvu holubvu holubvu holub���� King King King King����....    
    

     Klub chovatel� králík� víde�ských základní organizace �SCH po�ádaly  ve 

dnech 30. listopadu – 1. prosince speciální vspeciální vspeciální vspeciální výýýýstavu vídestavu vídestavu vídestavu víde����ských králíkských králíkských králíkských králík����....    
    

     Základní organizace �SCH a Klub chovatel� strukturových holub� po�áda-

ly ve dnech 15. a 16. prosince speciální výstavu struspeciální výstavu struspeciální výstavu struspeciální výstavu strukturových holubkturových holubkturových holubkturových holub����....     
    

Sdružená obec baráSdružená obec baráSdružená obec baráSdružená obec bará����níkníkníkník���� J. A. K J. A. K J. A. K J. A. Koooomenského vmenského vmenského vmenského v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    
     Obec bará�ník� J. A. Komenského v Úvalech �ítá 35 �len�, rychtá�kou je 

Hana �erná, syndikem pan Svoboda. Obec uspo�ádala ����adu zahraniadu zahraniadu zahraniadu zahrani����ních pních pních pních po-o-o-o-

znávacích zájezdznávacích zájezdznávacích zájezdznávacích zájezd���� (Slovensko, Rakousko, Francie apod.) nejen pro své �leny, 

ale i pro další ob�any. Obec se aktivn� podílí na organizování morganizování morganizování morganizování m����stského plstského plstského plstského pleeeesusususu. 
    

Svaz tSvaz tSvaz tSvaz t����lesnlesnlesnlesn���� postižených v postižených v postižených v postižených v    ����RRRR    
 

     Výbor místní organizace p�ipravil na sobotu 24. února ve spole�enské míst-

nosti hotelu Budka výrovýrovýrovýro����ní ní ní ní ����lenskou schlenskou schlenskou schlenskou sch����zi.zi.zi.zi.    
    

Letecko modeláLetecko modeláLetecko modeláLetecko modelá����ský klub Úvalyský klub Úvalyský klub Úvalyský klub Úvaly    
     Klub uspo�ádal pro d�ti i dosp�lé v sobotu 9. �ervna od 14 hodin na Slova-

nech letové ukázky modletové ukázky modletové ukázky modletové ukázky modeeeellll����    ����ízených rádiem.ízených rádiem.ízených rádiem.ízených rádiem.    
 

Svaz tSvaz tSvaz tSvaz t����lesné postlesné postlesné postlesné posti-i-i-i-
žených v žených v žených v žených v ����RRRR    

Letecko modeláLetecko modeláLetecko modeláLetecko modelá����ský ský ský ský 
klubklubklubklub    

Obec baráObec baráObec baráObec bará����níkníkníkník����    
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Stavební bytové družstvo ÚvalyStavební bytové družstvo ÚvalyStavební bytové družstvo ÚvalyStavební bytové družstvo Úvaly    
     P�edsedou družstva je Ing. Josef Beneš. SBD Úvaly obhospoda�uje majetek 

v hodnot� vyšší než 200 mil. korun a na 33 objekt�. Družstvo ve m�st� vybu-

dovalo �adu objekt� a za�ízení podmi�ujících dobré bydlení. Mimo jiné 3 tra-

fostanice, dobudování a rozší�ení vodovodu, kanalizaci povrchových a splaško-

vých vod, �adu chodník�, silnic, osv�tlení, likvidaci skládek a jejich nahrazení 

zelení, výsadbou ke�� a strom�, spoluú�astí na p�ivedení plynu, spoluú�astí na 

budování první �isti�ky odpadních vod a mnohé další akce.  
 

Klub pKlub pKlub pKlub p����átel historie a pátel historie a pátel historie a pátel historie a p����írody Úval a oírody Úval a oírody Úval a oírody Úval a okolíkolíkolíkolí – obobobob����anské sdružení anské sdružení anské sdružení anské sdružení 
fyzických a práfyzických a práfyzických a práfyzických a právvvvnických osobnických osobnických osobnických osob    
    
    

     Druhým rokem od svého založení se Klub p�átel historie a p�írody Úval a 

okolí zabýval organizováním kulturních akcí, pokra�oval v p�íprav� publikace 

o drobných památkách a vyjad�oval se i k aktuálním záležitostem m�sta. Klub 

m�l ke konci roku 12 �len�, z toho dva kolektivní – Základní školu Úvaly a 

místní skautské st�edisko. P�edsedou Klubu je Dr. Vít�zslav Pokorný, místo-

p�edsedou Ing. Vladislav Procházka. Vedoucím historické sekce se po abdikaci 

Jana Psoty ml. stal Milan Bedná�. Rada Klubu pracuje ve složení: Milan Bed-

ná�, Mgr. Jitka Pokorná, Dr. Vít�zslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka; 

jako revizor Ji�í Štork. 

     Do roku 2007 vstoupil Klub uspo�ádáním výstavy a p�ednášky k uct�ní pa-

mátky spisovatelky a místní roda�ky Marie Majerové. Výstava, která probíhala 

v sále domu s pe�ovatelskou službou od 26. ledna do 2. února, byla organizová-

na spole�n� s kulturní komisí rady m�sta a m�stskou knihovnou. Výstavu p�i-

pravili Ing. V. Procházka, Dr. V. Pokorný, J. Štork s dalšími spolupracovníky. 

Výstavu celkem navštívilo na 400 návšt�vník� v�etn� žák� Základní školy 

Úvaly. V b�eznu byla zdárn� ukon�ena snaha prohlásit kamenný mostek u 

Škvorecké obory kulturní památkou a do poloviny dubna byla �leny historické 

sekce dopln�na dokumentace památky. Dále se �lenové Klubu významn� podíle-

li na programu oslavy Dne Zem� na Klepci 21. dubna, kde ú�inkovali 

v dramatické scénce a seznamovali návšt�vníky s historií a p�írodou lokality. 

Klub pKlub pKlub pKlub p����átel hiátel hiátel hiátel hisssstorie torie torie torie 
a pa pa pa p����írody Úval a írody Úval a írody Úval a írody Úval a 
okolíokolíokolíokolí    

SBD ÚvalySBD ÚvalySBD ÚvalySBD Úvaly    
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V rámci oslavy byla �leny Klubu poblíž kamene „Slouha“ zasazena jedna ze t�í 

Lip svobody. Dne 10. �ervna prob�hla odpolední vycházka s výkladem pod ná-

zvem „Putování za Skarou a kamenným mostkem“, která p�iblížila ú�astník�m 

historii a p�írodní p�vaby Škvorecké obory a jíž se zú�astnilo cca 35 lidí. V zá�í 

reagoval Klub na požadavek vedení m�sta k vyjád�ení stanoviska na návrh 

Strategického rozvojového plánu m�sta. �lenové upozornili na nedostatky do-

kumentu a vyjád�ili své názory k pé�i o památky a budoucímu vývoji m�sta 

s akcentem na p�írodní problematiku. Dále v m�síci zá�í spolupracovala histo-

rická sekce s ob�anským sdružením Otev�ené Úvaly na vypracování projektu 

k obnov� Hanušova k�íže v Purky�ov� ulici. V následném m�síci se snaha zúro-

�ila a ob�anskému sdružení Otev�ené Úvaly se za pomoci našich �len� poda�ilo 

získat grant od Nadace VIA ve výši 40 tisíc korun na opravu zmín�né památ-

ky. Poslední ve�ejnou akcí ve sledovaném roce byla nau�ná vycházka s názvem 

„Po stopách zaniklých osad a lichtenštejnského d�dictví“ v Klánovickém lese, 

která se konala 7. �íjna a zú�astnilo cca 25 lidí. V podzimních m�sících bylo 

tém�� dokon�eno technické m��ení drobných památek pro p�ípravu publikace, 

pokra�ovalo se ve vyhledávání pramen� v archivech a p�ikro�ilo se k dalšímu 

jednání v zám�ru získání finan�ní podpory od obcí, soukromých subjekt� a 

Fondu kultury St�edo�eského kraje. Klub pro vydání publikace získal písemnou 

záštitu od Arcibiskupství pražského. 
 

ObObObOb����anské sdružení Otevanské sdružení Otevanské sdružení Otevanské sdružení Otev����ené Úvalyené Úvalyené Úvalyené Úvaly    
     �leny sdružení je 21 ob�an�, �innost �ídí t�í�lenná rada ve složení – p�edse-

da Mgr. Petr Borecký, místop�edseda Ing. Michal Breda, �lenka Mgr. Dana 

Poláková.  

     Asi nejzajímav�jšími projekty sdružení jsou dva p�ísp�vky ke zlepšení pro-

st�edí pro d�ti. Jednak se poda�ilo získat podporu Nadace �EZ a díky jejímu 

významnému daru realizovat rekonstrukci h�išt� mate�ské školky v Kollárov� 

ulici a jeho osazení novými hracími prvky. Druhý projekt, na kterém se �lenové 

podíleli, je rekonstrukce ve�ejného d�tského h�išt�. Zde však pat�í nejv�tší dík 

Johnovi Mullenovi a Han� Hoblíkové a m�stu Úvaly a dalším sponzor�m za 

ObObObOb����anské sdranské sdranské sdranské sdruuuužení žení žení žení 
OtevOtevOtevOtev����eeeené Úvalyné Úvalyné Úvalyné Úvaly    
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organiza�ní a finan�ní zajišt�ní celé akce. Další projekty byly zam��eny na 

zlepšení životního prost�edí a p�írody v Úvalech. V lét� prob�hla díky dotaci z 

kraje, p�ísp�vku m�styse Škvorec a sdružení sanace památných lip na rozcestí u 

Donáta. Tento projekt p�ipravili �lenové sdružení, kte�í také následn� vy�istili 

okolí památných lip od náletových k�ovin a odstranili odpad, který po pro�ezání 

v�tví vznikl. Jako malý pokus o zkrášlení nám�stí Arnošta z Pardubic 

v Úvalech sdružení zafinancovalo a zorganizovalo umíst�ní záv�sných kv�ti-

ná�� na sloupy ve�ejného osv�tlení. Úsp�chem, kterého sdružení zejména díky 

Pet�e Kyselové dosáhlo, je získání dotace z nadace VIA na obnovu památného 

Hanušova k�íže. V sou�asné dob� probíhá výb�r vhodného místa pro jeho bu-

doucí instalaci. Mezi malé po�iny ke zlepšení života ve m�st� pat�í zakoupení a 

instalace stojanu na kola p�ed budovu pošty na nám�stí Svobody a jarní úklid, 

p�i n�mž �lenové sdružení vy�istili �ást Klánovického lesa a okolí jirenské silni-

ce. Naopak velkým projektem, na kterém se aktivn� podílejí �lenové, je založení 

v�decko-výzkumné instituce pro budování geotermálních elektráren a aktivní 

�lenství m�sta Úvaly v této instituci. Nejv�tším projektem, který chce sdružení 

prosadit, je revitalizace lomu v Riegrov� ulici na sportovní a oddychovou zónu 

pro mládež. Tento projekt byl schválen zastupitelstvem m�sta. Nyní bude po-

t�eba vy�ešit organiza�ní a technické problémy s realizací projektu spojené (jed-

ná se zejména o vyklizení úložišt� posypového materiálu). V záv�ru roku sdru-

žení v�novalo M�stskému domu d�tí a mládeže projektor. 

     V minulém roce sdružení Otev�ené Úvaly ve spolupráci s Klubem p�átel his-

torie a p�írody Úval a okolí žádalo o grant z nadace VIA na revitalizaci okolí 

památné desky na Skalce nad Prok�pkovým rybníkem. Samotnou desku hodlalo 

zakoupit ze získaného sponzorského daru. Bohužel dotace schválena nebyla, 

celý projekt však p�evzalo m�sto Úvaly, které p�islíbilo uvolnit finance na 

úpravu okolí a instalaci desky k p�íležitosti 90. výro�í vzniku republiky. 

     Sdružení se stalo �lenem Místní ak�ní skupiny Region Pošembe�í a v rámci 

této skupiny hodlá realizovat projekt nau�né stezky Králi�inou. Na své dokon-

�ení zejména díky nevyjasn�ným vlastnickým vztah�m �eká zám�r na z�ízení 

p�echodu p�es �eskobrodskou silnici mezi bytovkami a Králi�inou. Nepoda�ilo 
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se také získat dotaci na rekonstrukci h�išt� na Slovanech, a nadále je vyvíjena 

snaha o realizaci tohoto projektu. Byla navázána spolupráce s obcemi v okolí 

Úval, spolupráce s ob�anským sdružením Újezdský strom a Sdružením za Klá-

novický les a ve spolupráci s Klubem p�átel p�írody a historie Úval a okolí akti-

vity za ú�elem vyhlášení p�írodní rezervace Králi�ina 

 
ObObObOb����anské sdružení „Za rozvoj Úval anské sdružení „Za rozvoj Úval anské sdružení „Za rozvoj Úval anské sdružení „Za rozvoj Úval –––– N N N NOOOOVÁ ŠANCE“VÁ ŠANCE“VÁ ŠANCE“VÁ ŠANCE“    
     Základ  sdružení se datuje do roku 2006. P�vodn� bylo plánováno jako sub-

jekt, který sestaví kandidátku do komunálních voleb v roce 2006. Vše dopadlo 

jinak. Toto uskupení kandidát� se rozd�lilo v kv�tnu 2006 na dv� skupiny a 

každá ze skupin šla do voleb samostatn�.  Tak tedy vznikl nový název: Za roz-

voj Úval  - Nová šance.  
 

     Toto sdružení po volbách s dalšími dv�ma subjekty, ODS a ob�anským sdru-

žením Volba pro úvaly vytvo�ilo  pro nové volební období koalici. Za toto sdru-

žení jsou v Zastupitelstvu M�sta Úvaly 3 �lenové: Miloslav Kola�ík, Helena 

Novosádová a Jaromír Stemberg. P�i�emž dva jsou �leny rady m�sta: Helena 

Novosádová a Jaromír Stemberg. V tomto složení se aktivn� podílejí na �ízení 

m�sta Úvaly 

     Zakládajícími �leny byli (abecedn�) : Martina Bedrnová, Petr Frýdman, Ja-

na Horová, Eva Kiššová, Miloslav Kola�ík, Helena Novosádová, Pavel Polák, 

Ivana Prchalová, Vladislav Procházka, Petr Rytina, Jaromír Stemberg. 

     Sdružení bylo zaregistrováno 19. 3. 2007 a je tedy právnickou osobou 

     Podle stanov tohoto sdružení jsou vyty�eny tyto cíle �innosti.  

     Základním cílem je „Rozvoj Úval a okolí“, podpora rozvoje a zlepšování 

kvality života obyvatel Úval, komunikace obyvatel s m�stskými a regionálními 

strukturami a orgány.  

     Dále sdružení usiluje o posílení aktivní ú�asti ve�ejnosti na spole�enském a 

kulturním d�ní. Klade d�raz na maximální informovanosti ob�an� ve všech ob-

lastech jejich spole�enského a kulturního života.  

     Sdružení chce p�ispívat ke kvalitativnímu posunu úrovn� života v Úvalech i 

regionu; propagovat historické, kulturní a p�írodní zajímavostí Úval a regionu.  

ObObObOb����anské sdranské sdranské sdranské sdruuuužení žení žení žení 
„Za rozvoj Úval „Za rozvoj Úval „Za rozvoj Úval „Za rozvoj Úval ––––    
NOVÁ ŠANCE“NOVÁ ŠANCE“NOVÁ ŠANCE“NOVÁ ŠANCE“    
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     �innost sdružení bude rovn�ž sm��ovat k rozvoji d�tí a mládeže a na druhé 

stran� i k zajišt�ní d�stojného života senior�. 

     P�sobit p�i ochran� životního prost�edí a propagaci zdravého životního sty-

lu.  
 

     V pr�b�hu roku se konalo p�ibližn� 10 sch�zek, kde p�edm�tem jednání byly 

stanovy, zvolení výboru (p�edsedkyn� E. Kiššová, místop�edseda J. Horová, 

pokladní M. Bedrnová, �len – prezentace a web J. Horová, �len – P. Rytina), 

založení ú�tu a hlavními body byla p�íprava 3 akcí. V dubnu sdružení po�ádalo 

1. ro�ník �arod�jnického b�hu. Zú�astnilo se celkem 84 závodníci z n�kolika 

m�st, obsazeny byly všechny kategorie a všichni p�ítomní závod hodnotili p�íz-

niv�. V �ervnu pak sdružení spolu s komisí m�sta v rámci prevence kriminality 

upo�ádalo Bezpe�nou sobotu. Své um�ní p�ijeli ukázat policejní psovodi se svý-

mi �ty�nohými kamarády. D�ti mohli vyzkoušet dopravní h�išt�, dosp�lí pak své 

znalosti ohledn� požární ochrany. První �íjnovou sobotu se konalo v prostoru 

kolem ZŠ 1. Úvalské jabkobraní. Sou�ástí byly také sout�že „O nejzajímav�jší 

výkres“, „O nejlepší výrobek/jídlo“.  Do této akce se zapojily i školky, základní 

škola a úvalské kucha�ky �i peka�ky. �ást odpoledne zpest�ila dechová kapela. 

Sdružení Nová šance v�novalo p�i této p�íležitosti škole jablo�, která byla 

slavnostn� zasazena na školní pozemek.  

 

 

ObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvo    

KKKK     31. prosinci 2007 žilo v 31. prosinci 2007 žilo v 31. prosinci 2007 žilo v 31. prosinci 2007 žilo v    Úvalech 5 225 obyvatelÚvalech 5 225 obyvatelÚvalech 5 225 obyvatelÚvalech 5 225 obyvatel����....    

SSSS����atkyatkyatkyatky    

Manželství uzavManželství uzavManželství uzavManželství uzav����ená vená vená vená v    matrimatrimatrimatri����ním ním ním ním obvobvobvobvoooodddd���� Úvaly Úvaly Úvaly Úvaly    

S�atky 12 (z toho 1 církevní) 

1) 19.01.2007 Lakatoš Tibor  Kotlárová Helena 

2) 09.02.2007 Vo�íšek Milan  Marková Ji�ina 

3) 20.04.2007 Wertheim Jaroslav Schallmannová Miluše 

4) 08.06.2007 Lupták Miroslav Kostková Jana 

PoPoPoPo����et obyvatelet obyvatelet obyvatelet obyvatel    

SSSS����atkatkatkatky y y y     
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5) 15.06.2007 Banda Marek  Bandová Klaudie 

6) 13.07.2007 Špinka Vít  �ížková Jitka 

7)7)7)7)    14.09.2007 Poledník Jan  Holešovská Monika (kostel    (kostel    (kostel    (kostel        

                                                                       Zv                                                                       Zv                                                                       Zv                                                                       Zv����ststststoooování Pánvání Pánvání Pánvání Pán����----Úvaly)Úvaly)Úvaly)Úvaly)    

8) 21.12.2007 Melichar Miroslav Šrámková Martina 
 

SSSS����atek uzavatek uzavatek uzavatek uzav����en ven ven ven v    JirnJirnJirnJirnechechechech    

9) 21. 07. 2007 S�ra Václav  Kolouchová Martina 

Svatba se konala v netradi�ní ob�adní síni – p�i 18o mrazu v mrazícím skladu. 
 

SSSS����atky uzavatky uzavatky uzavatky uzav����eny veny veny veny v    ŠestajovicíchŠestajovicíchŠestajovicíchŠestajovicích    

10)  07. 07. 2007 Eckstein Petr  Rou�ková Eva 

11)  11. 08. 2007 Vacík Lud�k  Zemanová Helena 

12)  12. 10. 2007 Lenner Ji�í  �apková Miloslava 

 
 

Prvním obPrvním obPrvním obPrvním ob����ánkem Úval v roce 2007 se stala Lucie Modánkem Úval v roce 2007 se stala Lucie Modánkem Úval v roce 2007 se stala Lucie Modánkem Úval v roce 2007 se stala Lucie Mod����anská, nanská, nanská, nanská, na-a-a-a-

rozrozrozrozeeeena 3. ledna.  na 3. ledna.  na 3. ledna.  na 3. ledna.      
    

Uvítání nových spoluobUvítání nových spoluobUvítání nových spoluobUvítání nových spoluob����ánkánkánkánk����    

LedenLedenLedenLeden    

Kate�ina Kr�má�ová, Vojt�ch Svoboda, Valérie Zikmundová 

BBBB����ezenezenezenezen    

František Do�ekal, Rozálie Fra�ová, Petr Hrabánek, Roman Markl, Lucie 

Mod�anská, Karolína Poupová, Tereza Tourková 

DubenDubenDubenDuben    

Linda Baštová, Tereza Fliegelová, Anna Irová, Andrea Mouchová, Adéle Piro-

šová, Adam Týbl 

KvKvKvKv����tentententen    

Pavel Hubálek, Eliška Pod�bradská, David Vavruška 

����ervenervenervenerven    

Ellen Br�hová, Jan Hochman, Jana Tomátová, Michaela Kubíková, Kate�ina 

Procházková, Tobiáš Temper 

První obPrvní obPrvní obPrvní ob����ánekánekánekánek    
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����ervenecervenecervenecervenec    

Petr Junek, Mat�j Vojt�ch Manda, Milan Št�pánek, David Štvan, Angelika 

Urbanová, Magdalena Vav�inová 

SrpenSrpenSrpenSrpen    

Vojt�ch Brabenec, Vojt�ch �adil, Anna D�dinová, Bruno Chvalkovský, Tobiáš 

Pokorný 

ZáZáZáZá����íííí    

Jan Bauer, Vít Bauer, Sára Dohnalová, Vojt�ch Korbelá�, Kate�ina Koželská, 

Radek Kreis, Jan Michel, Simeon Nekvinda, Barbora Pácalová, Samuel 

Rössler, Dominika Srbová, Jakub Vodi�ka 

����íjeníjeníjeníjen    

Max Hauner, Natálie Mašatová, Lucie Podskalská 

ListopadListopadListopadListopad    

Vítek Adam, Anna Brodilová, Viola Jav�rková, Veronika Morávková, Sandra 

Smolíková, Tomáš Stehlík 

ProsinecProsinecProsinecProsinec    

Linda Bredová, Jakub Brhel, Nicole Ka�ková, Alžb�ta Opálková, Marek Per-

nica, Viktorie Pokorná, Karla Št�pánovská 
 

Nejstarší obNejstarší obNejstarší obNejstarší ob����ankou Úval jankou Úval jankou Úval jankou Úval je Božena Kubátová e Božena Kubátová e Božena Kubátová e Božena Kubátová –––– 95 let, nar 95 let, nar 95 let, nar 95 let, naroooozena zena zena zena 

22. prosince 1912.22. prosince 1912.22. prosince 1912.22. prosince 1912.    
 

Významná jubileaVýznamná jubileaVýznamná jubileaVýznamná jubilea    
LedenLedenLedenLeden    

85 let – Josef Šindler, 93 let – Darina Písa�ková, 94 let – Emilie Rücková 

ÚnorÚnorÚnorÚnor    

86 let – Bohuslav Milota, Dana Štemberková, 87 let – Josef Kabát, 88 let – 

Jind�iška Truksová, 90 let – Marie Pšeni�ková, 93 let Anežka Kafková 

BBBB����ezenezenezenezen    

85 let – Miloslava Chmelová, Jitka Martincová, Ladislav Strnad, Josef Štercl, 

86 let – Ji�í Brodský, Anna Gálisová, Miloslava Kovandová, Stanislav Kunc, 

Nejstarší obNejstarší obNejstarší obNejstarší ob����aaaannnnkakakaka    

Významná jubVýznamná jubVýznamná jubVýznamná jubiiiilea lea lea lea 
obobobob����anananan����    
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87 let – Marie Dovolilos, Helena Klossová, Jarmila Šebková, 88 let – Miroslav 

Kotland, 92 let Antonie Svobodová 

DubenDubenDubenDuben    

85 let – Emilie Jedlová, 86 let – Jaroslav Pš�olka, 87 let – Johanka Hromadní-

ková, 91 let – Jaroslav Kramá�, 94 let – Zdenka Kašparová 

KvKvKvKv����tentententen    

85 let – Marie Fr�ková, Milena Pražáková, Josef Žák, 86 let – Marie Kopec-

ká, 87 let – Bohuslav Dvo�ák, Zdenka Havelková, R�žena Kociánová, B�la 

St�íbrná, 88 let – Veronika Bohatová, Jan Vrdlovec, 90 let Marie Nováková 

����ervenervenervenerven    

85 let – Miroslava Žabová, 86 let – František Kohout, Vlasta Strnadová, R�-

žena Škorpilová, Ella Tazlerová, 89 let – Old�ich Šolc, Zde�ka Vernerová 

����ervenecervenecervenecervenec    

85 let – R�žena Ka�ínová, 86 let – V�ra �ejková, 87 let – Anna �ervenková, 

R�žena Gromanová, 88 let – Václav Havránek, 94 let Leopolda Lupínková, 

Marie Sou�ková 

SrpenSrpenSrpenSrpen    

85 let – Dobromila Truksová, 86 let – Marie El�knerová, Václav Vdovský, 

Hana Vltavská, 87 let – Božena Jelínková, Vladimír Poledník, 88 let – Jaro-

slava Absolónova, Ladislav �ermák, 92 let – Alois Šnobl 

ZáZáZáZá����íííí    

86 let – Václav Jenšovský, Marie Moižischová, 87 let – Josef Vysko�il, 88 let 

– R�žena Strnadová, Marie Trnková, František Žaba, 91 let – Alžb�ta Kova-

�íková, Ludmila Slavíková 

����íjeníjeníjeníjen    

85 let – Emil Jelínek, Marie Šemberová, V�ra Vl�ková, 86 let – Karel 

Šochman, 87 let – Jaroslav Barto�, 89 let – Marie Mat�jková, 93 let – Marie 

Slavíková 

ListopadListopadListopadListopad    

 86 let – V�ra Kobrová, Františka Ku�erová, 88 let – Marie Duková, 90 let – 

František Pech, 93 let – R�žena Ouzká 
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ProsinecProsinecProsinecProsinec    

85 let – R�žena Palánová, Julie Pištorová, 88 let – Vlasta Andrlová, Janina 

Jarochová, 89 let – Tomáš Vondrá�ek, 91 let – Anna Vernerová, 95 let – Bo-

žena Kubátová 
 

Navždy jsme se rozlouNavždy jsme se rozlouNavždy jsme se rozlouNavždy jsme se rozlou����ili se zemili se zemili se zemili se zem����eeeelýmilýmilýmilými    
LedenLedenLedenLeden    

Blažena Eliášová, Jaromír Hr�ka, Old�ich mladý, Miroslava Navrátilová, Mi-

roslav Opálka, Františka Šafránková 

ÚnorÚnorÚnorÚnor    

 R�žena Böhmová, Miroslav Fišar, Miroslav Jelínek, Marie Klímová, Olga 

Lopatková, Ji�í Pilát, Josef, Stárek, Stanislav Šebík, Josef Vojt�ch 

BBBB����ezenezenezenezen    

Stanislav Cmíral, Antonín Chrpa, Jaroslav Je�ábek, Anna Stehnová, Božena 

Šamanová, Jana Zemanová 

DubenDubenDubenDuben    

Marie Haláková, Eva Kubíková, Helena Schützenauerová, Vladimír Šelí�, 

Václav Šístek, Jaroslava Vojt�chová 

KvKvKvKv����tentententen    

So�a Brousková, Marie Hájková, Jaroslav Je�ábek, Martina Kulhavá, Antonín 

Švanda, Milan Toulec 

����ervenervenervenerven    

František Buchar, Adolf Fikar, Jaroslava Halíková, Marta Mastková 

����ervenecervenecervenecervenec    

Anna Klinerová, Václav Kr�ta, Marie Pacholová, Jaromír Pražák, Božena 

Válková 

SrpenSrpenSrpenSrpen    

Zdenka Bartošová, Zden�k �ihák, Nad�žda Koutecká, Evžen Krawczuk, V�ra 

Mašínová, Jind�ich Prchal, Miroslav Selix, Miluše Vávrová 

ZáZáZáZá����íííí    

ZemZemZemZem����elí obelí obelí obelí ob����anéanéanéané    
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Jaroslava Absolónova, Miroslav Hromádka, Marie Kopecká, R�žena Škorpilo-

vá 

����íjeníjeníjeníjen    

Kristína Coufalová, V�ra �ejková, Antonie Kabašturová, Marie Nováková, 

V�ra Procházková 

ListopadListopadListopadListopad    

P�emysl Bohá�ek, František Brousek, Anna �ervenková, Vlasta Herstusová, 

Alois Šnobl 

ProsinecProsinecProsinecProsinec    

Marie El�knerová, Václav Havránek, Milada Lorencová 
    

ZdravotnictvíZdravotnictvíZdravotnictvíZdravotnictví    
     Zem�ela bývalá obvodní léka�ka MUDr. So�a Brousková. 

     Ve Zdravotnickém st�edisku v Úvalech p�sobí v sou�asnosti tito léka�i: 
 

PraktiPraktiPraktiPrakti����tí lékatí lékatí lékatí léka����iiii    

MUDr. Eva Karásková 

MUDr. Irena T�šíková 

MUDr. So�a Brousková do b�ezna 2007, od �íjna 2007 MUDr. Michaela Ma-

�íková 
 

DDDD����tští a dorostoví lékatští a dorostoví lékatští a dorostoví lékatští a dorostoví léka����iiii    

MUDr. Lenka Je�ábková 

MUDr. Vladimíra Kumprechtová 
�

Zubní lékaZubní lékaZubní lékaZubní léka����iiii    

MUDr. Ji�í Mareš 

MUDr. Ivana Jirá�ová 

MUDr. Vlad�na Stehlíková 
�

GynekologiGynekologiGynekologiGynekologi����tí lékatí lékatí lékatí léka����iiii    

MUDr. Helena Neumannová do 31.8.2008 

MUDr. Jind�iška P�íhonská do 31.8.2008 

MUDr. Ji�í Šulc do 31.8.2008 

ZDRAVOTNIZDRAVOTNIZDRAVOTNIZDRAVOTNIC-C-C-C-
TVÍTVÍTVÍTVÍ    
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MUDr. Tomáš Semerádt od 1.9.2007 

MUDr. Hana Ježková od 1.9.2007 
 

Interní lékaInterní lékaInterní lékaInterní léka����    

MUDr. Ji�í Hrabálek�
 

Lékárna, jejímž provozovatelem je Lékárna, jejímž provozovatelem je Lékárna, jejímž provozovatelem je Lékárna, jejímž provozovatelem je     

Pharm.Dr. Hana Kantorová 
�

Studio SantéStudio SantéStudio SantéStudio Santé    

Kosmetika, p�írodní ošet�ení – Barbora Kuruczová 

Poradna pro životní styl – Karolína Ruthová        
    

Sociální vSociální vSociální vSociální v����cicicici    
Domov seniorDomov seniorDomov seniorDomov senior���� Úvaly Úvaly Úvaly Úvaly    

     22. ledna došlo ke zm�n� názvu Domova d�chodc� Úvaly na Domov senio-

r� Úvaly. Cílem Domova senior� Úvaly je zajistit klientovi podmínky 

k d�stojnému životu, podpo�it ho v samostatnosti, sob�sta�nosti, aktivizovat 

ho nebo alespo� pomoci mu udržet jeho zbývající fyzické i psychické schopnosti. 

Zapojit klienta do okolní spole�nosti, aby využíval b�žn� dostupné služby a žil 

obvyklým životem, jako jeho vrstevníci. Služby sociáln�-zdravotní pé�e jsou 

uživateli v Domov� senior� Úvaly poskytovány pr�b�žn� 24 hodin denn� po 

celý rok a po dobu platnosti Smlouvy o poskytnutí služeb sociální pé�e v DS 

Úvaly (dle §49 zák.108/2006 Sb.). Služby poskytuje odborný personál. Lé�eb-

nou a preventivní pé�i garantuje v domov� léka�, který dochází do domova kaž-

dé úterý nebo dle pot�eby. 

       V Domov� senior� Úvaly vznikl na podn�t a ve spolupráci s Národním 

dobrovolnickým centrem Hestia projekt: „Dobrovolníci v Domov� senior� Úva-

ly“. Domov senior� Úvaly se snaží poskytovat služby, které nabízí, kvalitn� a 

ú�inn�. A práv� i dobrovolníci, které se díky tomuto projektu poda�ilo získat, 

tyto služby vhodn� dopl�ují a zejména zpest�ují. Dobrovolník je chápán jako 

�lov�k, který ve svém volném �ase, ze své dobré v�le a bez nároku na finan�ní 

odm�nu vykonává �innost ve prosp�ch jiných lidí.  

SOCIÁLNÍ VSOCIÁLNÍ VSOCIÁLNÍ VSOCIÁLNÍ V����CICICICI    

Domov seniorDomov seniorDomov seniorDomov senior����    
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    
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PePePePe����ovatelská službaovatelská službaovatelská službaovatelská služba    

     Zavedena a �ízena M�stským ú�adem v Úvalech je od 1. ledna 2007. Pe�o-

vatelská služba se netýká jen senior�, ale týká se všech ob�an�, kterým hrozí 

z d�vodu v�ku, zdravotního stavu �i jiných okolností vylou�ení z b�žného živo-

ta. M�sto poskytuje pe�ovatelskou službu nejen ob�an�m Úval, ale na základ� 

smlouvy uzav�ené s okolními obcemi i ob�an�m v obcích Sá�ina, Šestajovice, 

Škvorec, T�ebohostice, Zlatá, Dobro�ovice a Kv�tnice. Pe�ovatelskou službu a 

�innosti s tím související zajiš	ují dv� pracovnice pe�ovatelských služeb a jedna 

zajiš	uje organiza�ní práce s tím související. Pe�ovatelská služba je poskytová-

na v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Pe�ovatelská služba se poskytuje osobám 

s t�lesným postižením, osobám se sluchovým postižením, osobám se zdravotním 

postižením, rodinám s dít�tem/d�tmi, senior�m. Ob�an�m jsou tak nabízeny:  

pomoc ppomoc ppomoc ppomoc p����i zvládání bi zvládání bi zvládání bi zvládání b����žnžnžnžných úkoných úkoných úkoných úkon���� pé pé pé pé����e o vlase o vlase o vlase o vlasttttní osobuní osobuní osobuní osobu: pomoc a podpora p�i 

podávání jídla a pití, (nachystání jídla na talí�, nalití nápoje, pop�. pomoc p�i 

konzumaci), snídan�, ob�d, p�ichystání ve�e�e, pomoc p�i oblékání a svlékání, 

v�etn� speciálních pom�cek, pomoc p�i prostorové orientaci, samostatném pohy-

bu ve vnit�ním prostoru, pomoc p�i p�esunu na l�žko nebo vozík; 

pomoc ppomoc ppomoc ppomoc p����i osobní hygieni osobní hygieni osobní hygieni osobní hygien���� nebo poskytnutí po nebo poskytnutí po nebo poskytnutí po nebo poskytnutí poddddmínek pro osobní hygienu: mínek pro osobní hygienu: mínek pro osobní hygienu: mínek pro osobní hygienu: pomoc 

p�i úkonech osobní hygieny, pomoc p�i základní pé�i o vlasy a nehty, pomoc p�i 

použití WC; 

poskytnutí stravy nebo pomoc pposkytnutí stravy nebo pomoc pposkytnutí stravy nebo pomoc pposkytnutí stravy nebo pomoc p����i zajišti zajišti zajišti zajišt����ní strní strní strní straaaavyvyvyvy: zajišt�ní stravy odpovídající 

v�ku, zásadám racionální výživy a pot�ebám dietního stravování, dovoz nebo 

donáška jídla, pomoc p�i p�íprav� jídla a pití, p�íprava a podání jídla a pití; 

pomoc ppomoc ppomoc ppomoc p����i zaji zaji zaji zajištištištišt����ní chodu domácnosti: bní chodu domácnosti: bní chodu domácnosti: bní chodu domácnosti: b����žnýžnýžnýžný úklid a údržba domácnosti, údrž-

ba domácích spot�ebi�� (nap�. sporák, lednice, mrazák, vysava�, mikrovlnná 

trouba, nejde o opravy domácích spot�ebi��), pomoc p�i zajišt�ní velkého úklidu 

domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování), donáška vody, topení v kamnech 

v�etn� donášky a p�ípravy topiva, údržba topných za�ízení, b�žné nákupy a 

poch�zky, velký nákup (nap�. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vy-

PePePePe����ovatelská sluovatelská sluovatelská sluovatelská služ-ž-ž-ž-
babababa    
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bavení domácnosti), praní a žehlení ložního prádla, pop�ípad� jeho drobné 

opravy, praní a žehlení osobního prádla, pop�ípad� jeho drobné opravy; 

zprostzprostzprostzprost����edkování kontaktu se spoleedkování kontaktu se spoleedkování kontaktu se spoleedkování kontaktu se spole����enským prostenským prostenským prostenským prost����edím: doprovázeníedím: doprovázeníedím: doprovázeníedím: doprovázení d�tí do ško-

ly, školského za�ízení, k léka�i a doprovázení zp�t, doprovázení dosp�lých do 

školy, školského za�ízení, zam�stnání, k léka�i, na orgány ve�ejné moci a insti-

tuce poskytující ve�ejné služby a doprovázení zp�t, p�eprava uživatele autem 

pe�ovatelské služby. 

     V roce 2007 si pe�ovatelskou službu vyžádalo 94 uživatel�. Jako peJako peJako peJako pe����ovovovova-a-a-a-

telky ptelky ptelky ptelky p����sobí Pavlína Frýdmanovásobí Pavlína Frýdmanovásobí Pavlína Frýdmanovásobí Pavlína Frýdmanová, So, So, So, So����a Ka Ka Ka K����ížová, Magdalena Uhlížová, Magdalena Uhlížová, Magdalena Uhlížová, Magdalena Uhlíííí����ová.ová.ová.ová.    
 

Sociální automobilSociální automobilSociální automobilSociální automobil    

     Pe�ovatelská služba Úvaly p�evzala díky pomoci podnikatel� a dalších 

sponzor� 11. prosince „sociální automobil“ Renault Kangoo. K slavnostnímu 

aktu došlo v pizzerii Trincea na nám�stí Arnošta z Pardubic v Úvalech. Pro-

jekt zrealizovalo m�sto Úvaly ve spolupráci se spole�ností KONTAKT, spol. 

s r.o. Do projektu vstoupily finan�ní podporou následující subjekty: ESSA 

Czech, spol. s r.o., Úvaly, Trilobit Tuklaty, Újezd.Net, Satca, spol. s r.o., Úva-

ly, Roman Švejda – Škvorecká uzenina, pizzerie Trincea, Petr Blažek – zám-

ková dlažba, Byty Slovany, spol. s r.o., Úvaly, Sb�rné suroviny DF Úvaly, 

Stavebniny Krutský, spol. s r.o., Úvaly, Hennig, Kontejnery Král, AsisImport, 

s.r.o., Úvaly, B�chovice uhelné sklady, Úvalská lékárna, Divokej Bill, Agentu-

ra Profi CZ, spol. s r.o., BOS, s.r.o., Úvaly, Železá�ství Zdenka Hlávková 

Úvaly, KCTrans, s.r.o., Písek Hodov – Úvaly, L.-Ex CZ, Zahradnictví Mgr. 

Helena Lesáková, Sortimat, s.r.o., Úvaly, GEOKA Úvaly, PAB, s.r.o., Fadup, 

spol. s r.o., Praha-B�chovice, Ve�erka Oáza, Autoškola Ji�í Bubák Úvaly, Au-

todoprava P+P Branyš Úvaly, Instalatérství, topená�ství Miroslav Pospíšil 

Úvaly, Tenel �R, s.r.o., Úvaly, Votava Úvaly, ZISTA – Jaroš, Zahradnictví 

Pavel Pelikán, ÚTM Ing. Pavel Krob, Almeco, MIKO Úvaly, Typol – Jan Po-

ledník Úvaly, Nábytek Úvaly, Lukáš Vo�avka I.D.M. Autodoprava Úvaly, 

Vlastimil Hladík ml. Stavební Klempí�ství, Potraviny „U �ermák�“ Úvaly, 

Belza – GEO, s.r.o., Úvaly, Bartošková R�žena Tabák Úvaly, Rybá�ské po-
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t�eba Úvaly, Spodní prádlo, d�tské od�vy – Blanka Fialková Úvaly, Regene-

ra�ní studio Na Slovanech Úvaly, Restaurace TJ Sokol Úvaly, Ing. Bohumil 

Miler Úvaly, Haken, s.r.o., Jirny, Št�pánek Petr, Restaurant BELLOS Steak 

House, Úvaly – Homolka. 

 

Odpadové hoOdpadové hoOdpadové hoOdpadové hospodáspodáspodáspodá����ství, péství, péství, péství, pé����e o životní proste o životní proste o životní proste o životní prost����edí, edí, edí, edí, 
o o o o ����istotu vod, o mistotu vod, o mistotu vod, o mistotu vod, o m����stskou zelestskou zelestskou zelestskou zele����    
 

     Zastupitelstvo m�sta stanovilo výši poplatku za odpady v roce 2007, p�i 

porovnání náklad� rozhodných pro výpo�et výše poplatku, na 492,- za osobu 

ro�n�.  
    

Domovní odpad a komunálníDomovní odpad a komunálníDomovní odpad a komunálníDomovní odpad a komunální odpad odpad odpad odpad    

     M�sto zajiš	uje svoz 2 137 popelnicových nádob o objemu 1100 litr� 6 kus�, 

240 litr� 711 ks, 110 a 120 litr� 1047 ks  a 80 litr� 373 ks, svoz probíhá 1x za 

14 dní. 
  

TTTT����ídídídíd����ný odpadný odpadný odpadný odpad    

     T�íd�ný kontejnerový odpad m�sto zajiš	uje na 21 stanovištích, kde je umís-

t�no celkem 88 kontejner�, z toho 23 na sklo o objemu 1100 litr�, 26 kontejner� 

na papír o objemu 1100 litr� a 39 kontejner� na plast o objemu 1100 litr�.  
 

     2x ro�n� je zajiš	ován svoz železa. 

     Úvalský odpad je odvážen na skládku v obci Radimi.  
 

     Ve m�st� je otev�en sb�rný dv�r a výkupna sb�rných surovin Provozovna je 

umíst�na v areálu zrušeného statku Hostín ve Škvorecké ulici �p. 33. Provo-

zovna sb�rných surovin má otev�eno pond�lí – pátek 8 – 16 hodin, v sobotu 8 – 

11.30 hodin a vykupuje papír, železo, barevné kovy a olov�né baterie. 
    

Jarní a podzimní úklid mJarní a podzimní úklid mJarní a podzimní úklid mJarní a podzimní úklid m����stastastasta    

     Pro jarní úklid bylo celkem p�istaveno a odvezeno 55 ks kontejner� o objemu 

18 m3, pro podzimní úklid celkem p�istaveno a odvezeno 55 ks kontejner� o 18 

m3.  
 

ŽiŽiŽiŽivotní prostvotní prostvotní prostvotní prost����edí:edí:edí:edí:    

Odpad a životní Odpad a životní Odpad a životní Odpad a životní 
prostprostprostprost����edíedíedíedí    

Jarní a podzimní Jarní a podzimní Jarní a podzimní Jarní a podzimní 
úklid múklid múklid múklid m����stastastasta    
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     Výsadba zelen� – vysazeno 15 ks ozdobných hloh� (nové stromo�adí) v ulici 

28. �íjna, 5ks lip (dopln�ní stromo�adí) ulice Pražská. V obecních lesích došlo k 

vylepšení mladé lesní kultury vysazením 350 ks borovic. V jednání je návrh na 

vyhlášení t�í památných strom� na pozemcích m�sta (v katastru m�sta není 

prozatím vyhlášen a registrován žádný památný chrán�ný strom) 
 

Pitná vodaPitná vodaPitná vodaPitná voda    

     Nový vodovodní p�ivad�� pro zásobení Úvalska kvalitní pitnou vodou 

z káranských vodovodních �ad� je prioritní stavbou pro svazek obcí „ÚVAL-

SKO“ (Jirny, Nové Jirny, Horoušánky, Horoušany a Úvaly). Na stavbu bylo 

vydáno územní rozhodnutí, bylo požádáno o stavební povolení (právní moc b�-

hem ledna 2008). Zahájení vlastní stavby se p�edpokládá v polovin� m�síce 

února 2008. Stavba musí být dokon�ena a uvedena do provozu nejpozd�ji do 

31. prosince 2009, kdy kon�í výjimka hygienika na sou�asn� dodávanou vodu.  

      

Vývoj poVývoj poVývoj poVývoj po����asíasíasíasí    
 

����innost srážkominnost srážkominnost srážkominnost srážkom����rné stanicerné stanicerné stanicerné stanice    
    

     Srážkom�rná stanice p�sobí v Úvalech od 5. kv�tna 1986. Výsledky jejího 

m��ení za rok 2007 se odrážejí i v následujících údajích. 

     Rok 2007 zapo�al mimo�ádn� teplým a deštivým po�asím. 18. ledna ve 20.30 

hodin byla nam��ena teplota 14,8oC. P�es den byl již silný vítr, který po 16 ho-

din� zesílil a ve�er dosáhl síly orkánu. Jednalo se o orkán Kirill, který v Praze 

na Karlov� ve 22 hodin dosáhl rychlosti 162km/h. Od 23 do 25. ledna siln� sn�-

žilo, výška sn�hové pokrývky dosáhla 23 cm. Již 28. ledna se oteplilo a 31. led-

na sníh roztál. Také v únoru bylo teplo, teploty prakticky neklesly pod 0oC. 

Pozd�ji napadl sn�hový poprašek, který však bezprost�edn� roztál. Jinak pršelo, 

výjime�n� se objevila jinovatka, ke konci m�síce kroupy. Na za�átku b�ezna vy-

stoupila teplota na 12oC, 17. b�ezna se po silném v�tru ochladilo tém�� o 10 

stup��, na první jarní den napadlo 6 cm sn�hu. Následující den sníh roztál a 

za�alo se pomalu oteplovat. Duben byl teplotn� nadpr�m�rný a spadlo nejmén� 

srážek za sledované období od 5. kv�tna 1986. Pršelo pouze dvakrát a spadlo 

SrážkomSrážkomSrážkomSrážkom����rná stanrná stanrná stanrná stani-i-i-i-
ce Úvalyce Úvalyce Úvalyce Úvaly    
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jen 3,1 mm srážek. Kv�ten byl již srážkov� bohatší, bylo pom�rn� teplo, ke kon-

ci m�síce se projevilo mírné ochlazení.  V �ervnu se st�ídalo teplé po�así 

s chladn�jším, po nástupu léta p�išly i vydatné srážky. Za�átek �ervence byl 

pom�rn� chladný a deštivý. Od 14. �ervence naše území zasáhl velmi teplý 

vzduch z Afriky a 16. �ervence vystoupila teplota na 34,5C. Po n�kolika velmi 

teplých dnech následovaly bou�ky. 30. �ervence se výrazn� ochladilo. Ve druhém 

a t�etím týdnu m�síce srpna byly �ast�jší bou�ky, za�átek a konec m�síce byl be-

ze srážek. Velmi deštivý byl za�átek zá�í, ke konci m�síce mírné oteplení, potom 

op�t ochlazení. V �íjnu bylo velmi málo srážek, vyšší množství bylo až od 18. do 

26. �íjna, jinak tém�� sucho. V polovin� m�síce p�išly první mrazíky, jinak tep-

loty pr�m�rné. Také za�átek listopadu byl pom�rn� teplý, 10. listopadu p�išlo 

ochlazení a sníh, ke konci m�síce op�t oteplení. Rovn�ž prosinec za�al teplým 

po�asím, pozd�ji však p�išly mrazy, ale koncem roku oteplení. Celkov� rok 2007 

pat�il k nejteplejším rok�m v�bec. 
 

Srážky vSrážky vSrážky vSrážky v    roce 2007roce 2007roce 2007roce 2007    

leden – 57,3 mm                      únor – 28,9 mm                       b�ezen –18,4 mm  

duben – 3,1 mm                      kv�ten – 45,9 mm                    �erven – 79,6 mm    

�ervenec – 76,0 mm                 srpen – 46,4 mm                     zá�í – 91,6 mm 

�íjen – 15,8 mm                       listopad – 75,0 mm                 prosinec – 20,9 mm   

Celkem rok 2007 p�inesl v Úvalech 558,9 mm srážek. 
 

Úvalské teplotní a srážkové extrémyÚvalské teplotní a srážkové extrémyÚvalské teplotní a srážkové extrémyÚvalské teplotní a srážkové extrémy    

Nejvyšší m�sí�ní srážky                          - zá�í – 91,6 mm 

Nejnižší m�sí�ní srážky                          - duben – 3,1 mm 

Nejvyšší denní srážky                             - 6. zá�í – 30,5 mm 

Nejvyšší sn�hové srážky                         - 24. ledna – 15 cm 

Nejvyšší sn�hová vrstva                         - 25. ledna – 23 cm 

Nejvíce dní bez srážek                            - duben – 28  

Nejmén� dní bez srážek                          - �ervenec – 13  
 

PPPP����ehled srážkových a teplotních extrémehled srážkových a teplotních extrémehled srážkových a teplotních extrémehled srážkových a teplotních extrém���� v v v v    Úvalech za celou dobu pozorÚvalech za celou dobu pozorÚvalech za celou dobu pozorÚvalech za celou dobu pozoro-o-o-o-
vvvvání, od 5. kvání, od 5. kvání, od 5. kvání, od 5. kv����tna 1986 do 31. prosince 2007tna 1986 do 31. prosince 2007tna 1986 do 31. prosince 2007tna 1986 do 31. prosince 2007    
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Nejvyšší ro�ní srážky                              - rok 2002 – 873,9 mm 

Nejnižší ro�ní srážky                              - rok 2003 – 411,3 mm 

Nejvyšší m�sí�ní srážky                          - srpen 2002 – 172,6 mm 

Nejnižší m�sí�ní srážky                          - duben 2007 – 3,1 mm 

Nejvyšší denní srážky                             - 8. �ervence 1996 – 52,4 mm 

Nejvyšší denní sn�hové srážky               - 24. února 1993 – 20 cm 

Nejvyšší sn�hová vrstva                         - 26. února 1993 – 35 cm 

Nejdelší trvání sn�hové pokrývky          - 28. prosince 2005 až 25. b�ezna 2006  
                                                                                                              –  88 dní     

 Nejvíce dn� bez srážek                         - duben 2007 – 28  

Nejmén� dn� bez srážek                        - zá�í 2001 – 8  

Nejvyšší teplota ve stínu                       - 16. �ervence 2007, 17.52 h –  +34,5oC 

Nejnižší teplota                                     - 24. ledna 2006, v 8.02 h –   -15oC         

 

ZajímavostiZajímavostiZajímavostiZajímavosti    
Historické kalendárium kulatých výroHistorické kalendárium kulatých výroHistorické kalendárium kulatých výroHistorické kalendárium kulatých výro����í mí mí mí m����sta Úvaly v roce 2007sta Úvaly v roce 2007sta Úvaly v roce 2007sta Úvaly v roce 2007    

 

- 710 let  710 let  710 let  710 let  ----    traduje se možnost, že    25. b�ezna 1297 se údajn� narodil první 
�eský arcibiskup Arnošt z Pardubic na Hostín� u Úval. 

     
- 665 let  665 let  665 let  665 let  ----    r. 1342 byla v Úvalech založena ve�ejné kaple arcibiskupem 

Arnoštem z Pardubic. 
 

- 235 let235 let235 let235 let ---- r. 1772 zem�ela dobrotivá Marie Terezie Savojská kn�žna 
z Lichtenštejnu, lidmi nazývané Cafojka. V Úvalech nechala p�estav�t 
kostel do dnešní barokní podoby, nechala rozší�it zájezdní hostinec 
(pozd�jší hotel U �eského lva), zde z�ídila první poštovní stanici 
v Úvalech. 

 
- 145 let145 let145 let145 let  ----    r. 1862 byla v Úvalech založena místní ve�ejná knihovna. By-

la založena z iniciativy hradešínského kaplana Františka Havlí�ka a 
v prvopo�átku m�la 1300 knih. V sou�asné dob� se m�stská knihovna 
v Úvalech stará cca o 22 tisíc svazk�.    

    
- 140 let 140 let 140 let 140 let ----    29. zá�í 1867 se navracely �eské korunova�ní klenoty po ra-

kousko-pruské válce z Vídn� do Prahy. Klenoty vlakem doprovázeli Dr. 
K. Sladkovský a rytí� Kopec. V Úvalech byly p�ivítány p�i zastávce na 
nádraží.    

Historické kaleHistorické kaleHistorické kaleHistorické kalen-n-n-n-
dáriumdáriumdáriumdárium    

ZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTI    
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- 130 let  130 let  130 let  130 let  ----    r. 1877    byla rozší�ena úvalská jednot�ídní církevní triviální 

škola na dvout�ídku.    
    

- 130 let  130 let  130 let  130 let  ----    r. 1877 byl založen Št�pa�ský a okrašlovací spolek v Úvalech. 
Jeho zásluhou byly Úvaly i jeho okolí osázeny zelení, která p�etrvala 
dodnes.    

    
- 125 let  125 let  125 let  125 let  ----        1. února 1882 se narodila a 16. ledna 1967 zem�ela úvalská 

roda�ka, spisovatelka Marie Majerové. Narodila se v domku na dneš-
ním nám�stí Arnošta z Pardubic �p. 18.    

    
- 110 let  110 let  110 let  110 let  ----    r. 1897 byla v Úvalech založena Ob�anská záložna. Byla 

prvním finan�ním ústavem ve m�st�. Úvodní vklady �inily 13 568 ko-
run, p�j�ky 18 742 korun, splátky p�j�ek 20 749 korun.    

    
- 105 let  105 let  105 let  105 let  ----        r. 1902 byl do m�sta zaveden telegraf.    

    
- 100 let  100 let  100 let  100 let  -  r. 1907 byla založena  T�lovýchovná jednota Sokol Úvaly. 

    
- 100 let  100 let  100 let  100 let  ----        r. 1907 byla v Úvalech založena místní organizace �eskoslo-

venské strany sociáln� demokratické d�lnické.    
    

- 100 let  100 let  100 let  100 let  ----    r. 1907 p�sobil v Úvalech místní odbor Úst�ední Matice škol-
ské. Matice po�ádala r�zné p�ednášky, besedy a divadelní p�edstavení 
ve m�st�.    

    
- 95 let  95 let  95 let  95 let  ----    29. zá�í 1912 byla vysv�cením otev�ena v Úvalech nová škola. 

Jde o neorenesan�ní budovu, která tvo�í dominantu dnešního nám�stí 
Arnošta z Pardubic.     

    
- 90 let  90 let  90 let  90 let  ----  r. 1917 byl do Úval zaveden telefon.    

    
- 85 let  85 let  85 let  85 let  ----    r. 1922 byla vybudována t�locvi�na T�lovýchovné jednoty So-

kol Úvaly. Místní jednota Sokola zakoupila hostinec Sokol od Františ-
ka Mašína a z bývalé stodoly vybudovala  t�locvi�nu.    

    
- 85 let  85 let  85 let  85 let  ----    r. 1922 za�alo budování úvalské �tvrti Slovany. Poprvé posta-

vilo družstvo Budoucnost 30 rodinných vilek.    
    

- 85 let  85 let  85 let  85 let  ----    r. 1922 byla ve m�st� provedena nákladná elektrizace.    
    

- 85 let  85 let  85 let  85 let  ----    r. 1922 byla postavena továrna na zpracování ropných produk-
t� PETROLEA.    
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- 80 let 80 let 80 let 80 let ----    r. 1927 z�ídil místní Sokol ve�ejné koupališt� na Výmole za ryb-
níkem Fabrák, na okraji dnešní �tvrti Na Rybní�kách.    

    
- 65 let  65 let  65 let  65 let  ----    r. 1942 bylo gestapem odvle�eno 28 Úvalák� do Terezína a vy-

hlazovacích koncentra�ních tábor�. P�ežila jen paní Marie Kusá, která 
nadále v Úvalech žila.    

    
- 65 let 65 let 65 let 65 let ----        v �ervnu 1942 byl gestapem popraven  úvalský ob�an Vladimír 

Jankovský v souvislosti s vyšet�ováním atentátu na R. Heydricha.    
    

- 65 let  65 let  65 let  65 let  ----    8. zá�í 1942 byl gestapem popraven úvalský ob�an Otakar Šá-
mal, ú�astník protifašistického odboje.    

    
- 60 let  60 let  60 let  60 let  ----        30. listopadu 1947 se v Praze ú�astnilo tehdejší úvalské ligové 

družstvo v �eské házené historicky prvního utkání v mezinárodní háze-
né o sedmi hrá�ích v �eskoslovensku.    

    
- 60 let  60 let  60 let  60 let  ----    r. 1947 byla v Úvalech založena místní loutková scéna 

„Kašpárkova �íše“.    
    

- 60 let  60 let  60 let  60 let  ----        r. 1947 bylo založeno Stavební a bytové družstvo v Úvalech.    
    

- 55 let  55 let  55 let  55 let  ----        r. 1952 byla vybudována t�etí kolej na železnici a uskute�n�na 
p�estavba úvalského nádraží do dnešní podoby.    

    
- 35 let  35 let  35 let  35 let  ----        r. 1972 byl v Úvalech z iniciativy Jana Ku�ery založen Letec-

komodelá�ský klub.    
    

- 10 let  10 let  10 let  10 let  ----        r. 1997 byla založena nejúsp�šn�jší úvalská kapela DIVOKEJ 
BILL.    

    
- 10 let  10 let  10 let  10 let  ----        r. 1997 byla v Úvalech uspo�ádána první hudební p�ehlídka 

pod názvem OUVALSKEJ  BIGBÍT.    
    

- 10 let  10 let  10 let  10 let  ----     r. 1997 byl založen Úvalský spolek akvarist�.    
 
 

Most u ŠkvoreckéMost u ŠkvoreckéMost u ŠkvoreckéMost u Škvorecké obory kulturní p obory kulturní p obory kulturní p obory kulturní paaaamátkou mátkou mátkou mátkou  

     Po celá desetiletí z�stal laickou i odbornou ve�ejností pozapomenut historic-

ký kamenný most, který se klene p�es potok Výmolu v údolní niv� na jihozá-

padním konci Škvorecké obory. Jeho vlastníkem je m�sto Úvaly. Masivní most, 

na n�mž zub �asu zanechal výraznou stopu, stojí v míst�, kde se stýkají t�i ka-

Most u Škvorecké Most u Škvorecké Most u Škvorecké Most u Škvorecké 
obory kulturní pobory kulturní pobory kulturní pobory kulturní pa-a-a-a-
mátkoumátkoumátkoumátkou    
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tastry - m�sta Úvaly a obcí Dobro�ovice a Kv�tnice.  

     Od pozdního jara roku 2005 nadšenci, úvalský kroniká� Dr. Vít�zslav Po-

korný, Ing. Vladislav Procházka, Jan Psota ml. a Ji�í Štork, se rozhodli ud�lat 

n�co pro zachování této historické památky, která postupem �asu siln� strádala, 

a p�ipravit návrh na její prohlášení kulturní památkou. Skupina získala velkou 

podporu i u tehdejší místostarostky m�sta Ing. Jany Horové, která se také do 

iniciativy zapojila. A tak k mostku jezdili, p�em��ovali ho, zakreslovali a foto-

grafovali. V letním období se dokonce poda�ilo do Úval pozvat na obhlédnutí 

památky i pracovníky Národního památkového ústavu, územního pracovišt� 

st�edních �ech, v �ele s vedoucím odd�lení Mgr. Zde�kem Neústupným. Pra-

covníci následn� byli potom v Úvalech ješt� dvakrát. P�vodn�, po prvních ohle-

dáních, se všichni zainteresovaní domnívali, že se jedná o st�edov�kou stavbu 

románského p�vodu, p�i�emž m�ly být dokladem o jejím stá�í pouze velmi silné 

zdi a p�lkruhový mostní oblouk. Význam mostu byl spojován i se starobylou a 

obchodn� významnou Trstenickou stezkou. Ale až pozd�jší výzkumy, pr�-

zkumy a bádání doložily, že se mýlili. Do zá�í 2005 zpracoval Dr. Vít�zslav 

Pokorný všechna zjišt�ní a poznatky skupiny a p�ipravil iniciativní návrh na 

prohlášení doty�ného mostu kulturní památkou v�etn� dokumentace a p�ísluš-

ných podklad� a vyjád�ení pro Národní památkový ústav - územní pracovišt� 

st�edních �ech v Praze, který také s podporou m�sta Úvaly zastoupeného mís-

tostarostkou Ing. Horovou do Prahy 3. �íjna 2005 odeslal.  

     Návrh se dostal do rukou Ing. arch. Jana Pešty a Bc. Šárky Koukalové, kte-

�í b�hem roku 2006 p�vodní verzi p�epracovali. Jejich pozornosti neušla ne-

správná datace a n�kolik nep�esností a mylných záv�r�. Národní památkový 

ústav za použití podn�tu pana Dr. Pokorného vypracoval nový návrh dopln�ný 

odbornou deskripcí, kde bylo poukázáno na skute�nost, že jde ve skute�nosti o 

stavbu klasicistní z po�átku nebo poloviny 19. století. Ve zpráv� ze dne 30. 11. 

2006 se Jan Pešta pozastavuje nad stavebním provedením a dobrým technickým 

stavem mostku, jenž se v terénu v takové velikosti objevuje ojedin�le: "Most v 

Úvalech p�edstavuje vysoce hodnotné mostní dílo. Provedení mostu z lícového 

zdiva z lomových i opracovaných kamen� se u mostních d�l této velikosti a vý-
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znamu objevuje jen z�ídka. Ojedin�lý kamenný dvouobloukový most, s d�razem 

na technickou i estetickou kvalitu díla, je dochován ve zcela autentické podob�." 

Zpracovaný návrh byl zaslán na Ministerstvo kultury �R.  

     Most je postaven z lomového i opracovaného kamene. Celková výška mos-

tovky od hladiny Výmoly je cca 375 cm, délka 1270 cm. Tlouš	ka klenby seg-

mentových klenutých oblouk� je 60 cm, pata oblouku od hladiny Výmoly 150 

cm a vrchol oblouku ve výši 230 cm. Rozp�tí oblouku je 390 cm. Délka mostní 

klenby je 456 cm a vrchol od oblouku k okraji zábradlí mostku je 145 cm. Most 

je dvouobloukový se st�edním pilí�em a krajními op�rami. Hranolové krajní op�-

ry mostu jsou z vnit�ní strany šikmo zkosené, prost�ední pilí� je obdélníkový 

opat�ený b�ity (jedna hrana s délkou 95 cm). Ší�e zd�ného zábradlí mostu je na 

každé stran� cca 48 cm. Ší�e cesty p�es most, tzv. mostovka, je 360 cm a je 

zpevn�na št�továním lomovou b�idlicí a p�vodn� pravd�podobn� byla kryta 

vrstvou písku nebo jemného št�rku. Most má na úrovni cesty na každé stran� 

dva chrli�e pro zajišt�ní odvodu vody.  

     Dnešní stav mostu odpovídá jeho stá�í a skute�nosti, že byl zcela opomíjen. 

Místa v trvalém styku s vodou Výmoly jsou �áste�n� poškozena. Ze zd�ného 

zábradlí z�stal jen malý zbytek na západní stran� mostu.  

     Od konce lo�ského roku se do v�ci vložili také �lenové historické sekce Klubu 

p�átel historie a p�írody Úval a okolí, Jan Psota ml., Milan Bedná� a Mgr. 

arch. Ji�í Jind�ich, kte�í si všimli opomíjeného významu stavby a neúplnosti v 

dataci. A tak se �lenové zmín�né sekce dali do objas�ování a bádání v mlhavé 

historii. Hodiny strávené hledáním v archivech p�inesly své ovoce - prokazatel-

né doklady o p�vodu a významu této stavby i celé lokality. Bylo zjišt�no, že 

stavba mostu byla zahájena v roce 1842 na míst� mostu p�vodního d�ev�ného. 

Jedním dokladem je tzv. Indika�ní skica Stabilního katastru z roku 1841, kde 

je most zakreslen žlut� se šrafy jako stavba d�ev�ná. O rok mladší Originální 

mapa Stabilního katastru zobrazuje mostek r�žov�, tedy již jako kamenný. 

Kartografické d�kazy dopl�uje výkaz o spot�eb� kamene p�i úprav� cesty ve-

doucí ze Škvorce kolem Dobro�ovic ze dne 30. �ervna 1842, kterýžto kámen byl 

ur�en práv� na stavbu dnešního klasicistního díla. Primárním ú�elem existence 
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tohoto mostu bylo p�eklenutí lužinatého údolí potoka Výmoly p�i nov� z�ízené 

silnici nap�í� škvoreckým panstvím v polovin� 19. století. Tato nová komunika-

ce se stala velmi d�ležitou zásobovací spojnicí mezi Kostelcem nad �ernými le-

sy, Škvorcem a císa�skou silnicí mí�ící z �eského Brodu do Prahy. Se zánikem 

panství roku 1848 pozvolna upadal význam této silnice a most byl odsouzen k 

chátrání. Nové poznatky zpracovala historická sekce v dopl�ující dokumentaci 

uzav�ené 15. dubna 2007, která byla následn� p�edložena Národnímu památ-

kovému ústavu, Ministerstvu kultury �R, Státnímu oblastnímu archivu v Pra-

ze, Regionálnímu muzeu v �elákovicích a samoz�ejm� i m�stu Úvaly.  

     Usilovná snaha všech zainteresovaných lidí byla završena úsp�chem. 9. 

b�ezna roku 2007 byl Ministerstvem kultury �eské republiky kamenný dvouob-

loukový most p�es Výmolu prohlášen kulturní památkou. Tém�� zapomenuté 

dílo našich p�edk� vytvo�ené v 1. polovin� 19. století se tak dostalo do pov�do-

mí odborník� a byly u�in�ny zásadní kroky k jeho záchran�.  

     Následovat bude snaha o rekonstrukci této výjime�né památky, kdy po za-

m��ení a posouzení technického stavu by m�lo následovat zpracování projekto-

vé dokumentace, na jejímž základ� bude možné získávat pot�ebné finan�ní pro-

st�edky k nutným opravám. Na podzim se uskute�nilo setkání všech zaintereso-

vaných stran (vedení m�sta, zainteresovaní vedoucí odbor� M�Ú, kroniká� 

m�sta a zástupci odborných institucí a organizací) a bylo jednáno o p�íprav� na 

rekonstrukci mostku a p�íprav� žádosti o dotaci. 
    

PPPP����edseda poslaneckého klubu ODS Paedseda poslaneckého klubu ODS Paedseda poslaneckého klubu ODS Paedseda poslaneckého klubu ODS Parrrrlamentu lamentu lamentu lamentu ����R vR vR vR v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

     V pond�lí 19. b�ezna navštívil Úvaly pan Petr Tlucho�, p�edseda poslanec-

kého klubu ODS Parlamentu �R. Seznámil se s d�ním ve m�st� a pobesedoval 

se �leny místní organizace Ob�anské demokratické strany a pozvanými hosty. 
 

PPPP����echod ze zimního na letní echod ze zimního na letní echod ze zimního na letní echod ze zimního na letní ����asasasas    

     Noc ze soboty 24. na ned�li 25. b�ezna 2007 byla o hodinu kratší. Ru�i�ky 

všech hodin v zemi se již 28 let takto posouvají. A tak ze st�edoevropského �asu 

se op�t od 25. b�ezna 2007 za�al letní �as.  
 

PPPP����echod na letní echod na letní echod na letní echod na letní 
����asasasas    

Petr TluchoPetr TluchoPetr TluchoPetr Tlucho���� v  v  v  v 
ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    
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Kardinál Miloslav Vlk vKardinál Miloslav Vlk vKardinál Miloslav Vlk vKardinál Miloslav Vlk v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    
     V ned�li 25. b�ezna sloužil mši svatou v kostele Zv�stování Pán� v Úvalech 

arcibiskup pražský a primas �eský kardinál Miloslav Vlk. Mše se zú�astnili i 

starosta m�sta MUDr. Jan Š	astný a místostarostka Ing. Helena Vá�ová. Po 

církevním ob�adu prob�hla beseda, p�i níž pan kardinál odpovídal na otázky o 

ukon�ení svého funk�ního období, o svých plánech v nejbližší budoucnosti nebo 

o procesu p�edávání pražské katedrály sv. Víta státu. Po té se s p�edstaviteli 

m�sta zú�astnil slavnostního ob�da. 
 

Discount Plus vDiscount Plus vDiscount Plus vDiscount Plus v    Úvalech otevÚvalech otevÚvalech otevÚvalech otev����enenenen    

     „Malé ceny, to je Plus!“ – takový reklamní slogan se s mnoha dalšími ozýval 

n�kolik dní na konci dubna z reklamního automobilu, který projížd�l úvalskými 

ulicemi. Spolu s propaga�ními materiály zasílanými do domácností oznamovala 

spole�nost Discount Plus, že 30. dubna otevírá prodejnu v Úvalech. A tak se 

ob�ané m�sta kone�n� do�kali. Krátce p�ed 7. hodinou ranní se vstupní dve�e 

otev�ely a první zákazníci vstoupili do nové prodejny. 
 

Pocta Pocta Pocta Pocta ����eské komory architekteské komory architekteské komory architekteské komory architekt���� 2006 pro prof. Ing. arch. Mir 2006 pro prof. Ing. arch. Mir 2006 pro prof. Ing. arch. Mir 2006 pro prof. Ing. arch. Miro-o-o-o-
slava Mslava Mslava Mslava Maaaasákasákasákasáka    
    

     Porota Pocty �eské komory architekt�, která ve svém statutu klade stejný 

d�raz na architektonické dílo nositele této pocty i na jeho morální vlastnosti, 

dosp�la jednomysln� k záv�ru, že práv� osobnost a tvorba prof. Ing. arch. Miro-

slava Masáka tato kritéria napl�uje nejvyšší m�rou. Ocenila tak vysoké morální 

a profesionální hodnoty architekta M. Masáka za dlouhodobé politické situace 

nesvobody. 
 

Debutové CD kapely KEEP FLEXI z ÚvalDebutové CD kapely KEEP FLEXI z ÚvalDebutové CD kapely KEEP FLEXI z ÚvalDebutové CD kapely KEEP FLEXI z Úval      

Úvalská kapela KEEP FLEXI k�tila 11. �ervna v Rock Café v Praze své de-

butové album „ˇUž je pozd�…“ Kmotry tohoto alba se stali Milan Herman, 

�editel BMG, Vašek Bláha, kapelník Divokej Bill a Miloš Jura� z Divokýho 

Billa. Kapela KEEP FLEXI funguje od r. 2004 ve složení: Ji�í Novák – ka-

Pocta Pocta Pocta Pocta ����eské keské keské keské koooomory mory mory mory 
arcarcarcarchitekthitekthitekthitekt����    

Kardinál MilKardinál MilKardinál MilKardinál Miloooosssslav lav lav lav 
Vlk v ÚvVlk v ÚvVlk v ÚvVlk v Úvaaaalechlechlechlech    

Debutové CD kDebutové CD kDebutové CD kDebutové CD ka-a-a-a-
pely KEEP FLpely KEEP FLpely KEEP FLpely KEEP FLE-E-E-E-
XIXIXIXI    

Discount Plus otDiscount Plus otDiscount Plus otDiscount Plus ote-e-e-e-
vvvv����enenenen    
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pelník, zp�v, David Pilát - kytara, Martin Smejkal - kytara, Ji�í Urblo - basa a 

Michal Dan�k - bubeník 
     

Nedostatek poštovních známekNedostatek poštovních známekNedostatek poštovních známekNedostatek poštovních známek    
 

     V �ervenci chyb�ly poštovní známky na dopisy a pohlednice v v novinových 

a tabákových prodejnách ve m�st�, k dostání byly jen na pošt�. Chyb�l v�tší vý-

b�r pohlednic m�sta a další propaga�ní p�edm�ty (odznaky, mapy m�sta i regio-

nu apod.) 
 

UžiteUžiteUžiteUžite����né zmné zmné zmné zm����nynynyny    

     M�stský ú�ad zrekonstruoval prostory pro novou podatelnu �ízenou správ-

ním odborem v p�ízemí ú�adu a zavedení informa�ních systém�. Nová podatel-

na je p�ístupna p�ímo z ulice Pražská a má bezbariérový p�ístup. Podatelna pl-

ní také funkci informa�ního centra, ve kterém je možné získat informace o m�s-

t�, o odborech ú�adu, jsou zde k dispozici i pot�ebné formulá�e a tiskopisy. Za-

jímavostí je, že v pr�b�hu st�hování na ú�ad� bylo v prostorách p�dy objeveno 

množství historicky cenných materiál�, nap�. Pozemková kniha z roku 1887. 

     Správní odbor zahájil �innost CZECH POINTu, což umož�uje odboru vy-

dávat výpis z rejst�íku trest�, obchodního rejst�íku, živnostenského rejst�íku a 

výpis z katastru nemovitostí. Zkušební provoz byl zahájen v prosinci 2007. 
 

SeznamSeznamSeznamSeznam dárc dárc dárc dárc���� na d na d na d na d����tské htské htské htské h����ištištištišt���� v v v v    ulici Rašínovaulici Rašínovaulici Rašínovaulici Rašínova    

     M�sto obdrželo zajímavou nabídku americké organizace Prague Christian 

Fellowship zastoupené panem Johnem Allenem na pomoc p�i zvelebování, �i 

rozši�ování kapacity d�tských h�iš	, jejichž množství je v Úvalech nedosta�ují-

cí. Vedení m�sta spole�n� s panem Mullenem a ob�anským sdružením Otev�ené 

Úvaly vytipovalo lokalitu zanedbaného h�išt� v Rašínov� ulici. Americká stra-

na p�isp�la na rekonstrukci �ástkou kolem 300 tisíc korun, která byla využita 

na nákup nejzákladn�jšího vybavení. M�sto se podílelo na terénních úpravách, 

na vybudování dopadových ploch pod novými herními prvky, na zabezpe�ení 

vstup� a na ostraze rekonstruovaného objektu. K rekonstrukci a jejímu úsp�š-

nému dokon�ení napomohly i sponzorské dary tak, jak je níže uvedeno. 

Nedostatek poštoNedostatek poštoNedostatek poštoNedostatek poštov-v-v-v-
ních známekních známekních známekních známek    

UžiteUžiteUžiteUžite����né zmné zmné zmné zm����nynynyny    

Seznam dárcSeznam dárcSeznam dárcSeznam dárc����    
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Církev �eskoslovenská husitská                                              1.000,- K� 

pí  Havlová                                                                             2.000,-  

Pneuservis �erný                                                                  20.000,- 

Mate�ský klub                                                                        1.500,- 

�ezá�ovi                                                                                    200,- 

ESSA Czech Úvaly                                                              50.000,- 

p. Slezák                                                                                    500,- 

p. Mahdal                                                                                  111,11 

Beno �í�any                                                                            8.000,-   

pí  Hanušková                                                                         1.000,- 

Strnadovi                                                                                1.000,-                       

Sbor K�es	anského spole�enství Praha 6                               45.300,- 

p. Bedná�                                                                                   500,- 

pí Kuhnová                                                                            5.000,- 

pí Korbelá�ová                                                                          500,- 

Elektro Hlávka                                                                      5.000,- 

Slabákovi                                                                                  500,- 

Hotel Budka – Kopa�                                                            5.000,- 

Nábytek PATU                                                                     2.000,- 

�ezá�ovi                                                                                   200,- 

Restaurace Homolka                                                             6.500,- 

�eská spo�itelna                                                                    5.000,- 

Sortimat                                                                                5.000,- 

Hennig                                                                                10.000,- 

Tenel                                                                                      5.000,- 

Brožkovi                                                                                  500,- 

Pizzerie ART – Ondrá�ek                                                  14.578,- 

pí Záleská                                                                               500,- 

ProgresPartners                                                                 15.000,- 

MUDr. Š	astný, starosta m�sta                                         5.000,- 

Otev�ené Úvaly                                                                   10.000,- 
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International House Prayer                                              227.753,07 

CELKEM                                                                     454.142,18 KCELKEM                                                                     454.142,18 KCELKEM                                                                     454.142,18 KCELKEM                                                                     454.142,18 K����    
    

 

Konec letního Konec letního Konec letního Konec letního ����asu a pasu a pasu a pasu a p����echod na stechod na stechod na stechod na st����ededededooooevropský evropský evropský evropský ����asasasas    

     Letní �as skon�il v ned�li 28. �íjna a ve 03.00 hodin se posunul zp�t na 

02.00 hodin st�edoevropského �asu. 
    

Nová tváNová tváNová tváNová tvá���� m m m m����sísísísí����níku Život Úvalníku Život Úvalníku Život Úvalníku Život Úval    

     Po 48 letech vydávání získal v záv�ru roku m�sí�ník Život Úval novou 

tvá�. Již od �ervna roku 2007 se uvažovalo, jak zlepšit grafickou úpravu a ob-

sah a p�ilákat více �tená��. P�vodní návrh od pražské agentury  Bison & Rose  

vydávat m�sí�ník ve formátu novin byl považován jako velice náro�ný na zp�-

sob p�ípravy, a proto nerealizovatelný. Z�stal i nadále formát m�sí�níku veli-

kosti A4, p�ibyly nové rubriky. Byl p�ijat návrh grafické úpravy Života Úval 

od akad. malí�ky Yvety Absolonové z Mnichovic, která navrhla nejen první ba-

revné vydání, ale i další. Za�átkem prosince roku 2007 se dostalo ke �tená��m 

první barevné �íslo Života Úval. Na p�íprav� tohoto �ísla se podílela redak�ní 

rada posílená o nové �leny, která za�ala pracovat ve složení: vedoucí redaktor 

Ing. V. Procházka, �lenové Ing. E. Kiššová, prom. fil. M. M�š	ánek, Dr. V. 

Pokorný, I. Prchalová, J. Št�pánovský, Ing. H. Vá�ová, Mgr. R. Vorlí�ková. 

Paní Ing. Jaroslava Šamanová ukon�ila po 12 letech práci v redak�ní rad� na 

vlastní žádost  v prosinci 2007. Tiskárna Typol Úvaly, která tiskla Život Úval 

od roku 1995, se poptávkového �ízení na nového dodavatele tisku nezú�astnila. 

Byla vybrána firma Tiskárna Úvaly v Klánovické ulici, která nabídla ze všech 

ú�astník� �ízení nejvýhodn�jší podmínky.    
 

Vítání obVítání obVítání obVítání ob����ánkánkánkánk����    

     Rada m�sta Úvaly dne 12. listopadu schválila návrh na obnovu slavnostní-

ho aktu „Vítání ob�ánk�“. K slavnostnímu ob�adu budou písemn� zvány d�ti 

narozené po 1. lednu 2008. Nov� narozený úvalský ob�ánek bude zapsán do 

pam�tní knihy a bude mu p�edán upomínkový dárek. Ob�ady se budou konat 

v sálku Domu s pe�ovatelskou službou na nám�stí Svobody v Úvalech. 

StStStSt����edoevropský edoevropský edoevropský edoevropský ����asasasas    

Vítání obVítání obVítání obVítání ob����ánkánkánkánk����    

Nová tváNová tváNová tváNová tvá���� m m m m����sísísísí����nnnní-í-í-í-
ku Život Úvalku Život Úvalku Život Úvalku Život Úval    
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Bronzový DBronzový DBronzový DBronzový DIVOKEJ BILL IVOKEJ BILL IVOKEJ BILL IVOKEJ BILL     

     Výsledky v anket� o nejpopulárn�jší �eské hudební interprety �eský slavík 

2007 byly vyhlášeny v sobotu 8. prosince 2007 v pražské Státní ope�e. Ve své 

kategorii hudební skupina získal úvalský Divokej Bill bronzového slavíka. 

Nominovanými matadory byly vedle Divokého Billa také skupiny                           
                    

KalendáKalendáKalendáKalendá����    ����emesel v Úvalech 2008emesel v Úvalech 2008emesel v Úvalech 2008emesel v Úvalech 2008    

     Na p�elomu m�síc� listopad a prosinec byl dán do prodeje kalendá� �emesel v 

Úvalech 2008, který vydala tiskárna TYPOL manžel� Poledníkových. Krásn� 

provedený záv�sný kalendá� obsahuje nemén� krásné dobové fotografie o �e-

meslech a profesích v Úvalech.  
 

Na námNa námNa námNa nám����stí svítil váností svítil váností svítil váností svítil váno����ní stromní stromní stromní strom    

     V adventním �ase m�sto op�t postavilo na nám�stí Arnošta z Pardubic, p�ed 

farou �ímskokatolické církve, váno�ní strom. Byla to krásná a mohutná 

douglaska tisolistá, která vyrostla v Úvalech v Dvo�ákov� ulici a m�stu byla 

darována místní ob�ankou paní Šárkou Zahrádkovou. Váno�ní strom byl vyso-

ký cca 11 metr� a osázen byl 200 žárovkami, z nichž ihned první noc nenechav-

ci odcizili 10 ks. Strom postavili a zakotvili pracovníci VPS, elektroinstalaci 

žárovek provedla firma ELTODO, která má na starosti ve�ejné osv�tlení. Spo-

le�nost také provedla instalaci 4 ks váno�ních hv�zd na ve�ejném osv�tlení na 

nám�stí a v Husov� ulici.  
 

NovNovNovNov���� získané historické poznatky získané historické poznatky získané historické poznatky získané historické poznatky    
 

Z plánZ plánZ plánZ plán���� k p k p k p k p����estavbestavbestavbestavb���� n n n n����kterých usedlostí po velkém požáru v Úvalechkterých usedlostí po velkém požáru v Úvalechkterých usedlostí po velkém požáru v Úvalechkterých usedlostí po velkém požáru v Úvalech    24. 24. 24. 24. 
dudududubbbbnananana    1838. 1838. 1838. 1838.     
    

Obecní dObecní dObecní dObecní d����m m m m –––– rychta  rychta  rychta  rychta     

     Stavba není nijak výjime�ná, má typickou dispozici, která se utvá�ela od vr-

cholného st�edov�ku. Tedy: sv�tnice "Stube", sí� "Vorhauss", komora "Kammer"; 

V síni je navíc odd�lená kuchy� "Küche" a sou�ásti stavby je i stáj nebo chlév 

"Stallung". Zakresleno je i schodišt� do podkroví. 

Bronzový DivBronzový DivBronzový DivBronzový Divooookej kej kej kej 
Bill Bill Bill Bill     

Na námNa námNa námNa nám����stí váností váností váností váno����----
ní stromní stromní stromní strom    

KalendáKalendáKalendáKalendá����    ����emesel v emesel v emesel v emesel v 
Úvalech 2008Úvalech 2008Úvalech 2008Úvalech 2008    

Obecní dObecní dObecní dObecní d����mmmm 1838 1838 1838 1838    

NovNovNovNov���� získané hi získané hi získané hi získané his-s-s-s-
torické ptorické ptorické ptorické pooooznatkyznatkyznatkyznatky    
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     Krom� plán� lze najít i podrobnosti k samotnému požáru. Obzvlášt� zají-

mavý je výslech osob, které m�ly p�edevším o p�í�in� požáru co pov�d�t. Z od-

pov�dí hospodá�e, jeho ženy, syna, d�ve�ky a dalších lze získat informace, že 

požár vznikl po ob�d� v podkroví usedlosti Jana Bilanského, ale i takové zá-

važné skute�nosti, že pa�máma Anna Bilanská v ten den va�ila polévku, 

knedlíky a �o�ku. A zvláš	 pro d�ti ud�lala ješt� kaši… Celou událost je tedy 

možné pom�rn� p�esn� popsat a rekonstruovat. 
 

Požár úvalské školy 1847Požár úvalské školy 1847Požár úvalské školy 1847Požár úvalské školy 1847    

     V roce 1847 vzešel v Úvalech op�t požár, snad znovu od Blanských, a za-

chvátil také úvalskou školu. Podle dokumentace "Zur Wiederbaung der abgeb-

rannten Bedachung über der Auwaler Schule" vyho�ela jen st�echa školy, takže 

škola nedoznala po p�estavb� významných zm�n od doby, kdy byla postavena. 

    V�bec první úvalská škola m�la jednu místnost ur�enou k vyu�ování "Schul-

zimmer"ˇ. Ostatek budovy (krom� p�edsín� a záchod�) sloužil asi výhradn� u�i-

teli. Nechybí ani chlév "Kuhstall". Krom� místností je na plánku zapsána za-

hrada "Garten" a pon�kud malý dvorek "Hofel". 
 
                                            

MimoMimoMimoMimo����ádné události ve mádné události ve mádné události ve mádné události ve m����stststst����    
Splašky tekly do chovných rybníkSplašky tekly do chovných rybníkSplašky tekly do chovných rybníkSplašky tekly do chovných rybník���� v v v v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

     Koncem kv�tna byli úvalští policisté upozorn�ni na vytékání splašk� do 

pstruhového potoka a následn� do soustavy úvalských rybník� z �istírny od-

padních vod ve Škvorci. Policisté na místo p�ivolali inspekci životního prost�edí 

– odd�lení ochrany vod, která na míst� odebrala vzorky vody, bahna a kal� a 

na�ídila odstranit usazený kal a místo vy�istit. Inspekce životního prost�edí 

zahájila správní �ízení s m�stysem Škvorec o uložení pokuty. 
 

Cizí muž vCizí muž vCizí muž vCizí muž v    kuchynikuchynikuchynikuchyni    

     Z p�íbytku majitele domu bývalé hájovny odnosil v �ervenci zlod�j z Teplic 

ru�ní ná�adí a veškerou drobnou elektroniku za více jak 18 tisíc korun. Nezva-

ný host byl zadržen pro trestný �in porušování domovní svobody a krádeže. 

MimoMimoMimoMimo����ádné událoádné událoádné událoádné událos-s-s-s-
ti ve mti ve mti ve mti ve m����stststst����    

Požár úvalské škPožár úvalské škPožár úvalské škPožár úvalské ško-o-o-o-
ly 1847ly 1847ly 1847ly 1847    
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Ukradl penízeUkradl penízeUkradl penízeUkradl peníze    

     Majitelku rodinného domu p�ekvapil p�ede dve�mi v srpnu dopoledne mladý 

sn�dý muž. Pod záminkou, že p�ivezl pro jejího syna stavební materiál, se 

vkradl za ženou až do domu. Za materiál, který m�li dovézt pozd�ji, cht�l za-

platit. Než sta�ila žena peníze p�ipravit obálku s pen�zi vytrhl pachatel žen� 

z ruky a z domu rychle utekl. Materiál nikdo nep�ivezl a žena p�išla o 38 tisíc 

korun. 
 

VVVV    domdomdomdom���� cizí muž cizí muž cizí muž cizí muž    

     26 letý bezdomovec se o srpnovém víkendu vkradl do rodinného domu v 

Úvalech, vybral všechny potraviny z lednice, zatopil si v krbu a tvrd� usnul. 

Nezvaného nocležníka nevzbudil ani pond�lní návrat majitele. Majiteli ne-

cht�ný podnájemník zp�sobil škodu za 17 tisíc korun. 
 

Vše na Vše na Vše na Vše na zelenozelenozelenozeleno    

     Post�ik s jedem kdosi b�hem srpnových 14 dn� rozprášil po okrasné zahrádce 

u rodinného domu u m�sta Úvaly. Všechno uschlo – rostliny, trávník, kv�tiny, 

zelenina, stromy merun�k a broskví. Neznámý kazisv�t zp�sobil škodu za 10 

tisíc korun. Citová újma zahradníka se však vy�íslit nedá. 
 

Pendolino srazilo Pendolino srazilo Pendolino srazilo Pendolino srazilo ����lovlovlovlov����kakakaka    

     Vlak  Pendolino na trati mezi stanicemi Praha-B�chovice a Úvaly usmrtil 

31. srpna ve 13.40 hodin  33 letého muže. Muž byl na míst� mrtev, pravd�po-

dobn� spáchal sebevraždu. Vlaky na trati nabraly velká zpožd�ní. 
     

 

ZávZávZávZáv����r kronikár kronikár kronikár kroniká����ského zápisu za rok 2007.ského zápisu za rok 2007.ského zápisu za rok 2007.ského zápisu za rok 2007.    

Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:    

Kroniky m�styse a m�sta Úvaly od roku 1918. 
Pam�tní kniha obce auwalské od roku 1780. 
Usnesení Rady m�sta Úvaly 2007. 
Usnesení VZZM Úvaly 2007. 
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Informace, osobní poznatky kroniká�e m�sta z ú�asti na akcích a ze setkání s 
ob�any. 
M�sí�ník Život Úval, ro�ník 2007. 
Denní tisk – MF DNES, Právo, Lidové noviny, Blesk, Metro, Náš region, rok 
2007. 
Informace a podklady �len� letopisecké komise m�sta a kroniká�ského aktivu, 
rok 2007. 
Informace a podklady Milana Bedná�e a dalších �len� historické sekce Klubu 
p�átel historie a p�írody Úval a okolí, o.s. 
Podklady m�stských za�ízení 
Podklady a informace politických stran, spolk� a sdružení ve m�st� za rok 
2007. 
Zpráva srážkom�rné stanice v Úvalech za rok 2007. 
Zpráva Policie �R, odd�lení Úvaly 
http://portal.gov.cz/                                      www.divokejbill.cz 
www.mvcr.cz                                                 www.uvaly.cz           
www.mestouvaly                                           www.ouvaly.cz 
www.mddmuvaly.cz                                      Informace, podklady a internetové                                       
http://web.telecom.cz/zsuvaly                      stránky r�zných hospodá�ských 
www.ccshuvaly.wz.cz                                   subjekt� ve m�st�.        
www.farnost-uvaly.estranky.cz  
www.msuvaly.wz.cz          
www.klubuvaly.wz.cz 
www.odsuvaly.cz 
http://uvaly.czweb.org                             
www.otevreneuvaly.cz 
www.nezavisli.unas.cz 
www.skauting.cz/uvaly 
http://uvaly.oshpv.cz 
www.sk-uvaly.xf.cz 
www.dsuvaly.cz 


