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1. Výběr1. Výběr1. Výběr1. Výběr        událostí vudálostí vudálostí vudálostí v    ČR a ve světě                                             ČR a ve světě                                             ČR a ve světě                                             ČR a ve světě                                                 
 

Zemřel Václav HavelZemřel Václav HavelZemřel Václav HavelZemřel Václav Havel    

Tak jako celou Českou republiku, svět, tak i úvalské občany hluboce zasáhla 

zpráva o úmrtí bývalého československého a prvního českého prezidenta Václa-

va Havla, dramatika, spisovatele, politického vězně, disidenta, který zemřel 

v neděli 18. 12. 2011 v ranních hodinách na své chalupě na Hrádečku. Odešel 

tak tvůrce sametové revoluce v listopadu 1989, její duchovní vůdce, ten, který 

přispěl k demokratické přeměně naší společnosti. Zasloužil se o svobodu a de-

mokracii v naší vlasti, byl inspirací i pro Evropu a další státy světa. 

Třídenní státní smutek od 21. do 23. 12. 2011 probíhal v Úvalech důstojně. Na 

MěÚ a budovách všech městských zařízení visely státní vlajky na půl žerdi a 

černé prapory, na MěÚ byly vystaveny kondolenční listiny, aby místní občané 

měli možnost se podepsat a vyjádřit svůj smutek a své pocity. Na úřední desce 

byla instalována fotografická montáž vyjadřující vztah Václava Havla 

k Úvalům. Ve městě se již nekonaly žádné kulturní a sportovní akce, které by 

musely být v důsledku státního smutku rušeny, pouze se uskutečnil ve čtvrtek 

22. 12. 2011 vánoční koncert žáků místní ZŠ v kostele Zvěstování Páně. Den 

pohřbu Václava Havla v pátek 23. 12. 2011 v pravé poledne celé město na jed-

nu minutu utichlo a tak vzdalo poslední poctu a vzpomínku svému bývalému 

prezidentovi. 

 

PPPPolitická situace a situace ve společnostiolitická situace a situace ve společnostiolitická situace a situace ve společnostiolitická situace a situace ve společnosti    

Poslední ekonomická krize jasně ukázala, že stávající ekonomický systém z 

pohledu efektivity a další využitelnosti k dosažení vyšší životní úrovně společ-

nosti i jednotlivce své možnosti zcela vyčerpal. Stále více se prohlubující sociál-

ní rozdíly mezi jednotlivými vrstvami společnosti vytváří neustále rostoucí na-

pětí v naší společnosti, mandatorní výdaje představují největší položku ve stát-

ním rozpočtu a ve všech oblastech života společnosti vzhledem k absolutnímu 

nedostatku finančních zdrojů dochází k nevyhnutelnému úpadku nejen ekono-

mickému, ale i mravnímu, kdy solidarita a vzájemná úcta mezi občany se jeví 
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jakoby na obtíž. Podle ČTK bylo nespokojeno s politickou a ekonomickou situa-

cí v zemi na 92% občanů ČR.    
 
 

Dluhová krize Dluhová krize Dluhová krize Dluhová krize     

Dluhová krize v v rámci Evropské unie se postupně šíří od roku 2009. Její pří-

činou je vysoký veřejný dluh části eurozóny. Zadlužení bylo u některých zemí 

způsobeno nezodpovědnou fiskální politikou (především Řecko), ovšem do pro-

blémů se vlivem rozdílů ve výkonnosti a konkurenceschopností ekonomik a ve 

fázích hospodářského cyklu mezi jednotlivými státy eurozóny dostaly i řádně 

hospodařící státy, které byly nízkými úroky ECB nahnány do pasti realitního 

boomu (Irsko a Španělsko). Prvním členským státem EUzasaženým dluhovou 

krizí bylo Řecko. To se v dubnu 2010 zároveň stalo první zemí, která musela 

požádat o financování ze zdrojů Evropské unie a Mezinárodního měnového 

fondu, v listopadu 2010 jej následovalo Irsko a v dubnu 2011 Portugalsko. 

Problémy těchto zemí se projevily především na dluhopisovém trhu. Řecké a 

portugalské dluhopisy se dokonce propadly z kategorie investičního stupně do 

stupně spekulativního. Důvěra v jejich státní dluhopisy nepřetržitě klesá − 

portugalské výnosy z desetiletých dluhopisů na začátku července 2011 vystou-

paly až nad 13% hranici. Řecku nadále hrozí restrukturalizace dluhu, což by de 

facto znamenalo státní bankrot země. Dluhy a nedůvěra trhů ohrožuje další 

země − extrémně zadlužené jsou také Španělsko, Itálie a Belgie. V květnu 2010 

se jednotlivé státy, Evropská komise a Mezinárodní měnový fond dohodly na 

vzniku Evropského nástroje finanční stability (EFSF, tzv. záchranného fondu 

eurozóny). EFSF dostal podobu akciové společnosti se sídlem v Lucemburku, 

která jménem celé eurozóny smí půjčovat úvěry a záruky vládám, jež se nedo-

stanou k penězům na otevřených trzích, na tyto půjčky se vztahuje speciální 

rating, který má zabránit, aby se sanace příliš neprodražila. V březnu 2011 bylo 

na summitu EU definitivně schváleno vytvoření instituce Evropský stabilizač-

ní mechanismus, jež má v letech 2013-2017 nahradit EFSF. Dále byl 23 člen-

skými státy EU (s výjimkou Velké Británie, Švédska, Česka a Maďarska) 

schválen Pakt pro euro plus, který definuje mantinely fiskální politiky člen-
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ských zemí (nařizuje zakotvit v ústavě vyrovnané hospodaření veřejných finan-

cí, nařizuje zvedat důchodový věk, umožňuje ovlivňovat mzdy, stanovuje jed-

notný základ firemní daně). Na začátku srpna 2011 v rámci intervence na zá-

chranu eurozóny ECB nakupovala dluhopisy zadlužených zemí − nejprve por-

tugalské a irské a 8. srpna i italské a španělské, aby snížila jejich výnosy, které 

se kvůli obavám o tamní veřejné finance dostaly na nové rekordy, což přispělo 

ke zhoršení dluhové krize v celé Evropské unii. 

 

Stávka lékařůStávka lékařůStávka lékařůStávka lékařů    

Výzva „Děkujeme, odcházíme“ – na protest proti neutěšené situaci v českém 

zdravotnictví bylo připraveno k 1. 3. 2011 opustit nemocnice 3837 lékařů. Lé-

kaři nakonec uzavřeli s Českou republikou zastoupenou ministerstvem zdra-

votnictví - Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. . . . To by mělo garan-

tovat provedení potřebných reforem v období 2011 – 2013. 

Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví podepsali ministr zdravotnic-

tví Leoš Heger a předseda LOK-SČL Martin Engel 17. února 2011. 

Dokument, kterým byla ukončena akce „Děkujeme, odcházíme“, v sedmi bodech 

upravuje mechanismus navýšení platů lékařů a spolupráci odborů, ČLK, odbor-

ných společností a asociací sester s ministerstvem zdravotnictví na systému 

vzdělávání, změnách kompetencí zdravotníků a přípravě reformních a protiko-

rupčních kroků. 

 

Stávka v dopravěStávka v dopravěStávka v dopravěStávka v dopravě    

Stávka zaměstnanců v dopravě 16. června 2011 byla prozatímním vrcholem 

protestu českých odborářů proti ekonomickým reformám vlády premiéra Petra 

Nečase, zejména proti reformě důchodového systému, zdravotnictví a rušení 

zaměstnaneckých benefitů. Stávka plně postihla osobní i nákladní železniční 

dopravu, byl zcela zastaven provoz pražského metra a podstatně omezen pro-

voz městské hromadné dopravy v několika českých městech (zejména v Praze, 

Ústí nad Labem a Brně). Stávku ostře odsoudil premiér Petr Nečas, ministr 

financí Miroslav Kalousek, prezident Václav Klaus. Podpořili ji naopak politi-
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ci levicové opozice. Podle průzkumu SC&C ji podporovala lehce nadpoloviční 

většina Čechů. Původně byla stávka vyhlášena na 13. června, a to pouze do 16 

hodin, ale předběžným opatřením pražského městského soudu, o které požádal 

ministr financí, byla v tomto termínu zakázána. Odbory rozhodnutí soudu kri-

tizovaly, ale podřídily se mu a plánovanou stávku vzápětí přeložily a prodlou-

žily na 24 hodin. 

 

Státní maturityStátní maturityStátní maturityStátní maturity    

Dlouho odkládané a široce diskutované státní maturity umožňují porovnávat 

výsledky studentů ze středních škol po celé republice, což ocení především vyso-

ké školy a potencionální zaměstnavatelé. Navíc přicházejí s dvouúrovňovým 

systémem, kdy si žáci mohou - podle svého zaměření - vybrat ze dvou obtížností 

zkoušek. V první, náběhové fázi, obnáší společná část maturit dvě povinné 

zkoušky- z českého jazyka a literatury a jednu z možností cizí ja-

zyk/matematika. V profilové části, v závislosti na rozhodnutí ředitele školy, 

čekají na studenta další dvě nebo tři povinné zkoušky, odpovídající zaměření 

studia. K tomu je možné, v obou částech, absolvovat i další nepovinné předmě-

ty. 

Premiéru státní maturity v květnu a červnu 2011 nezvládlo 19,5 % studentů, 

každý desátý k ní navíc nebyl připuštěn. Celkem tak neuspělo 29,2 % maturit-

ního ročníku. Nejhůře dopadli žáci středních odborných škol, hlavně učilišť a 

nástavbových oborů. Nejhůře dopadly maturity z matematiky, kde neuspělo 

14,4 %. Z cizího jazyka pak propadlo 9 % studentů, z češtiny 7,6 %. 

 
 

Ceny v Česku šplhají vzhůru, zdražují hlavně pCeny v Česku šplhají vzhůru, zdražují hlavně pCeny v Česku šplhají vzhůru, zdražují hlavně pCeny v Česku šplhají vzhůru, zdražují hlavně pooootraviny a traviny a traviny a traviny a 
bydleníbydleníbydleníbydlení    
    

Meziroční míra inflace v Česku vyskočila v listopadu na 2,5 procenta, jak uvedl 

Český statistický úřad. Ve srovnání s prvním pololetím vzrostly ceny potravin, 

zemního plynu, oděvů a pohonných hmot. Oproti listopadu 2010 zůstávají vý-

razně vyšší ceny potravin, bydlení a pohonných hmot. Například za zemní plyn 
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zaplatili lidé meziročně o 18,3 procenta více, za pečivo o 28,9 procenta více a 

za cukr dokonce o 35 procent více. 

Nezaměstnanost v Česku výrazně stouplaNezaměstnanost v Česku výrazně stouplaNezaměstnanost v Česku výrazně stouplaNezaměstnanost v Česku výrazně stoupla    

Nezaměstnanost v Česku vzrostla z průměrných osmi procent na  8,6% koncem 

roku 2011. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil 508 451. Oba údaje 

jsou nejvyšší od dubna tohoto roku. Vyplývá to z údajů zveřejněných minister-

stvem práce a sociálních věcí. 

 

 
 
 
 

Domácím podnikům může do budoucna snad výrazně pomoci spotřeba Němců. 

Ta by měla táhnout poptávku, což je nejdůležitější faktor pro domácí vývozce. 

Pokud se podaří evropským politikům zastavit prohlubování evropské dluhové 

krize a uklidnit trhy, nemusel by být růst nezaměstnanosti tak dramatický. 

Pokud k řešení nedojde a krize bude eskalovat, lze poté počítat s rostoucím po-

čtem osob hledajících práci.  

Míru nezaměstnanosti vyšší nebo stejnou jako republikový průměr vykázalo 46 

okresů, nejvyšší byla v okresech Jeseník (16,8 procenta), Bruntál (16,5 procenta) 

a Most (15,6 procenta). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla tradičně zazname-

nána v okresech Praha-východ (3,3 procenta), Praha-západ a hl. m. Praha 

(shodně 3,9 procenta). 
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Fukušima Fukušima Fukušima Fukušima ––––    vlivvlivvlivvliv    nananana    jadernou energetiku vjadernou energetiku vjadernou energetiku vjadernou energetiku v    EvropěEvropěEvropěEvropě    

Jadernou energetiku velmi silně poznamenalo zejména zemětřesení s následnou 

tsunami v Japonsku 11. 3. 2011. Jedním z tragických důsledků této obrovské 

katastrofy byla i havárie v jaderné elektrárně Fukušima I. Následovaly odstáv-

ky a vypínání jaderných elektráren nejen v Japonsku, ale také v Německu. 

Přesto se zdá, že v dlouhodobém horizontu nemusí být negativní vliv Fukušimy 

na jadernou energetiku příliš velký. 

Německo, jako odezvu na havárii ve Fukušimě, zavřelo sedm nejstarších reak-

torů, které byly postaveny mezi léty 1974 až 1980. 

Kromě již neplánovaně odstavených japonských a německých reaktorů byl 

v roce 2011 plánovaně definitivně odstaven druhý reaktor v jaderné elektrárně 

Oldbury ve Velké Británii. 

 

Zabití UsáZabití UsáZabití UsáZabití Usámy Bin Lámy Bin Lámy Bin Lámy Bin Ládinadinadinadina    

Nejvyšší emír a zakladatel teroristické sítě Al-Káida Usáma bin Ládin je po 

smrti. Zastřelilo ho zvláštní americké komando v pákistánském městě Abbotta-

bád, ležícím třináct kilometrů od Islámábádu. Americká média o tom informo-

vala v neděli před půlnocí, respektive v pondělí brzy ráno středoevropského 

času. (1. 5. 2011) 

 

2. Obecní záležitosti2. Obecní záležitosti2. Obecní záležitosti2. Obecní záležitosti    
V této části je zaznamenáno, jak jednaly jednotlivé orgány města, čím se zabý-

valy, popř. jaké závěry přijímaly. 
 

Zastupitelstvo města  Zastupitelstvo města  Zastupitelstvo města  Zastupitelstvo města      
Složení zastupitelstvaSložení zastupitelstvaSložení zastupitelstvaSložení zastupitelstva: 

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

bez politické příslušnosti, 

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

bez politické příslušnosti, 

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

09, 

Kolařík Miloslav, *1949, ODS - bez politické příslušnosti, 

Krutský Josef, *1971, ODS - bez politické příslušnosti, 

Linhart Karel, *1960, Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 - bez politic-

ké příslušnosti, 

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

didátů - bez politické příslušnosti, 

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

dátů - bez politické příslušnosti, 

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

JUDr. Ing. Petržílek Petr, Ph.D., *1971, ČSSD - člen ČSSD,  

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

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

tů - bez politické příslušnosti, 

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

Štěpánovský Josef, *1975, ODS - člen ODS, 

Ing. Váňová Helena, *1960, ODS - členka ODS. 

    

Zastupitelstvo města v roce 2011 jednalo na svých veřejných zasedáních sedm-

krát a jednou na mimořádném veřejném zasedání a přijalo celkem 160 usnesení 

a také přijalo 5 obecně závazných vyhlášek, které byly následně ve městě vyhlá-

šeny. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. 

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2011 o stanovení místního koeficientu pro vý-

počet daně z nemovitosti. 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 

1/2011. 
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o některých podmínkách pro pořádání 

veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku. 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů. 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 2. 20111. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 2. 20111. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 2. 20111. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 2. 2011    

Zasedání se účastnilo 14 zastupitelů. Veřejnost byla dle presenční listiny za-

stoupena 5 občany.  

Na zastupitelstvu dostal mimo jiné slovo vedoucí místního oddělení Policie ČR 

nadporučík Bc. Aleš Temr. V krátkosti představil činnost úvalské služebny, 

zodpověděl několik dotazů zastupitelů a občanů a apeloval na obyvatele města, 

aby ihned hlásili všechna protiprávní jednáni. Městu Úvaly také byly přiznány 

dotace na akci „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ ve výši cca 

68,1 mil. Kč a na akci „Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“ ve výši cca 

9,5 mil. Kč. Obě dotace byly městu přiděleny z Operačního fondu Životni pro-

středí. Na dostavbu a rekonstrukci vodovodní sítě musí město vydat z vlastních 

zdrojů ještě 20 mil. Kč, na revitalizaci rybníků pak Úvaly musí ve svých zdro-

jích nalézt částku 4,1 mil. Kč.  

Zastupitele dále schválili podáni žádosti na ROP Střední Čechy na akci „Re-

konstrukce komunikace Vítězslava Nováka“. V případě úspěchu může dotace 

pokrýt až 72,5 % nákladů.  

Ostrou diskusi napříč všemi zastupiteli vyvolal materiál konečného vyrovnání 

se společnosti Čechoslávie, spol. s r.o., jedním ze dvou developerů výstavby na 

Nových Slovanech. Zastupitelé schválili darování pozemku naproti budově 

nádraží firmě Čechoslávie v hodnotě cca 3 mil Kč a vyplacení částky 1 mil. Kč. 

Toto konečné vyrovnání představuje pro město nejméně bolestivý krok (hrozilo, 

že firma bude na základě smluv uzavřených v roce 2004 po městu nárokovat až 

8 mil. Kč). Již zastupitelstvo města po vleklých jednáních přijalo v září 2010 

usnesení, jejichž přílohou byly příslušné dohody o narovnání se společnosti Če-

choslávie. Znění těchto usnesení byla bezchybná, avšak byly zjištěny některé 

nesrovnalosti, například zachovaní drobných, avšak důležitých pozemků v ma-
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jetku Čechoslávie. Problémem též bylo probíhající exekuční řízení na firmu Če-

choslávie. Původní usnesení mohla zůstat v platnosti, musely se změnit pouze 

přílohy k těmto usnesením. Schválené dohody počítají s uzavřením následných 

darovacích smluv až po skutečném uvolnění omezení vlastnických práv Čecho-

slávie k předmětným pozemkům. Čechoslávie tak daruje městu veškeré pozemky 

na Nových Slovanech podle předchozího usnesení, a to bez jakýchkoli odděle-

ných pruhů. Zastupitele dále uložili kontrolnímu výboru dohledat, za jakých 

okolností byl v prosinci 2004 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s 

firmou Čechoslávie. Pravě tento smluvní dodatek se stal předmětem spekulací a 

rozdmýchal celou vyhrocenou diskusi. 
 

2. 2. 2. 2. Mimořádné vMimořádné vMimořádné vMimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 3. 2011eřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 3. 2011eřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 3. 2011eřejné zasedání zastupitelstva města dne 24. 3. 2011    

Zasedání se účastnilo 14 zastupitelů. Veřejnost dle presenční listiny zastoupe-

na občany nebyla, i když fakticky bylo přítomno 23 občanů.  

Především obšírnou diskusi napříč politickým spektrem, do které se zapojovali 

se svými připomínkami a návrhy i občané, vyvolalo jednání o zvýšení koeficien-

tu pro výpočet daně z nemovitosti. Finanční výbor města Úvaly doporučil za-

stupitelstvu uvažovat o zvýšení koeficientu na úroveň 3, 4 nebo 5. Po zhodno-

cení všech pro a proti bylo schváleno zvýšení koeficientu na maximální možnou 

úroveň (tj. na koeficient 5). Koeficient 5 bude v Úvalech aplikován obecně zá-

vaznou vyhláškou č. 2/2011. Byl rovněž schválen zvláštní učet (fond) v rámci 

účetnictví města, na němž budou shromažďovány veškeré inkasované finanční 

prostředky z daně z nemovitosti. Do současné doby byla daň z nemovitosti vy-

bírána podle koeficientu, který určuje zákon. V případě Úval, města do 6000 

obyvatel, je koeficient 1,4. Schválením obecně závazné vyhlášky bude nový 

koeficient platný od 1. 1. 2012.  

Rozsáhlým a časově náročným bodem jednaní (přes 2 hodiny) bylo projednávání 

34 shromážděných podnětů občanů a vlastníků pozemků pro nový uzemní plán 

města Úvaly. Na základě projednání těchto podnětů ve výboru pro výstavbu a 

v souvislosti s jednotlivými doporučeními bylo individuálně hlasováno o každém 

z těchto návrhů. některé návrhy vyvolaly širší polemiku zastupitelů. 
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3333. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne    28282828. . . . 4444. 2011. 2011. 2011. 2011    

Zasedání se účastnilo 14 zastupitelů. Veřejnost byla dle presenční listiny za-

stoupena 6 občany, přítomno však  bylo 10 občanů.  

Mimo jiné byla projednána smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi 

Středočeským krajem a městem Úvaly pro akci „III/01214 Úvaly u Prahy, prů-

tah“. Zde byla vedena široká debata zastupitelů i přítomných občanů, neboť se 

jedna o hlavní průjezdovou silnici městem, která je v majetku Středočeského 

kraje. Úkolem města je především zajistit zpracování projektové dokumentace s 

odhadnutými náklady přibližně 3 mil. korun a výsledek připadne realizace 

smlouvy by znamenal odhadované náklady pro město – pokud by byly realizo-

vány všechny objekty silnice včetně chodníků – cca 22 mil. korun. Zastupitel-

stvo nakonec navrhovanou smlouvu schválilo. 

Zastupitelstvo také dalo slovo přítomným občanům. Vyjádřil se pan Petr Ur-

ban k opravě rigolu před závorami a se stížností na přistup místního stavebního 

úřadu. Pan Ing. Jelínek doporučil při řešení rekonstrukce hlavní silnice zajistit 

možnou studii odvedení průjezdu náměstím Arnošta z Pardubic. Pan Josef Po-

lák kritizoval neúčast ředitelů školských zařízení a některých organizací a 

spolků, které byly předmětem jednání zastupitelstva. 

Celé jednání zastupitelstva města bylo vedeno v poklidném konstruktivním 

duchu se snahou co nejlépe přispět k řešení předložených záležitostí. 
 

4444. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne. Veřejné zasedání zastupitelstva města dne    16. 616. 616. 616. 6. 2011. 2011. 2011. 2011    

Zasedání se účastnilo 13 zastupitelů. Veřejnost byla dle presenční listiny za-

stoupena 5 občany, přítomno bylo 23 občanů. 

Poměrně bouřlivou diskusi vyvolal návrh vyhlášky o některých podmínkách pro 

pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného 

pořádku a zejména pak návrh vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností, která mimo jiné navrhuje regulovat v určitém období činnos-

ti, které jsou spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících 

hluk, např. sekaček na trávu, zahradních traktorů, cirkulárek atd. Nakonec 

zastupitele schválili pouze vyhlášku o některých podmínkách pro pořádání ve-
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řejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku. 

Veřejnosti přístupné kulturní sportovní akce, diskotéky, taneční zábavy, včetně 

provozu pohostinských zařízení budou muset byt ukončeny nejpozději do 01.00 

hodin. Výjimky může udělit rada města. 

Delší diskusi vyvolal bod, týkající se zprávy o provedení kontroly, zda bylo 

zastupitelstvem řádně schváleno podepsání Smlouvy o spolupráci mezi městem 

Úvaly a firmou Čechoslávie, s. r. o., ze dne 8. 12. 2004 a Dodatku č. 1 ze dne 8. 

12. 2004 k této smlouvě. Příslušný zápis z Rady města Úvaly z prosince 2004 

se nepodařilo dohledat. Zastupitelé vyslechli názor člena kontrolního výboru 

pana Ing. Moravka, který se na základě citovaného komentáře k zákonu o ob-

cích domnívá, že tehdejší rozhodnutí úvalskeho zastupitelstva nešlo přenést na 

radu města. 

V průběhu jednání dostali možnost vyjádření občané. První vystoupila paní 

ředitelka Základní školy a Praktické školy Úvaly Eva Bubaková, a to k výpo-

vědi, kterou město této kraji podléhající školní instituci, dalo. Místostarosta 

JUDr. Petržílek paní ředitelku informoval o jednání s krajským radním panem 

Němcem, který ho ubezpečil, že dokud nebude jistý záměr kraje, nebudou děti 

„vyhnány na ulici“. Významným příspěvkem z řad občanů bylo vystoupení pana 

Ing. Jiřího Boháče, občana z Nových Slovan, který otevřel diskusi o exekuci na 

majetek developera, firmy Čechoslávie a zejména pak otázku možné právní a 

politické zodpovědnosti v případné žalobě o snížení tržní ceny nemovitosti v 

lokalitě Nové Slovany. Vystoupení pana Boháče vedlo k tomu, že bylo přijato 

usnesení, kterým zastupitelstvo uložilo starostovi města pověřit právní kance-

lář jednáním s exekutorem. Dále vystoupil pan Petr Urban ve věci stížnosti na 

postup stavebního úřadu a dále pak s několika příspěvky, které se týkaly poško-

zování cest a krajiny pohybem koní v úvalské časti Klánovického lesa a likvida-

ce nežádoucího náletového plevele – křídlatky. 
 

5555. . . . MimořMimořMimořMimořádné vádné vádné vádné veřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dne    27. 627. 627. 627. 6. 2011. 2011. 2011. 2011    

Zasedání se účastnilo 14 zastupitelů. Veřejnost dle presenční listiny nebyla 

přítomna a zastupitelstvo tak jednalo bez vážného zájmu občanů. 
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Hlavním bodem mimořádného zasedání bylo přijetí revolvingového úvěru pro 

město Úvaly od Komerční banky, a. s. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem 

výběrového řízení a podrobně projednali podmínky navrhované úvěrové smlouvy 

od banky a museli si odpovědět na otázku, zdali bude město v daném období let 

2011 – 2014 schopno splácet jednotlivé splátky. Výhodou je, že město nemusí 

poskytovat bance zajištění úvěru. Úvěr by měl být použit zejména na rozšíření 

kanalizační sítě ve městě, rekonstrukci a rozšíření vodovodní sítě, rekonstrukci 

a rozšíření místní čistírny odpadních vod, vybudování vodovodního obchvatu 

obce Jirny, rekonstrukci a revitalizaci rybníků v Úvalech, na dostavbu školní 

jídelny a dostavbu základní školy. K předložené problematice revolvingového 

úvěru zasvěceně diskutovali Ing. Helena Váňová, Mgr. Petr Borecký, Ing. Ivan 

Černý, Ing. Ladislav Morávek. Většina diskutujících se shodla v tom, že navr-

hovaná forma úvěru je pro město výhodná a že je třeba zpřesnit formulace v 

předloženém návrhu úvěrové smlouvy, které nejsou ideální, jednoznačné a 

právně čisté. 
 

6666. . . . VVVVeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dne    22. 922. 922. 922. 9. 2011. 2011. 2011. 2011    

Zasedání se účastnilo 12 zastupitelů. Veřejnost byla dle presenční listiny za-

stoupena 7 občany, počet přítomných občanů narostl až na 21.  

Širší diskusi napříč zastupitelstvem vyvolal bod, jehož podstatou jednání byla 

skutečnost, že v rámci nově vybudovaného vodovodního přivaděče pro zásobo-

vání Úvalska pitnou vodou je na základě smluv z roku 2005 nezbytné vykou-

pit pozemky pod nově vybudovaným vodojemem Zeleneč, a to včetně zřízení 

věcného břemene na přívodní řady k vodojemu. Situaci a celý vývoj případu 

detailně popsal Ing. Jiří Frýba, zástupce společnosti VRV, a.s. Na základě 

předchozího jednání s vlastníky pozemků a se starostou obce Zeleneč bylo na 

sněmu starostů svazku obcí Úvalsko dne 27. 7. 2011 rozhodnuto, že na nejbliž-

ších zasedáních zastupitelstev v jednotlivých členských obcích bude zastupite-

lům předložena cena výkupu za m2 ke schválení, při dodržení procentuálního 

podílu jednotlivých obcí tak, jak se tyto obce podílely na celkové ceně díla. Na 

základě geometrického zaměření činí výměra vodojemu Zeleneč 994 m2. Vlast-

níci pozemků jsou ochotni prodat svazku tyto pozemky za cenu 2.000,- Kč/m2. 
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Jedná se sice o původně zemědělskou půdu, ale vzhledem k tomu, že k. ú. Zele-

neč přímo sousedí s k. ú. Hlavní město Praha, může být dle současně platné 

vyhlášky pro oceňování cena minimálně dvojnásobná. Při navržené ceně 2.000,- 

Kč/m2 činí celková cena 1 988 000,- Kč, přičemž 59% podíl města Úvaly z celé 

akce v tomto případě činí částku 1 172 920,- Kč a z celkové částky za úplatné 

věcné břemeno 15 000,- Kč bude podíl města činit částku 8 850,- Kč. Zastupite-

lé nakonec tuto částku schválili uvolnit ve prospěch svazku obcí Úvalsko. 

V průběhu jednání dostali možnost vyjádření občané našeho města. Přítomní 

občané z Radlické čtvrti si stěžovali na poškození komunikace Jeronýmova a 

přilehlých ulic, které jsou poškozovány provozem zásobování skladu v jižní 

části této čtvrti. Padly i výtky na stav kontejnerů na komunální odpad. 

 

7777. . . . VVVVeřejné zasedání zastupitelstva města eřejné zasedání zastupitelstva města eřejné zasedání zastupitelstva města eřejné zasedání zastupitelstva města dnednednedne    10. 1110. 1110. 1110. 11. 2011. 2011. 2011. 2011    

Zasedání se účastnilo 13 zastupitelů. Veřejnost byla dle presenční listiny za-

stoupena 14 občany a s nepodepsanými účast narostla na 27 občanů. 

Zastupitelé mimo jiné schválili koncesní projekt „Provozování vodovodů a ka-

nalizací pro veřejnou potřebu města Úvaly“, kdy nový provozovatel těchto dů-

ležitých médií bude vybrán v koncesním řízení. Současně byla schválena doku-

mentace o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Na otázky zastupitelů 

odpovídal přítomný Ing. Kokrment ze společnosti VRV, a. s. Současné slabiny 

smlouvy města se společností VaK Mladá Boleslav, a. s., tkví především v její 

délce, kdy v roce 2005 byla prodloužena o dalších 10 let, tj. do roku 2015, a v 

případě, že by se služby zhoršily (např. kvalita voda, ztráty vody v systému), 

neexistuje prakticky žádný právní nástroj k vymáhání takto vzniklých škod. 

Další části diskuse se týkaly kvality vody, objektivity sdělovaných informací o 

každém rozboru vody a skutečnosti, že není k dispozici seznam toho, co společ-

nost VaK Mladá Boleslav, a. s., na vodohospodářské infrastruktuře ve městě 

opravila, kde a kolik finančních prostředků investovala. 

Téměř hodinovou a místy vyhrocenou diskusi mezi zastupiteli, přítomnými ob-

čany a zástupcem úvalské služebny Policie ČR vyvolala petice občanů z oblasti 

Homolky. Více jak dvě desítky přítomných občanů z oblasti bytových domů 

v této lokalitě hlasitě protestovaly proti předložené petici občanů, která byla 
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zastupitelům doručena pod názvem „Chceme svobodné Úvaly“, ve které občané 

vyjadřují svůj nesouhlas s vydanou vyhláškou č.4/2011, o některých podmín-

kách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 

veřejného pořádku. Petice byla podpořena 66 podpisy občanů s trvalým pobytem 

v Úvalech, 62 podpisy občanů s bydlištěm mimo Úvaly a 146 podpisů je ne-

platných (nečitelné, smyšlené, duplicitní). Ze signatářů této petice však na jed-

nání zastupitelstva nikdo nedorazil. Nespokojení občané z domů na „Homolce“ 

kritizovali údajnou nečinnost města a úřadu ve snaze omezit hlučnost návštěv-

níků diskotéky. V průběhu léta bylo přijato několik podnětů od obyvatel této 

lokality na rušení nočního klidu zejména hlasitou hudbou a hlukem, způsobe-

ným návštěvníky zařízení Music – baru a restaurace v Nerudově ulici. Dne 31. 

8. 2011 byla na MěÚ doručena písemná stížnost obyvatel lokality „Homolka“ 

podpořená 68 podpisy občanů, žijících v této lokalitě. Za úřad reagovala paní 

Tesařová, která se snažila vysvětlit, co město může a co nemůže. Správní odbor 

problematiku rušení nočního klidu v této lokalitě řeší ve spolupráci s Policií ČR 

již několik let. Situace byla opakovaně projednávána s provozovateli obou za-

řízení, taktéž s OO PČR Úvaly přímo na MěÚ. Dlouhodobě byl prováděn pra-

covnicemi správního odboru monitoring přímo na místě ještě před vydáním 

předmětné vyhlášky. Je bohužel skutečností, že kompetence obce v tomto přípa-

dě končí kontrolou dodržování obecně závazné vyhlášky, hlavní kompetenci má 

při řešení veřejného pořádku zcela jednoznačně Policie ČR, v jejichž silách 

ovšem není zajistit trvalou přítomnost u objektu. Dále pak o součinnost byly 

požádány další státní orgány (příslušný živnostenský úřad a hygienická stani-

ce). Občané také kritizovali aktivitu úvalské Policie ČR. Zástupce policie in-

formoval přítomné, že má v aktivní službě vždy jen jednu dvojici policistů a ta 

musí ohlídat velmi rozsáhlé území od Sluštic po Šestajovice. Po dobu jejich 

hlídky ve večerních hodinách není v Úvalech na služebně nikdo přítomen. Za-

stupitelstvo vzalo na vědomí tyto opakované stížnosti nespokojených, hlukem a 

vandalismem dotčených obyvatel bytových domů na „Homolce“. 
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8888. . . . VVVVeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dneeřejné zasedání zastupitelstva města dne    8. 128. 128. 128. 12. 2011. 2011. 2011. 2011    

Zasedání se účastnilo 8 zastupitelů. Veřejnost byla dle presenční listiny za-

stoupena 1 občanem, skutečně bylo přítomno 30 občanů. 

Zastupitelstvo mimo jiné projednávalo vodné a stočné pro rok 2012. Jednání 

byl přítomen zástupce VaK Mladá Boleslav, a. s., Ing. Sedláček, který také 

následně objasnil předpokládaný vývoj v ceně vody v dalších letech a na dotaz 

Dr. Pokorného seznámil přítomné s tržbami a ziskem za poslední období. Po té 

zastupitelstvo města pro rok 2012 schválilo vodné ve výši 40,85 Kč/m3, tedy 

zvýšené o nové DPH, a stočné ponechalo na úrovni roku 2011, tj. ve výši 35,- 

Kč/m3. 

Zastupitelé také dali prostor k vyjádření přítomným občanům. Paní Kouklová 

seznámila přítomné s peticí 874 podpisů v prvním kole proti schválenému koefi-

cientu 5 zvýšení daně z nemovitosti a oznámila důvody, které k tomu občany 

vedou. Zároveň požádala o další jednání zastupitelstva k přehodnocení celkové 

situace ve výši daně z nemovitosti ve městě. Na její vystoupení reagovali pan 

starosta, Mgr. Borecký, paní Hájková a paní Tesařová. Dále vystoupila paní 

Bubáková, ředitelka Základní školy a Praktické školy v Úvalech, za zády s 

řadou nažhavených rodičů žáků školy. Vyjádřila, že škola nežije na úkor města 

a seznámila s návrhem petice proti výpovědi z nájmu z městské budovy, kde 

škola dosud sídlí. Následně se rozproudila nervózní, místy až hysterická disku-

se, ve které vystoupila řada zastupitelů i přítomných občanů, často rodičů žáků 

uvedené školy. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem školy je Středočeský kraj, 

bylo doporučeno, aby petice školy byla zaměřena i na kraj. Na výpovědi školy z 

městské budovy však zastupitelé trvají, neboť je naléhavá potřeba řešit vlastní 

základní školství ve městě. 

  

 Rada městaRada městaRada městaRada města 

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

Starosta města: MUDr. Jan Šťastný  

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

Neuvolněný místostarosta: Ing. Michal Breda   

Rada městaRada městaRada městaRada města    
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Radní: Mgr. Dana Poláková 

Radní: Josef Štěpánovský  

 

Rada města v roce 2011 se sešla ke svému jednání celkem patnáctkrát. Projed-

návala přípravu materiálů do jednání zastupitelstva města, členství v komisích 

rady, majetkoprávní záležitosti v kompetenci rady města, výše nájmů a přidělo-

vání bytů, organizační a personální změny na MěÚ, podněty členů zastupitel-

stva a občanů. Schvalovala výběrová řízení na veřejné zakázky, návrh smluv, či 

jejich dodatků, projednávala a schvalovala žádosti o dotace a rozhodla o přidě-

lení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech. Pro-

jednávala a zadávala stavební práce ve městě, různé sazebníky a ceníky a zři-

zování věcných břemen. Vyřizovala připomínky a stížnosti občanů, seznamova-

la se s informacemi o činnosti jednotlivých komisí rady města a projednávala 

jejich zápisy z jednání. 

 

Výbory zastupitelstva města  Výbory zastupitelstva města  Výbory zastupitelstva města  Výbory zastupitelstva města      
    

Kontrolní výborKontrolní výborKontrolní výborKontrolní výbor    

Výbor se sešel v roce 2011 celkem čtyřikrát. Provedl kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva za rok 2010, kontrolu plnění usnesení rady za rok 2010, kontro-

la vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli a občany na 

zastupitelstvo města, kontrolu – prověření zda bylo zastupitelstvem řádně 

schváleno podepsání smlouvy o spolupráci mezi městem Úvaly a společností 

Čechoslávie  s. r. o. a dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2004 k této smlouvě. Proces 

prodeje pozemků, přípravy kupních smluv a smlouvy o spolupráci probíhal 2 

roky. Vedení města bylo pod velkým tlakem hrozícího finančního kolapsu měs-

ta. Zpětně se dají v postupu města najít jak chyby formální, tak chyby, které 

ztěžovaly optimální výběr zájemce o koupi pozemků. Zřejmě největším nedo-

statkem je nedochování zápisu z jednání Rady města z 3. 12. 2004, to znamená 

nedodržení § 101, odst. (3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění Tento nedostatek lze jen částečně eliminovat prohlášením členů 

Rady města z období 2002-6. Kontrolní výbor se jednoznačně neshodl 

Výbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupitel-l-l-l-
stvastvastvastva    městaměstaměstaměsta    
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v posouzení, kdo měl v této situaci kompetenci projednávat a schvalovat 

smlouvu o spolupráci mezi městem a Čechoslávií. Většina členů KV zastává 

názor, že pokud si tuto kompetenci nevyhradilo zastupitelstvo, bylo rozhodo-

vání o smlouvě na radě města. Člen KV Ing. Morávek naopak hájí názor, že 

toto rozhodování mělo být v kompetenci zastupitelstva. Obecný závěr: I 

v současné době je město v poměrně složitých smluvních vztazích s několika 

subjekty. Mělo by proto postupovat tak, aby bylo vše okolo těchto smluvních 

vztahů přehledně zdokumentováno a i po delším období 5-10 let bylo 

k dispozici nejen pro kontrolní činnost, ale hlavně pro zajištění kontinuity při 

hájení zájmů města. Konkrétní návrh: Vytvořit archivní složky, kde kromě 

smluv budou kopie rozhodnutí zastupitelstva, rady, korespondence s právníkem 

apod. a také kopie účetních dokladů. 

Členy výboru jsou Ing. Ivan Černý – předseda, Ing. Ladislav Morávek, Ing. 

Václava Baumanová, Josef Polák, Kateřina Škorpilová Vlasová, Ing. Jan 

Bednář, Dagmar Weissgärber.  

Tajemník: Jitka Hamouzová 

 

Finanční výborFinanční výborFinanční výborFinanční výbor    

Finanční výbor se v roce 2011 sešel devětkrát. Projednával hlavně kontrolní 

zprávu hospodaření MŠ  Kollárova, kontrolní zprávu smlouvy o provozu, 

nájmu VO Eltodo, zadáno prověření nákladů na čp. 65, koupaliště, ŽÚ (trvá). 

 Z další hlavní činnosti: vypracování návrhu místního koeficientu daně 

z nemovitosti, schvalování  návrhu rozpočtu a rozpočtových opatření, plnění 

rozpočtu, závěrečného účtu města, záměr spolufinancování haly Sokol, proble-

matika financování velkých staveb města (kanalizace, voda, ZŠ, dostavba MŠ, 

rybníky), oceňování věcných břemen, nastavení rozpočtových procesů,  možnost  

financování oprav komunikací PPP centrum.  

Zastupitelstvem města Úvaly byl finančnímu výboru usnesením Z-029a/010 

z 9. 12. 2010 zadán úkol zpracovat návrh a doporučení pro stanovení nového 

koeficientu  daně z nemovitosti, který by platil v Úvalech od r. 2012. Výbor se 

problematikou zabýval na svém jednání dne 14. 2. 2011. Daň z nemovitosti je 
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příjmem města. V současné době místní koeficient stanoven není, je pouze urče-

na sazba daně dle počtu obyvatel do 6 000, tj. 1,4, plynoucí z citace zákona č. 

338/1992Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k potřebě navýšení příjmů 

města, je nutno koeficient daně z nemovitosti upravit. Po předložení podkladů 

současného stavu – skutečnosti - daně z nemovitosti za rok 2009 a 2010 a pod-

kladů ze zákona o dani z nemovitosti  a ve vazbě na plánované investiční akce, 

vydal finanční výbor usnesení o stanovení výše místního koeficientu 

v minimální výši 3 a více formou obecně závazné vyhlášky pro území Úvaly od 

roku 2012.  Tato vyhláška, byla předložena radě města a následně schválena 

Zastupitelstvem města Úvaly, kde byla stanovena konečná výše místního koefi-

cientu na 5. 

Členy výboru jsou Ing. Helena Váňová – předseda, Mgr. Petr Borecký, Ing. 

Ludmila Milerová, Ing. Hana Opálková, Petr Kunetka, Ing. Zdeněk Jukin, 

Ing. Karel Pilný (od 24. 2. 2011), Ing. Eva Kiššová,  Romana Komínková, Ha-

na Faistauerová (do 8. 12. 11).   

Tajemník: Dana Kyralová 

 

Výbor pro výstavbuVýbor pro výstavbuVýbor pro výstavbuVýbor pro výstavbu    

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

V roce 2011 se sešly pětkrát. Projednávány byla tato hlavní témata: podněty a 

změny do územního plánu města Úvaly, prezentaci návrhu náměstí Arnošta 

z Pardubic, zastavující studii v lokalitě Radlická čtvrť, projednání aktualizace 

architektonického řešení – I. etapy projektu Hostín, řešení dopravní obsluhy 

rozvojového území na JV Úvaly ve vazbě na řešení trasy přeložky silnice 1/12, 

odvedení dešťových vod – I. etapa projektu Hostín, návrhy náměstí Arnošta 

z Pardubic, rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici, prezentace připravo-

vané projektové dokumentace Rekonstrukce školní jídelny, zastavující studie 

v lokalitě „cukrovar“, zastavující studie Vinice, žádosti o změnu ÚP, rekon-

strukce komunikace v Kožíškově ulici – připomínky občanů a projektanta, stu-

die lávek přes Výmolu a související propojení, doplnění požadovaných informací 

k záměru „Výrobní areál pro zařízení  ŽD, Jiráskova ulice“, doplnění podkladů 
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„Výstavba sportovní haly TJ Sokol“, projednání harmonogramu ulic k opravám 

a rekonstrukcí, projednání záměru výstavby 32 řadových rodinných domů včet-

ně infrastruktury podél ulice Škvorecká, možnosti využití PPP při realizaci 

strategických projektů ve městě, sestavení harmonogramu ulic k opravám a re-

konstrukcí 

Členy výboru jsou Ing. Michal Breda - předseda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, 

PhD., Ing. Ivan Černý, Ing. Radek Netušil, Roman Kroutil, Ing. arch. Tadeáš 

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

Štěpánovský, Ing. Josef Beneš (do 13. 8. 2011), Ing. Hana Kameníková, Milan 

Švihla, Jiří Turek, Ing. Josef Martinovský, Miloslav Kolařík, Mgr. Petr Borec-

ký, Martina Bredová, Ing. Jiří  Vosecký (od 10. 11. 2011) 

Tajemník: Adriana Bednarčíková 

    

Komise rady městaKomise rady městaKomise rady městaKomise rady města    

IIIInvestiční komise, nvestiční komise, nvestiční komise, nvestiční komise, členové 

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

Kroutil, Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. Josef Horák, Ing. Roman Krásný, 

Ing. Josef Beneš (do 13. 8. 2011), Ing. Hana Kameníková, Miloslav Kolařík, 

Michal Jursa (do 7. 9. 2011), Ing. Jiří Vosecký (od 5. 10. 2011).  

Zapisovatelka: Ilona Reicheltová 

Komise se schází ke společným jednáním s výborem pro výstavbu. 

 
Komise pro sporKomise pro sporKomise pro sporKomise pro sport a turistikut a turistikut a turistikut a turistiku    

Komise se sešla v roce 2011 jednou a připravovala návrh na rozdělení finanč-

ních prostředků pro sportovní organizace. 

Finanční příspěvky pro sportovní a zájmové organizace a spolky v Úvalech 

přidělené v roce 2011: 

SK Úvaly      220 000,- Kč  

SK Úvaly – nohejbal             5 000- Kč 

TJ Sokol Úvaly       100 000,- Kč   

TC Úvaly         65 000,- Kč  

Komise rady městaKomise rady městaKomise rady městaKomise rady města    
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SDH ÚVALY           30 000,- Kč 

Český svaz chovatelů            5 000,- Kč 

Letecko-modelářský klub           10 000,- Kč 

Český svaz včelařů           5 000,- Kč 

Český rybářský svaz                   30 000,- Kč 

Obec baráčnická      10 000,- Kč 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí   15 000,- Kč  

Klub důchodců Úvaly, občanské sdružení     5 000,- Kč 

Církev československá husitská      1 500,- Kč 

Spolek Jonatán, občanské sdružení    10 000,- Kč 

Úvalský spolek akvaristů       3 000,- Kč 

Cyklistický klub Úvaly             15 000,- Kč   

CelkemCelkemCelkemCelkem                                                                529529529529    500,500,500,500,----    KčKčKčKč    
 

Členové: 

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

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

Zapisovatel: Jitka Hamouzová 

    

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

Komise se  roce 2011 sešla pětkrát a zabývala se touto problematikou: rozšíření 

kapacity školní jídelny ZŠ, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělává-

ní, výše úplaty za předškolní vzdělávání, volnočasová aktivita dětí – soukromá 

volnočasová zařízení, dostava ZŠ, projednání možnosti využití objektů 

v majetku města pro potřeby školství. 

Komise pro rozvoj školství a vzdělávání doporučila radě města přijmout upra-

vená kritéria pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol, dále doporučila 

radě města přijmout taková opatření, aby byla úplata za předškolní vzdělávání 

navýšena tak, aby byla u obou mateřských škol stejná. 

Dále komise doporučila radě  města využít objekty města takto:  

- část domu čp. 276, Pražská (nyní cca 2 místnosti) poskytnout pro potře-

by kroužků MDDM 
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- zvážit poskytnutí další části čp. 276, Pražská pro potřeby městské 

knihovny 

- u domu čp. 203 komise pro školství doporučuje k alternativě poskytnout 

dům pro ZUŠ též zvážit ponechání bytů pro sociální politiku města, 

případně jejich poskytnutí pro získání kvalifikovaných odborníků – uči-

telů pro úvalskou ZŠ, MŠ 

Členové: 

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

Jana Pospíšilová, Jaroslava Hejnicová, Jana Hájková, Eva Bubáková, Hana 

Šťastná-Čapková, Dagmar Weissgärber (od 2. 2. 2011), Ing. Lucie Trávníčková 

(od 13. 7. 2011) 

Zapisovatelka: Jana Tesařová 

 

Komise pro kulturuKomise pro kulturuKomise pro kulturuKomise pro kulturu    

Komise se sešla v roce 2011 desetkrát a organizovala a připravovala tyto kul-

turní akce: 

XI. městský ples, společná výstava děl výjimečných osobností, čestných občanů 

Úval (společně s MDDM), beseda s Olegem Reifem, koncert Musica Dolce Vi-

ta, Čarodějnice (ve spolupráci s MDDM), beseda s Jiřinou Šiklovou, koncert 

sboru Christi Úvaly, Václavské odpoledne, beseda s Olegem Reifem a Zdeňkem 

Troškou, beseda s Vítem Klusákem,  Advent v Úvalech, adventní koncert Mu-

sica Dolce Vita, příprava XII. městského plesu. 

Komise dále jednala o možnostech  využití objektů v majetku města, navrhla 

oceňovat  děti a mládež do 18 let za vykonání výjimečného činu,  podání výji-

mečného výkonu nebo  reprezentaci města na výjimečné úrovni – zpracována 

pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly“. 

Členové:  

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

Janurová, Alena Fejtová, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, 

Ing. Hana Opálková, Iva Branyšová Ing. Zdenka Havránková, Josef Štěpá-
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novský, Jana Tůmová, Ivana Prchalová, Mgr. Lenka Foučková (od 5. 10. 

2011), Petra Štípalová (do 5. 10. 2011). 

Zapisovatelka: Jana Tesařová 

 

Komise pro dopravní obslužnostKomise pro dopravní obslužnostKomise pro dopravní obslužnostKomise pro dopravní obslužnost    

Komise pro dopravní obslužnost zasedala v roce 2011 třikrát. Na svém jednání 

projednávala tato hlavní témata: řešení parkování automobilů v oblasti nádra-

ží, zřízení jednosměrného provozu v ulicích 28. října a Alšova, zřízení rezi-

denčních stání u nádraží (obdobně v Husově ulici), zákaz odbočení do ulice 

Smetanova směrem do centra, situace na křižovatce pozemních komunikací 

I/12 a III/01215, poptávková doprava jako alternativa k veřejné dopravě, 

parkování na příjezdové cestě k domu č. p. 735, řešení parkování automobilů v 

oblasti náměstí, zpomalovací prahy v Jeronýmově ulici, zpomalovací prahy v 

Dobročovické ulici. 

Členové:  

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

Šimoňák,  Michal Jursa (do 7. 9. 2011). 

Zapisovatel:  Bc. Petr Matura  

 

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

Bytová komise se v roce 2011 konala třikrát a projednala zařazení nových žá-

dostí do Evidence žadatelů o byt v majetku města Úvaly, návrhy na přidělení 

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

Členové:  

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

Pavlína Zelenková, Soňa Křížová, Pavlína Frýdmanová, Alena Křelinová. 

Zapisovatelka: Blanka Viktorová 

    

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminalityKomise pro bezpečnost a prevenci kriminalityKomise pro bezpečnost a prevenci kriminalityKomise pro bezpečnost a prevenci kriminality    

Komise se v roce 2011 sešla třikrát, projednala a zajistila akci „Bezpečná sobo-

ta“ ve spolupráci s Policií ČR, přednášku tiskového mluvčího Policie ČR p. Cha-

lupy pro seniory  na téma bezpečnost seniorů. 
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Členové:  

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

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

Hana Setničková, Ing. Václav Šnyrch, Miroslava Švaříčková (od 2. 2. 2011, 

Marcela Chudá (od 2. 2. 2011), Lukáš Dupal (od 5. 10. 2011) 

Zapisovatel: Martin Svoboda 

 

Komise pro životní prostředí Komise pro životní prostředí Komise pro životní prostředí Komise pro životní prostředí     

Komise pro životní prostředí  se sešla celkem čtyřikrát. Komise projednala a 

připomínkovala jednotlivé podněty nově připravovaného územního plánu, pro-

jednala a připomínkovala „Návrh opatření o asanaci území v lokalitě Úvaly u 

Horoušánek“, zabývala se městskou zelení a etapizací její obnovy, projednávala 

návrh registrace VKP v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina a dalšími 

podněty návrhy a nápady, které se týkaly oblasti životního prostředí ve městě. 

Členové:  

JUDr. Ing. Petr  Petržílek, PhD. – předseda, Miloslav Kolařík, Ing. Ladislav 

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

ban,  

Zapisovatel: Bohuslav Prokůpek 

    

Komise letopiseckáKomise letopiseckáKomise letopiseckáKomise letopisecká    

Komise letopisecká se v roce 2011  sešla dvakrát, projednala a schválila návrh 

kronikářského zápisu za rok 2010 a doplnění kronikářského zápisu – průběh 

událostí v listopadu a prosinci 1989 v Úvalech, přípravu kronikářského zápisu 

za rok 2011, návrhy na pojmenování nových ulic.  

Členové letopisecké komise doporučili radě města souhlasit s vyhotovením pa-

mětní desky na budově nádraží v Úvalech s textem: 

„Zde se narodil  20. 9. 1928 Oleg Reif, režisér, herec, dokumentarista“. 

Členové letopisecké komise také doporučili radě města souhlasit s obnovením 

pamětní desky připomínající dělnické bouře, které proběhly  při stavbě železnice 

v roce 1844.  
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Členové:  

Ing. Zdeňka Havránková – předsedkyně, Ing. Jana Horová, Dr. Vítězslav Po-

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

Zapisovatelka:  Marie Černá 

 

Komise Komise Komise Komise ––––    redakční rada Života Úvalredakční rada Života Úvalredakční rada Života Úvalredakční rada Života Úval    

Redakční rada se pravidelně scházela každý měsíc v návaznosti na uzávěrky 

jednotlivých čísel městského zpravodaje Život Úval. Hodnotila jednotlivá vy-

dání zpravodaje a schvalovala jednotlivé textové materiály do Života Úval 

v příslušném měsíci. Projednávala též grafické zajištění a seznámila se s průbě-

hem výběrového řízení na firmu, která bude nově tisknout Život Úval a před 

projednáním v radě města doporučila společnost Tiskárna Úvaly, spol. s r. o. 

Komise také souhlasila s ukončením spolupráce s grafičkou Yvetou Absolóno-

vou a seznámila se s novým grafikem Petrem Červenkou, kterého zajistila Tis-

kárna Úvaly. 

ŽIVOT ÚVAL – měsíčník, vydavatelem je město Úvaly. Měsíčník přináší in-

formace ze všech oblastí života města v 15 základních rubrikách, které lze však 

aktuálně rozšiřovat o další oblasti – Městský úřad, Zprávy z města, Kultura a 

volný čas, Okénko knihovny, Napsali o nás, Zprávy z MDDM, Školství, Or-

ganizace a spolky, Sport, Církev, Historie, Úvalská vařečka, Společenská kro-

nika, Inzerce apod. Časopis Život Úval se připravuje výpočetní technikou, gra-

ficky zpracovávala do 30. 6. 2011 Yveta Absolonová, od 1. 7. 2011 graficky 

zpracovává Petr Červenka (Tiskárna Úvaly, spol. s r.o.)  Měsíčník se tiskne v 

Tiskárně Úvaly, spol. s r. o. Časopis velikosti A4 má průměrně 28 stran a vydá-

vá se v nákladu 2 500 kusů. Do úvalských rodin na počátku každého měsíce 

časopis distribuují úvalské doručovatelky České pošty, a. s., zdarma. Od začát-

ku roku 2011 má redakční rada nového vedoucího redaktora Dr. Vítězslava 

Pokorného.  

Členové redakční rady: 

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

vá – zástupce vedoucího redaktora, Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, 
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Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánov-

ský.  

Zapisovatelka: Lenka Platzová 

    

3. Zastupitelstvo, rada a vedení města 3. Zastupitelstvo, rada a vedení města 3. Zastupitelstvo, rada a vedení města 3. Zastupitelstvo, rada a vedení města     
 

Rok 2011 byl především rokem realizace velkých investičních akcí ve městě, 

které se připravovaly v předchozích letech. Jejich příprava i realizace byly velmi 

náročné, a to zejména v „terénu“ příchodu nového zastupitelstva a nového ve-

dení města po komunálních volbách, které se konaly krátce před začátkem roku 

2011. V čele města se ocitla široká koalice, složená se zástupců Občanské demo-

kratické strany, České strany sociálně demokratické a sdružení Otevřené Úvaly. 

Ukázalo se, že takto pojatá koalice je pro Úvaly velmi výhodná za podmínky, 

že se prioritou zástupců jednotlivých stran stane problematika města. V roce 

2011 se tak skutečně stalo a důsledkem bylo značné rozšíření spektra cílů, které 

byly zakotveny i v programovém prohlášení této široké koalice.  

Mezi investiční priority technického charakteru patřilo budování splaškové 

kanalizace (dokončena by měla být v roce 2012), dokončení rozšíření kapacity 

čističky odpadních vod, příprava vodohospodářských staveb „Dostavba a rekon-

strukce vodovodní sítě Úvaly“ a „Obchvat Jiren“, které zajistí dostatek pitné 

vody a její plynulý tlak ve všech částech města.  

Mezi investiční priority sociálního charakteru patřila „nástavba základní ško-

ly“, „přístavba pavilonu mateřské školy Kollárova“ (obě akce byly v roce 2011 i 

dokončeny) a příprava rekonstrukce objektu čp. 65, který je v dezolátním stavu. 

Celkově se dá konstatovat, že město Úvaly využilo možností financování in-

vestičních akcí prostřednictvím fondů Evropské unie i českých fondů velmi 

dobře, jedná se o investiční akce, jejichž výše značně přesahuje částku půl mili-

ardy Kč. Z objektivních důvodů se však nemohlo podařit to, na co občané Úval 

nejvíce upozorňují, tedy opravit podstatnější část komunikací ve vlastnictví 

města; na tyto rekonstrukce, bohužel, rozsáhlejší dotační programy neexistova-

ly. Přesto se podařilo získat dotaci na opravu ulice Vítězslava Nováka, která 

patřila k jedné z nejvíce postižených. Ve spolupráci se Středočeským krajem se 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2011                                                                                    strana          29  
                                                                                                                                                                                              

rozjela příprava projektové dokumentace k rozsáhlé rekonstrukční akci na ko-

munikacích ve správě kraje, tak zvaný „průtah městem“, kam patří i rekon-

strukce náměstí Arnošta z Pardubic. Byla provedena i rozsáhlá pasportizace 

komunikací ve vlastnictví a správě města, s určením investičních priorit. 

V neposlední řadě došlo i k přípravě financování rekonstrukcí komunikací, ne-

boť se jedná o částku dosahující několika set milionů Kč.  V rámci těchto pří-

prav schválilo zastupitelstvo města i podstatné navýšení daně z nemovitosti – 

a právě zde narazila koalice na velký odpor. Byla sepsána petice proti navýšení 

této daně, kterou podepsalo velké množství občanů.  Co se koalici totiž v roce 

2011 nepodařilo, bylo zvládnout přípravu některých důležitých akcí, tedy i 

oprav komunikací i „marketingově“, tedy vysvětlit občanům potřebu navýšení 

příjmů města tak, aby to bylo jasné, srozumitelné a „uchopitelné“. 

Podobný problém měla koalice i v případě výpovědi nájmu Základní škole a 

Praktické škole (zřizované krajem v prostorách města), která byla – v zájmu 

rozšíření kapacity školy základní, v roce 2011 též podána. Na druhé straně se 

v tomto roce podařilo (doufejme definitivně) vytvořit podmínky pro existenci 

pobočky Základní umělecké školy Český Brod v Úvalech.  

V roce 2011 byly ovšem připraveny i některé důležité akce, které se týkaly ži-

votního prostředí a místních vodotečí. Podařilo se získat dotaci na prvou část 

rekonstrukce úvalských rybníků (Kalák, Jámy, Fabrák) a bylo požádáno o řadu 

dotací, které se týkaly parkových úprav, cyklotras a podobných „menších“ akcí.  

V roce 2011 bylo navázáno i na akce kulturní, společenské a sportovní, které 

postupně vznikaly v několika předchozích letech. Pod záštitou vedení města to 

bylo například Vítání občánků, Vánoce ve městě, Bezpečná sobota a Závody 

horských kol. 

Z hlediska „toho, co bylo učiněno“ byl rok 2011 určitě velmi úspěšný. Bohužel – 

nastala i doba určité „polarizace“ názorů, která se dotkla zastupitelstva města i 

občanů Úval. Do zastupitelstva se pozvolna vklínily i znaky a způsoby „velké 

politiky“, která pozvolna nahrazuje „způsoby sousedských vztahů“ a která se 

vyznačuje nutností komisního vystupování, politikařením, dvojsmyslností, pře-

tvařováním, neadekvátně silnou snahou o uchopení „moci ve městě“. 
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Chyby v oblasti „marketingu“, zejména bližšího kontaktu s občany – ale také 

letité problémy, které město sužují, rozlehlost města, jeho „rozkrájení“ drážním 

koridorem a silnicí I/12, byly i příčinou polarizace samotných Úval. Tato pola-

rizace, často též podporovaná určitou měrou „politikaření“, informačního va-

kua, negativismu – či chápání Úval jen jako „místo k přespání“, dlouhodobě 

vede k upřednostňování lokálních problémů nad celkovými potřebami města.  

    

4. Měs4. Měs4. Měs4. Městtttský úřadský úřadský úřadský úřad    
    

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

nost a 16 úředníků přenesenou působnost (státní správu) Od 1. 7. 2011 MěÚ 

Úvaly opět začal vykonávat agendu vydávání rybářských lístků.   

O personálním pohybu na Městském úřadě Úvaly v roce 2011 vypovídá násle-
dující přehled: 
    

StarostaStarostaStarostaStarosta – MUDr. Jan Šťastný 

Místostarosta uvolněný Místostarosta uvolněný Místostarosta uvolněný Místostarosta uvolněný – JUDr. Ing. Petr Petržílek, PhD. 

Místostarosta neuvolněný Místostarosta neuvolněný Místostarosta neuvolněný Místostarosta neuvolněný ––––    Ing. Michal Breda    

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník – Jana Tesařová (od 1. 7. 2011)  

SekretariátSekretariátSekretariátSekretariát – Monika Šimáňová 

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

Vedoucí: Jana Tesařová (do 30. 6. 2011) 

Jitka Hamouzová (pověřená vedením od 1. 7. 2011)                   

Podatelna-informační centrum: 

Ivana Šťastná, Lenka Platzová 

Správní oddělení: 

Jitka Hamouzová (do 3. 6. 2011), Marie Černá, Radka Branyšová, Helena Gu-

rínová (od 15. 1. 2011) 

Sociální oddělení: 

Monika Šimonová, Ilona Hošková 

Pečovatelská služba: 

Pavlína Frýdmanová, Soňa Křížová, Vladislava Blochová, Lenka Paulová 
 

Městský úřadMěstský úřadMěstský úřadMěstský úřad    
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Odbor ekonomický:Odbor ekonomický:Odbor ekonomický:Odbor ekonomický:    

Vedoucí: Jitka Hájková  

Jana Novotná, Dana Kyralová, Jana Teplá, DiS.  
 

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

Vedoucí: Ilona Reicheltová  

Adriana Bednarčíková, Bc. Petr Matura, Bc. Petr Šmejkal (od 10. 10. 2011 do 

31. 12. 2011) 
 

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

Vedoucí: Bc. František Jungwirth (od 15. 9. 2011) 

Miroslav Černý (do 1. 7. 2011 vedoucí odboru), Martin Svoboda, Blanka Vik-

torová, Helena Gurínová (do 14. 1. 2011), Jitka Kolářová (do 30. 9. 2011) 
 

Odbor životního prostředí a územního plánuOdbor životního prostředí a územního plánuOdbor životního prostředí a územního plánuOdbor životního prostředí a územního plánu    

Vedoucí: Bohuslav Prokůpek 

Marek Šplíchal, Blanka Reinerová 
 

StavebnStavebnStavebnStavební úřad:í úřad:í úřad:í úřad:    

Vedoucí: Ing. Helena Bulíčková  

Petra Edelmannová, Renata Vayhelová, Kateřina Kopecká (do 31. 7. 2011), 

Milada Říhová, Jitka Mocová, Jana Sandnerová, Jana Jungwirthová, Alena 

Fejtová, Karolína Fliegeleová, Jana Mazáčková, Jitka Kolářová (od 1. 10. 

2011). 

V roce 2011 stavební úřad vyřídil 2836 podání, vydal 547 rozhodnutí a 771 

souhlasů a dalších opatření. V Úvalech byla povolena výstavba 5 nových ro-

dinných domů a zkolaudováno 17 nových rodinných domů. 

Z nejzajímavějších činností: 

Bylo vydáno povolení na přístavbu provozní budovy SK Úvaly a stavební 

úpravy čp. 65 pro centrum volnočasových aktivit, vydány 3 povolení pro město 

jako investora v souvislosti s budoucí infrastrukturou, vydána 4 povolení pro 

ČEZ Distribuce a.s. na kabelizaci rozvodů el. energie ve čtyřech lokalitách ve 

stávající zástavbě, zkolaudován nový pavilon MŠ Kollárova, stavební úpravy 
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a nástavba budovy C základní školy se vznikem nových 8 učeben a autoservis 

s prodejnou v areálu bývalého cukrovaru.  
    

Veřejně prospěšné služby Veřejně prospěšné služby Veřejně prospěšné služby Veřejně prospěšné služby ––––    VPSVPSVPSVPS    

Vedoucím VPS je Petr Prchal. Dále zde v roce 2011 pracovali Jiří Konečný, 

Václav Škorpil, Vladimír Vojáček (do 14. 2. 2011), Pavel Francl, Milan Vod-

hánil (do 31. 10. 2011), František Čada, Vladimír Rémiš, Jiří Dědina, Karlin 

Jan, Dana Šubotniková (do 16. 6. 2011), Vladimír Novotný, Lubomír Pernica, 

Miroslav Šmejkal, Vilém Reiner (od 1. 3. 2011),  Jiří Hříbal (od 30. 9. 2011). 

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

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

natěračské, instalatérské, drobné opravy vozidel a zahradnické. Mají také 

strojnické průkazy na čelní kolové nakladače, řidičské průkazy B, C, technické 

průkazy obsluhy přenosného nářadí s motorem.  

Významnou část činnosti VPS  po většinu roku činí údržba městské zeleně o 

celkové rozloze 8 ha. Jedná se údržbu okrasných keřů a stromů, travních ploch, 

záhonů, aplikaci postřiků na invazivní rostliny, chemické ošetření chodníků, 

těžbu stromů napadených kůrovcem a odstraňování nebezpečných stromů. 

Udržují se zelené plochy na náměstí A. z Pardubic, na hřbitově, před speciální 

školou, pod kostelem v okolí Teska, svahy v Husově ulici a na Pražské, zeleň na 

městském úřadě. Pracovníci VPS se starají  o všechny úvalské parky např. o 

park u střediska, park Josefa Nachlingera, park na Pražské, u hasičárny, u 

hřbitova, v Jiráskově ulici, dále o zahradu MŠ II, dětské hřiště v Rašínově a 

další zelené plochy např. v Grégrově ulici u trafa, v ulicích Na Spojce, v Kláno-

vické, V Setých u trati, o chodník do Zálesí, schody v Žižkově ulici, u splavu v 

Presslově, v Dobročovické ulici u mostu, o chodník na Skeříkov, v Bulharské 

přechod státní silnice, v Bulharské u Fabráku, u světelné křižovatky, o hřiště 

na Slovanech, o Škvoreckou ulice u Kaláku, Škvoreckou ulici u zdi cukrovaru, o 

areál sídla VPS, o Riegrovu ulici u trati, o Sokolák, hřiště pod čp. 203, o okolí 

DPS, krajnice na Pražské, krajnice na Dobročovické, krajnice k Jirnům, o ulice 

Presslovu, Žižkovu, Purkyňovu. Živé ploty se stříhají v ulicích Prokopa Veli-
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kého, Žižkova, Pražská, Presslova, Purkyňova, v parku u hřbitova, pod koste-

lem a na MěÚ. 

 Zásadní je i údržba městských objektů, kde se provádějí drobné zednické, insta-

latérské, zámečnické, truhlářské a elektrikářské práce, zajišťují opravy a havá-

rie. VPS provádějí i instalace a opravy dopravního značení  a údržbu  měst-

ských komunikací, spočívající opravách výtluků a strojním a ručním zametání. 

V zimním období  zabezpečují ruční čištění schodů, ruční a strojní čištění chod-

níků, kterých je téměř  6,6 km , strojní úklid a posyp přibližně  30 km komuni-

kací. Zajišťují rovněž  údržbu dešťových kanálových vpustí, včetně čištění, re-

konstrukce a oprav.   

Do rutinní činnosti VPS spadá svoz 20 kusů psích a 32 kusů ostatních odpad-

kových košů, týdenní rozvoz popelnicových nádob, úklid okolo kontejnerů na 

tříděný odpad, udržování čistoty a schůdnosti městských schodišť, úklid od-

stavných ploch a parkovišť např. na náměstí Arnošta z Pardubic před hotelem a 

na tržišti ,v Husově ulici, na Náměstí Svobody a na parkovací ploše pronajaté 

od ČD. Do činnosti VPS spadá i údržba a čištění plakátovacích ploch a svoz 

prádla z mateřských škol.   

Pracovníci VPS zajišťují i výrobu laviček, květináčů a jejich údržbu, opravy a 

renovace prvků dětských hřišť, údržbu a opravy komunální techniky a vozidel 

v majetku města. Nepostradatelná je pomoc pracovníků VPS při technické pří-

pravě a úklidu při akcích pořádaných městem. V roce 2011 se jednalo např. o 

ples, rozsvěcení vánočního stromu, čarodějnice, závody na kolech a bezpečnou 

sobotu.  

Pan Jan Karlin celoročně provádí údržbu domu s pečovatelskou službou (DPS) 

a pomáhá zajišťovat technické zázemí při akcích pořádaných kulturní komisí i 

MěÚ ve společenském sálku v DPS. Péči o hřbitov celoročně zajišťuje pan Jiří 

Dědina. 

Nad rámec uvedených činností pracovníci DPS plní konkrétní mimořádné úkoly 

zadané vedoucími jednotlivých odborů a vedením města.   
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5. Rozpočet města5. Rozpočet města5. Rozpočet města5. Rozpočet města    
 

Celkový objem příjmů města za rok 2011 činil po provedené konsolidaci 134 075 

tis. Kč. Objem schválených příjmů a výdajů pro rok 2011 po provedených roz-

počtových opatřeních činil 293 650 tis. Kč. 

 

Schválený rozpočet města:                         příjmy 134 075 313,- Kč 

                                                                  výdaje 134 075 313,- Kč 

Rozpočtová opatření:                                příjmy 293 650 685,- Kč 

                                                                 výdaje 293 650 685,- Kč 

Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2011:Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2011:Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2011:Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2011:    

(vše uváděno v tisících Kč) 

Příjmy                                         Příjmy                                         Příjmy                                         Příjmy                                                     

Celkem  211Celkem  211Celkem  211Celkem  211    553,08553,08553,08553,08    

Daňové příjmy  58 896,46 

Přijaté neinvestiční dary  208,- 

Místní poplatky  8310,- 

Příjmy z prodeje pozemků  73,- 

Pečovatelská služba: a) dotace ministerstva práce a sociálních věcí  800,- 

                                       b) Humanitární fond  300,- 

                                       c) služby  455,- 

                                       d) úhrady od obcí na PS 258,- 

Dotace celkem            133 084,- Kč 

Investiční příspěvky       3 812,- Kč 

 

VýdajeVýdajeVýdajeVýdaje    

Celkem  276Celkem  276Celkem  276Celkem  276    620,01620,01620,01620,01    

Výdaje na provoz MěÚ  

-správa 19 399,- 

-zastupitelé  2 022,- 

Dluhy města k 31. 12. 2011 : a) Finanční výpomoc            6 882,- 

                                              b) úvěr ČMZRB                   4 000,- 

Rozpočet městaRozpočet městaRozpočet městaRozpočet města    
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                                              c) revolvingový úvěr            36 589,- 

Splátky v roce 2011:             a) finanční výpomoc:           6 882,- 

                                             b) úvěr ČMZRB:                      500,- 

                                             c) splátka revolving. úvěru:  74 600,- 

(ministerstvo financí, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Vodovody a 

kanalizace)  

Přidělené příspěvky: a) z příspěvků na veřejně prospěšné účely  138,- 

                                 b) z rozpočtu města 1% z provozních výdajů  530,- 

Pečovatelská služba:  1 758,- 

Čerpání a splátka revolvingového úvěru: zůstatek na účtu k 31. 12. 2011 -  51 

mil. Kč. 

    

Jako každoročně byly organizacím a spolkům vJako každoročně byly organizacím a spolkům vJako každoročně byly organizacím a spolkům vJako každoročně byly organizacím a spolkům v    Úvalech vyplaceny finanční Úvalech vyplaceny finanční Úvalech vyplaceny finanční Úvalech vyplaceny finanční 

příspěvky na rozvoj jejich zájmové a sportovní činnostipříspěvky na rozvoj jejich zájmové a sportovní činnostipříspěvky na rozvoj jejich zájmové a sportovní činnostipříspěvky na rozvoj jejich zájmové a sportovní činnosti    následovně:následovně:následovně:následovně:    

SK Úvaly            220 000,- Kč  

SK Úvaly – nohejbal                   5 000,- Kč 

TJ Sokol Úvaly             100 000,- Kč   

TC Úvaly               65 000,- Kč  

SDH ÚVALY               30 000,- Kč 

Český svaz chovatelů                  5 000,- Kč 

Leteckomodelářský klub                          10 000,- Kč 

Český svaz včelařů                            5 000,- Kč 

Český rybářský svaz                        30 000,- Kč 

Obec baráčnická            10 000,- Kč 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí         15 000,- Kč  

Klub důchodců Úvaly, občanské sdružení           5 000,- Kč 

Církev československá husitská            1 500,- Kč 

Spolek Jonatan, občanské sdružení          10 000,- Kč 

Úvalský spolek akvaristů            3 000,- Kč 

Cyklistický klub Úvaly                  15 000,- Kč    

CeCeCeCellllkemkemkemkem                                                                                                                                529529529529    500,500,500,500,----    KčKčKčKč    
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6. Základní přehled o majetku města6. Základní přehled o majetku města6. Základní přehled o majetku města6. Základní přehled o majetku města    

V roce 2011 město neprodalo ani nekoupilo žádný nemovitý majetek. Oproti 

majetku města v roce 2010 došlo v roce 2011 k následujícím změnám, které ne-

znamenají, že by byl majetek rozprodáván. Spíše jde o jeho zhodnocení. 

 

Změny vZměny vZměny vZměny v    majetku městamajetku městamajetku městamajetku města    

Zdravotní středisko, Pražská Zdravotní středisko, Pražská Zdravotní středisko, Pražská Zdravotní středisko, Pražská čp. 1144čp. 1144čp. 1144čp. 1144, Úvaly, Úvaly, Úvaly, Úvaly – celková rekonstrukce objektu 

o celkové výši 10 849 181,06,- Kč. Nájemcem je společnost Jiří Mareš s.r.o. se 

sídlem Machovická 1678, Praha 9. 

Byla provedena kompletní rekonstrukce centrální chodby. Oprava omítek, nové 

malby, nové osvětlení, vytvoření nové šatny, vytvoření nové ordinace, komplet-

ní rekonstrukce toalet, rekonstrukce suterénních prostor - uhelny, chodeb a dal-

ších doposud nevyužitelných místností a funkční propojení těchto prostor a 

změna jejich dispozice, výměna a funkční přeložení vody, topení a dalších insta-

lací, nové podlahy a jejich snížení, vytvoření manipulační - odstavné plochy na 

pronájem pozemku za poliklinikou, odstranění panelové ohrady pro uhlí, terén-

ní úpravy, zpevnění povrchů, automatická vrata, výměna části potrubních roz-

vodů TUV, studené vody s vytápěním, výměna části oken a dveří, oprava  vněj-

ších omítek, rekonstrukce elektroinstalace, odvodnění objektu, drenáž, komplet-

ní zateplení, nová střecha, vnější nápisy na budově, vnější popisné tabule, vnější 

značky, automatická vrata. 

 

Mateřská školka III. Kollárova ul.Mateřská školka III. Kollárova ul.Mateřská školka III. Kollárova ul.Mateřská školka III. Kollárova ul.    čp.čp.čp.čp.    1260, Úvaly1260, Úvaly1260, Úvaly1260, Úvaly – nově vybudovaný pa-

vilón včetně vybavení a rekonstrukce kuchyně stávajícího pavilónu, vybavení 

školky a jídelny v celkové  výši  22 177 835,70,- Kč.  

    

Komunikace ChorvatskáKomunikace ChorvatskáKomunikace ChorvatskáKomunikace Chorvatská – celková rekonstrukce v celkové výši 7 429 583,- Kč. 

 

KoupalištěKoupalištěKoupalištěKoupaliště – celková rekonstrukce s vloženými náklady v celkové výši          

9 092 549,21,-Kč. 

 

Majetek městaMajetek městaMajetek městaMajetek města    
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7. Investice a stavební činnost7. Investice a stavební činnost7. Investice a stavební činnost7. Investice a stavební činnost    
 

Na tomto úseku město přijalo dotaci ve výši 68 133 458,- Kč v rámci projektu 

„Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ z Operačního programu Ži-

votní prostředí. Byla zpracována a zajištěna příprava výběrového řízení na 

dodavatele stavby. 

Rekonstrukce vodovodní sítě: 

Rozsah projektu: 

Část Část Část Část 1. 1. 1. 1. ––––    RekonstrukcRekonstrukcRekonstrukcRekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožníke přivaděče a vodojemu Rohožníke přivaděče a vodojemu Rohožníke přivaděče a vodojemu Rohožník    

Výměna litinového výtlačného řadu LT DN 200 v úseku ul. Fibichova – želez-

niční trať – vodojem Rohožník. Výtlak je v havarijním stavu, při každé z čet-

ných poruch dochází k únikům vody přesahujícím 1000 m3. Rekonstrukce při-

váděcího řadu je navrhována v kapacitní dimenzi D 315 z PE a délce 2763 m. 

Rekonstrukce VDJ Rohožník 1000 m3, stávající jednokomorový vodojem 1000 

m3 je v celkově nevyhovujícím stavu. Při jakémkoli zásahu do vodojemu dochá-

zí k odstavení dodávky pitné vody pro Úvaly a okolní obce. 

Pro dosažení vyhovujících tlakových poměrů i v nejvyšší, centrální části Úval, 

je navrhována ATS stanice ve vodojemu Rohožník.  

 Část Část Část Část 2. 2. 2. 2. ––––    Výstavba přiváVýstavba přiváVýstavba přiváVýstavba přiváděcího řadu a vodojem Úvaly Jihděcího řadu a vodojem Úvaly Jihděcího řadu a vodojem Úvaly Jihděcího řadu a vodojem Úvaly Jih 

Pro dosažení vyhovujících tlakových poměrů a zvýšení akumulační kapacity 

systému je navrhováno prodloužení převáděcího řadu do jižní části Úval a vy-

budování nového vodojemu. 

Nově navrhovaný vodojem Úvaly-Jih (2x400 m3) bude zásoben vodou z navr-

hovaného vodovodního přivaděče (DN 200, dl. 4089 m) z VDJ Rohožník. Z 

vodojemu Úvaly-Jih se předpokládá zásobení lokality Slovany I a části města 

Úvaly (dolní tlakové pásmo).  

Část Část Část Část 3. 3. 3. 3. ––––    Propojení a odPropojení a odPropojení a odPropojení a oddělení stdělení stdělení stdělení stávající sítě v Úvalechávající sítě v Úvalechávající sítě v Úvalechávající sítě v Úvalech    

Pro dosažení vyhovujících tlakových poměrů i v nejvyšší, centrální části Úval, 

je navrhováno propojení a oddělení stávající sítě s využitím navrhované AT 

stanice ve VDJ Rohožník. 

 

 

Investice a staveInvestice a staveInvestice a staveInvestice a staveb-b-b-b-
ní činnostní činnostní činnostní činnost    
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Město také přijalo dotaci ve výši 9 547 259,- Kč v rámci projektu „Revitalizace 

rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“ z Operačního programu Životní prostředí. Byla 

zajištěna příprava výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 

Město pokračovalo ve výstavbě splaškové kanalizace a veřejných částí přípojek 

ve čtvrtích V Setých, Radlická, ul. Pražská, Švermova, Šafaříkova v rámci zís-

kané dotace z Operačního programu Životní prostředí. 
 

Došlo k rozšíření kapacity Základní školy Úvaly vybudováním nástavby části 

budovy z 90. let o jedno podlaží.  Při realizaci nástavby byla provedena kom-

pletní rekonstrukce obvodového pláště celé budovy, která zahrnovala výměnu 

oken a zateplení budovy. Byl vybudován bezbariérový výtah do všech podlaží. 

Nové prostory jsou v rámci projektu vybaveny vnitřním vybavením a školním 
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nábytkem. Celkové investiční náklady 43 mil. Kč. Na to byla získána dotace 

z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 33 757 200,- Kč. 
 

Byla realizována stavba – „ČOV – Úvaly – intenzifikace a dovystrojení“ za 

poskytnutí podpory z ministerstva zemědělství a Středočeského krajského úřa-

du. Bylo tak zajištěno zvýšení kapacity čistírny. 
 

Rekonstrukce komunikace Vítězslava Nováka probíhala za přispění dotace 

z Regionu Pošembeří ve výši 400 000,- Kč. Celkové investiční náklady činily 

2 781 808,- Kč. 
 

Byla zpracována a podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na akci „Re-

konstrukce objektu čp. 65 Riegerova ulice. Půjde o rekonstrukci objektu nabíze-

jícího volnočasové aktivity. Předpokládané náklady činí 19 mil. Kč. 

 

8. Firmy, živnosti, obchodní síť8. Firmy, živnosti, obchodní síť8. Firmy, živnosti, obchodní síť8. Firmy, živnosti, obchodní síť    
    

ELEKTROMECHANIKA Úvaly, s.r.o.ELEKTROMECHANIKA Úvaly, s.r.o.ELEKTROMECHANIKA Úvaly, s.r.o.ELEKTROMECHANIKA Úvaly, s.r.o.    

ELEKTROMECHANIKA Úvaly, s.r.o., je společností s dlouhodobou tradicí 

působící na strojírenském trhu. Historie její působnosti v Úvalech sahá až do 

čtyřicátých let minulého století. V současné době má společnost přibližně 45 

zaměstnanců a zaměřuje se především na výrobu a montáž součástek z různých 

materiálů pro řadu průmyslových odvětví. Specializuje se na přesné soustružení, 

frézování, vrtání, lisování, svařování a zajišťuje všechny typy povrchových 

úprav. Od roku 2007 se zaměřuje také na servisní činnost výrobků společnosti 

HAHN Automation, od roku 2010 je pak výhradním prodejním partnerem této 

významné skupiny zabývající se průmyslovou automatizací na českém a sloven-

ském trhu. Jednatelem společnosti je Ing. Břetislav Ošťádal. 

 

Tiskárna TYPOL ÚvalyTiskárna TYPOL ÚvalyTiskárna TYPOL ÚvalyTiskárna TYPOL Úvaly    

Tiskárna TYPOL (název vznikl spojením částí slov typograf Poledník) byla 

založena v roce 1990 jako rodinná firma. Předmětem podnikání je polygrafická 

výroba – malonákladový tisk se zaměřením na potřeby zákazníků. Bylo poříze-

Firmy, živnosti, Firmy, živnosti, Firmy, živnosti, Firmy, živnosti, 
oooobbbbchodní síťchodní síťchodní síťchodní síť    
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no strojové vybavení a do dnešní doby je stále rozšiřováno a obměňováno. V 

tiskárně, dle momentální potřeby, pracují tři až čtyři pracovníci. Tiskárna je 

schopna pokrýt veškeré požadavky na ni kladené. Spektrum nabídky bylo v roce 

2008 rozšířeno o výrobu razítek, nabídku reklamního studia a velkoplošný tisk.  

Výstižné motto tiskárny „Tiskneme vše, kromě peněz“ je na místě. V současné 

době se zaměřila na dokončovací zařízení za účelem zlepšení finálního vzhledu 

zakázek bez potřeby kooperace. Každoročně sponzorsky podporuje společenský 

a sportovní život ve městě (plesy, závody kol apod.). Finančně zajistila školní 

výlet pro děti na úvalské základní škole a také výlet seniorů z místního domova 

seniorů. Majitelem tiskárny je Jan Poledník. 

 

Firma Pavel BěhavýFirma Pavel BěhavýFirma Pavel BěhavýFirma Pavel Běhavý    

Firma Pavel Běhavý působí v Úvalech od září 1994. Tato rodinná firma byla 

založena roku 1991 a má ještě jednu prodejnu v Měchenicích na Praze - západ. 

Firma se zabývá prodejem řeziva, palubek a deskového materiálu a dále staveb-

ním truhlářstvím a návazně tesařskými pracemi. Zaměstnává 3 zaměstnance na 

obou provozovnách dohromady. Na aktivity města nebo spolků v Úvalech při-

spívala firma drobnými sponzorskými dary, např. příspěvek na ples, na stavbu 

podia na nám. Arnošta z Pardubic apod. 

 

STARLIFT s.r.o.STARLIFT s.r.o.STARLIFT s.r.o.STARLIFT s.r.o.    

Společnost se zabývá prodejem, servisními službami a pronájmem manipulační 

techniky. K 1. 1. 2010 firma získala výhradní zastoupení pro prodej vyso-

kozdvižných vozíků MAXIMAL v ČR a SR, dále úspěšně obchoduje na českém 

trhu s manipulační technikou ATLET, upevňuje svou servisní pozici. Investuje 

do veletrhů, kterých se účastní jako vystavovatel, NITRA SK, TAROPAK PL, 

PRAHA ČR. Společnost STARLIFT s.r.o. má své sídlo v Praze. Spadají pod ní 

dvě pobočky. STARLIFT Bohumín a STARLIFT Úvaly. Bohumínská pobočka 

řídí pobočku v Úvalech, je zde veškeré obchodní, servisní, technické zázemí. 

V Úvalech funguje pouze pronájem a servis. Společnost zaměstnává 20 za-

městnanců. Jednatelem společnosti je Rostislav Čopík.  
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TETRA Security, s. r. o.TETRA Security, s. r. o.TETRA Security, s. r. o.TETRA Security, s. r. o.    

Společnost TETRA Security, s. r. o., se zaměřuje na oblast zabezpečení objektů 

a majetku. Vyrábí, dodává a montuje celý komplex zabezpečovacích mechanic-

kých a elektromechanických zábran a systémů.    TETRA Security, s.r.o., jako 

výrobce mechanických zábranných systémů nabízí mříže TETRA®, mříže sva-

řované, kované, nůžkové a mříže aktivní s elektronikou, oplocení, komunikační 

zábrany, zábradlí, rolovací mříže a vrata včetně elektrických pohonů, balisticky 

odolné bankovní přepážky, bezpečnostní peněžní přepážky, pomocné konstruk-

ce pro upevnění. Zaměstnává 10 zaměstnanců. Jednatelem společnosti je Ing. 

Břetislav Ošťádal.  

 

Z & ZZ & ZZ & ZZ & Z    spol. s.r.o.spol. s.r.o.spol. s.r.o.spol. s.r.o.    

Společnost byla založena v roce 1992 jako rodinná firma a předmětem jejího 

podnikání je výroba, obchod a služby, montáž a opravy v oblasti tepelné tech-

niky. Také se zabývá dovozem a prodejem zásobníků užitkové vody rakouské 

firmy Austria Email, automatických odvzdušňovacích a odkalovacích výrobků 

holandské firmy Spirotech, v roce 2008 navázala spolupráci s holandsko – ně-

meckou firmou Flamco, která rovněž vyrábí expanzní systémy a příslušenství 

tepelné techniky. Nyní zaměstnává 6 zaměstnanců. Jednatelem společnosti je 

Zdeněk Chocholouš. 
 

Pracovní příležitosti  a nákupní možnosti vPracovní příležitosti  a nákupní možnosti vPracovní příležitosti  a nákupní možnosti vPracovní příležitosti  a nákupní možnosti v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

Město Úvaly leží 23 minut jízdy vlakem od centra Prahy, cca 15 minut jízdy 

autem od nákupního střediska na Černém mostě. Jaké jsou možnosti nákupu ve 

městě samotném? 

Máme dostatečnou obchodní síť pro sebe i pro projíždějící? Jaké jsou zde pra-

covní příležitosti? 

Ve městě se nachází Městský    úřad Úvalyúřad Úvalyúřad Úvalyúřad Úvaly, jediná banka, Česká    spořitelnaspořitelnaspořitelnaspořitelna, dále 

ČeskČeskČeskČeskáááá pojišťovnapojišťovnapojišťovnapojišťovna a pro sázkaře Fortuna, ČeskáFortuna, ČeskáFortuna, ČeskáFortuna, Česká    poštapoštapoštapošta a l soukromá realitní karealitní karealitní karealitní kan-n-n-n-

celářcelářcelářcelář. Rozšiřují se 2 dětské školky a l základní školadětské školky a l základní školadětské školky a l základní školadětské školky a l základní škola, rodinná a speciální školarodinná a speciální školarodinná a speciální školarodinná a speciální škola 

se má rušit. Duševní kultuře slouží městská knihovnaměstská knihovnaměstská knihovnaměstská knihovna nacházející se 

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti 
a nákupní moa nákupní moa nákupní moa nákupní možnostižnostižnostižnosti    
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v nevyhovujících prostorách. Na konci století byl vybudován důmdůmdůmdům 

ssss    pečovatelskou pečovatelskou pečovatelskou pečovatelskou službouslužbouslužbouslužbou a domov    důchodcůdůchodcůdůchodcůdůchodců. 

Městem vede železniční dráha,železniční dráha,železniční dráha,železniční dráha, budova nádraží stojí před rekonstrukcí. Na ná-

městí stojí sokolovna ssokolovna ssokolovna ssokolovna s 20 let starým hotelem,hotelem,hotelem,hotelem, původní chlouba města hotel hotel hotel hotel 

BudkaBudkaBudkaBudka se nepodařilo opravit. 

Na náměstí Svobody lze využít služeb fitcentra Mamutfitcentra Mamutfitcentra Mamutfitcentra Mamut. Ve městě chybí kino, 

ale koupaliště je v sezóně velmi oblíbené. 

V budově bývalé Hefy sídlí firmy Hennig, Pergamenka a ElektromechanHennig, Pergamenka a ElektromechanHennig, Pergamenka a ElektromechanHennig, Pergamenka a Elektromechaniiiikakakaka. 

Namísto Masny máme PT servisPT servisPT servisPT servis s konzervárenským programem a naproti sídlí 

BossBossBossBoss /kovovýroba/. 

U hřbitova vznikla nová budova firmy AsisimportAsisimportAsisimportAsisimport, která obchoduje 

s osvětlovacími tělesy. 

V budově bývalé Fruty nalezneme Zeta BiopharmaZeta BiopharmaZeta BiopharmaZeta Biopharma. 

V budově polikliniky nabízí širokou otevírací dobu lékárna.lékárna.lékárna.lékárna.    

V Úvalech máme k dispozici 18 obchodů18 obchodů18 obchodů18 obchodů    potravinpotravinpotravinpotravin včetně 4 cukrárenvčetně 4 cukrárenvčetně 4 cukrárenvčetně 4 cukráren. Největší a 

nejlevnější sortiment se nachází v Penny, Radlická čtvrť zůstala bez prodejny.                                                  

Do souhrnu počítám 2 večerky a 3 obchody ve vietnamských rukou, kde lze 

koupit i ovoce. Obchod ovoce a zovoce a zovoce a zovoce a zeeeeleninaleninaleninalenina zůstal jen l. 

ŘezníkaŘezníkaŘezníkaŘezníka najdeme v centru již jediného, jinak se všichni musí dopravit do Penny. 

Příjemnou informací je nabídka snídaně v hotelu Budka, tzv. Raníček, a nyní 

nově otevřený prodej z pekárny v hale nádraží. V Husově ulici se objevila nově 

rekonstruovaná jídelnajídelnajídelnajídelna i zásobování uzeninami a lahůdkami. U závor si lze 

koupit mražené rybymražené rybymražené rybymražené ryby, v ul. B. Němcové med amed amed amed a výrobky z něho. 

Pro vínoPro vínoPro vínoPro víno si můžeme dojít do Vinotéky nebo k Sudu či k vinaři v Kollárově ulici. 

Pro naše čtyřnohé mazlíčky máme k dispozici 3 prodejny potřeb pro chovatelepotřeb pro chovatelepotřeb pro chovatelepotřeb pro chovatele a 

1 prodejnu zemědělských potřeb, pro kuřáky 3 trafiky3 trafiky3 trafiky3 trafiky.   

Je zajímavé, že v Úvalech za posledních 20 let zanikly 3 obchody s obuví, nyní 

si lze koupit jen dětské botičky. Prodej oděvůdětské botičky. Prodej oděvůdětské botičky. Prodej oděvůdětské botičky. Prodej oděvů je různorodý. Nedávno byla ote-

vřena v Husově ulici l prodejna oblečení a potřeb pro nejmenší, vedle se nachází 

prodej vietnamského oděvního zboží, dále l prodejna značkového dámského 

oblečení, na konci ulice l prodejna dětských oděvů a dámské módy, Na Slova-
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nech existuje l prodejna intimního prádla, dále je zde zaregistrován l maloob-

chod a velkoobchod dětského a kojeneckého zboží.  Na Úvaláku si lze koupit 

oděvy ve vojenském stylu. Čínští prodejci na náměstí Svobody nabízejí oděvy, 

prádlo a částečně galanterní zboží apod. Z několika second handů zbyl již jen l  

a  1 pro děti.  Na náměstí A.  Pardubic nalezneme l prodejnu hodinekprodejnu hodinekprodejnu hodinekprodejnu hodinek, v Husově 

ul. l zlatnictvíl zlatnictvíl zlatnictvíl zlatnictví. 

Největší rozkvět zaznamenala květinářství a zahradnictvíkvětinářství a zahradnictvíkvětinářství a zahradnictvíkvětinářství a zahradnictví v počtu 6 závodů. 

Automobilistům jsou k dispozici 2 pneuservisy a  32 pneuservisy a  32 pneuservisy a  32 pneuservisy a  3    prodejny náhradních dílů, l prodejny náhradních dílů, l prodejny náhradních dílů, l prodejny náhradních dílů, l 

čerpacíčerpacíčerpacíčerpací stanice pohonných hmot Benzina a autoškola.stanice pohonných hmot Benzina a autoškola.stanice pohonných hmot Benzina a autoškola.stanice pohonných hmot Benzina a autoškola.    

Posledních 20 let se hodně stavělo, 3 prodejny stavebnin3 prodejny stavebnin3 prodejny stavebnin3 prodejny stavebnin nabízejí své služby,  

dále l firma prodává stavební dřevostavební dřevostavební dřevostavební dřevo, dále zde existuje 1 sklenářstvísklenářstvísklenářstvísklenářství,  k tomu 

připomeneme l truck servis, mnoho autodopravců aautodopravců aautodopravců aautodopravců a l závod stavební mechanstavební mechanstavební mechanstavební mechani-i-i-i-

zacezacezacezace a 2 půjčovny stavebních strojůpůjčovny stavebních strojůpůjčovny stavebních strojůpůjčovny stavebních strojů. 

Železářství bylo před 20 lety zrušeno, v Husově ulici najdeme v jedné prodejně 

vše pro domácnost či zahradudomácnost či zahradudomácnost či zahradudomácnost či zahradu, v další prodejně nabídku elektro výronabídku elektro výronabídku elektro výronabídku elektro výrobbbbkůkůkůků  včetně 

elektro-instalace, pro vodo-instalaci slouží také prodejna spojená s výrobou a výrobou a výrobou a výrobou a 

prodejem cementového zbožíprodejem cementového zbožíprodejem cementového zbožíprodejem cementového zboží. 

V bývalém Interiéru nalezneme různé krytiny střech, dále okapy a trapézykrytiny střech, dále okapy a trapézykrytiny střech, dále okapy a trapézykrytiny střech, dále okapy a trapézy. 

Na náměstí stojí  l dobře zásobená drogeriedrogeriedrogeriedrogerie včetně kancelářských a lakýrnických 

potřeb. 

Pro specialistyPro specialistyPro specialistyPro specialisty slouží l prodejna modelářských potřeb, l prodejna přijímačů pro 

RC modely, velká prodejna učebnic, výroba loutek na zakázku, výroba textil-

ních dekorací na míru, výroba keramických plastik, renovace a prodej starých 

litinových kamen, l starožitnictví a především světoznámá umělecká vazba 

knih a 2 tiskárny.  

Děti pohlídá Úvaláček na Slovanech, kočičky kočičí hotel v Radlické čtvrti. 

Podle vývěsních štítů firem se lze domnívat, že máme 7 salonů krásy7 salonů krásy7 salonů krásy7 salonů krásy, mnohé i 

s manikúrou, pedikúrou či masážemi. Konečně jsme se dočkali i ševce.ševce.ševce.ševce. Opravu 

obuvi nalezneme v Havlíčkově ulici. 

Základní výčet by nebyl úplný bez přehledu    pohostinstvípohostinstvípohostinstvípohostinství, které se nacházejí  na 

Homolce, na Slovanech, vinárna  stojí v Havlíčkově ulici, Orange bar v Husově 
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ulici, 2 restaurace na náměstí A. z Pardubic, 2. je rozšířena o pizzerii. Sportovci 

využívají hospodu Na hřišti a osvěžovnu U kurtů, cestující železnice čínský 

snack. 

V Úvalech chybí prodejna galanterie, kvůli vysoké domovní dani se odstěhoval 

z kulturního domu prodej nábytku. Ve městě se nenachází prodej beletristické 

literatury. Neexistuje tu klasický prodej oděvů. 

Prodej potravin je vyhovující, pokud vlastníte auto a můžete si dojet do levněj-

ších obchodů velkých řetězců., kde lze najít větší výběr zboží. Menší obchůdky 

jsou dražší a jejich sortiment nemusí být v odpoledních hodinách dostačující. 

Prodejny jsou soustředěny do centra, na okrajích chybí. 

Je zajímavé, že se neujaly farmářské trhyfarmářské trhyfarmářské trhyfarmářské trhy nebo adventní trh.  

Zahrádkáři prodávají své přebytky dvakrát týdně na náměstí A. z Pardubic. 

                                                                                        PhDr. Lenka Mandová 

 

9. Školství 9. Školství 9. Školství 9. Školství     
    

a) a) a) a) Mateřská škola PražskáMateřská škola PražskáMateřská škola PražskáMateřská škola Pražská    
    

Zřizovatelem školy je město Úvaly. Ředitelkou školy je Jaroslava HejnicováŘeditelkou školy je Jaroslava HejnicováŘeditelkou školy je Jaroslava HejnicováŘeditelkou školy je Jaroslava Hejnicová. 

Spolu s ni  v mateřské škole pracují 4 učitelky, dvě kuchařky a dva provozní 

pracovníci. V pedagogickém sboru došlo v roce 2011 k jedné změně. Odešla paní 

učitelka Radka  Macková a  nově nastoupila Hana Košatová. 

Kapacita MŠ, která  je 45 dětí, byla  naplněna ihned při zápisu do školky. Dů-

vodem velkého zájmu je jednak  přibývající počet mladých rodin s dětmi, které 

se stěhují do nových zástaveb v Úvalech, ale také obliba školky vzhledem ke 

krásnému umístění na okraji  háje, který tvoří i část školní zahrady. 

 Ve školce jsou 2 třídy — sluníčka  s 20 dětmi a dráčci  s 25 dětmi předškolního 

věku.  Mateřská škola pracuje podle povinného školního vzdělávacího progra-

mu s názvem „Školka plná pohody“. Kromě předškolního  vzdělávání dětí škol-

ka nabízí i jiné aktivity např. pravidelná divadelní představení, výlety, sezná-

mení s anglickým jazykem, předplaveckou přípravu.  

Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola 
PražskáPražskáPražskáPražská    
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Školka nemá jen interní aktivity. Svými výtvarnými pracemi se děti účastní na 

výtvarné soutěži v MDDM, prezentují je při různých příležitostech ve městě 

např. na Jabkobraní, na nástěnce v lékárně, obdarovávají jimi členy Klubu dů-

chodců. Školka má společné akce např. úpravu školní zahrady také se Základní 

školou a Základní a speciální školou v Úvalech.  

    

b) b) b) b) Mateřská škola KollárovaMateřská škola KollárovaMateřská škola KollárovaMateřská škola Kollárova    
    

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

Od 1. 3. 2011 z důvodu rozšíření kapacity MŠ Kollárova byly přijaty 3 nové 

pedagogické pracovnice paní: Irena Čermáková, Ivana Ředinová a Vladimíra 

Šůrová. 

Zároveň  byly  přijaty další dvě provozní  síly. Na pracovní místo provozní a 

uklízečky nastoupila paní Věra Nováková,  na pracovní místo kuchařky Rada-

na Fořtová. 

Školní rok zahájilo 125 dětí v pěti třídách.  Od 1. 3. byly otevřeny 2 další třídy 

a přibylo 45 dětí. I přes toto rozšíření kapacity nemohlo být při zápisu na školní 

rok 2011/2012 dalších 54 dětí přijato.  

Dne 9. 2. 2011  se uskutečnilo slavnostní otevření nového pavilonu školky a 

proběhl „Den otevřených dveří“.  Na zahájení provozu bylo zakoupeno nejzá-

kladnější vybavení. V průběhu roku se postupně do nové  MŠ dokupoval po-

třebný nábytek, hračky, didaktické pomůcky, výtvarný materiál apod. 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Svět je velké 

dobrodružství“, který je rozpracován do čtvrtletních okruhů  navazujících svý-

mi aktivitami na jednotlivá roční  období. Součástí výuky je i seznámení 

s angličtinou a předplavecká výchova. Probíhaly i společné akce pro rodiče 

s dětmi např. vánoční dílničky.   Děti v průběhu roku měly možnost vidět řadu 

divadelních představení, absolvovaly výlety např. do ZOO v Liberci a skanze-

nu v Přerově nad Labem. Tradičními akcemi ve školce byly oslavy narozenin, 

Vánoční zvonění, Velikonoční den, pálení a rej čarodějnic, návštěva městské 

knihovny, slavnostní rozloučení s předškoláky. Předškolní děti se zúčastnily 

Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola 
KollárovaKollárovaKollárovaKollárova    
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koncertu vážné hudby pořádaného pod záštitou umělecké školy v Českém Bro-

dě. 

Školka se zapojovala do výtvarných soutěží pořádaných MDDM , kde děti 

získaly krásná umístění.   V rámci  tradiční spolupráce se ZŠ  se děti zapojily 

do  ekologického projektu „děti dětem aneb s odpady hravě“. Děti  vystupovaly 

na městských akcích např.  v domě s pečovatelskou službou pro Klub důchodců  

a při rozsvícení vánočního stromu na náměstí.   

 

c) c) c) c) Základní školaZákladní školaZákladní školaZákladní škola    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    
Zřizovatelem školy je město Úvaly. Základní škola v Úvalech v právních 

vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vzta-

hů. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První 

stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým 

ročníkem. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna. Kapacita školy 

byla  680 žáků, školní družiny 180 žáků a školní jídelny od 1. 1. 2011 440 

strávníků. 

Škola v Úvalech má ideální polohu. Je na náměstí čelní stěnou, zadní částí je 

uprostřed krásné přírody. Umístění školy v klidném prostředí a v blízkosti Vini-

ce, umožňuje realizování části výuky, hlavně v oblasti environmentální výcho-

vy, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, v přírodním a ekologickém prostředí. 

Ředitelem školy je Mgr. Jaroslav Březka, zástupkyní ředitelŘeditelem školy je Mgr. Jaroslav Březka, zástupkyní ředitelŘeditelem školy je Mgr. Jaroslav Březka, zástupkyní ředitelŘeditelem školy je Mgr. Jaroslav Březka, zástupkyní ředitele pro I. st. Ing. e pro I. st. Ing. e pro I. st. Ing. e pro I. st. Ing. 

Blanka Morávková, zástupkyní ředitele pro II. st. Mgr. Irena Nováková, vBlanka Morávková, zástupkyní ředitele pro II. st. Mgr. Irena Nováková, vBlanka Morávková, zástupkyní ředitele pro II. st. Mgr. Irena Nováková, vBlanka Morávková, zástupkyní ředitele pro II. st. Mgr. Irena Nováková, vý-ý-ý-ý-

chovným porachovným porachovným porachovným poraddddcem PhDr. Zdeněk Pouch. cem PhDr. Zdeněk Pouch. cem PhDr. Zdeněk Pouch. cem PhDr. Zdeněk Pouch.     

Ve školním parlamentu pracovalo 20 žáků. Třídy a třídní učitelé vyslali ze 

svých řad zástupce, kteří byli ochotni v parlamentu v průběhu školního roku 

pracovat, připravovat zajímavé akce pro své spolužáky, spolupodílet se na cho-

du školy, rozhodovat a zastupovat svoji školu na veřejnosti. Předsedou byl zvo-

len Vláďa Končitý z 9. C, mluvčími byl Miloš Ulrich z 6. A a Eliška Urbanová 

z 6. B, informační blok zajišťovala Tereza Horová ze třídy 8. B. 

Do školní družiny bylo přihlášeno 180 dětí z 1. stupně. Děti byly rozděleny do 

šesti oddělení. Školní družina využívala tři kmenové třídy v budově č. 7 a tři 

v budově č. 8. Děti pracovaly také v počítačové pracovně, knihovně, školní ku-

Základní školaZákladní školaZákladní školaZákladní škola    
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chyňce a ke sportovním aktivitám využívaly školní tělocvičnu. Ve školní druži-

ně pracovaly děti v zájmových kroužcích ruského jazyka, šikovných rukou, sbo-

rového zpěvu, sportovním. 

Provoz školy byl zajištěn ve čtyřech objektech, které jsou v těsné blízkosti. Rea-

lizován byl v 26 kmenových třídách a 3 odborných učebnách - informační a 

výpočetní technika, školní dílna a cvičná kuchyňka. Děti 1. stupně byly umís-

těny v budově č. 7  ve čtyřech třídách, v budově č. 8 v osmi třídách, „domečku“ 

čp. 44 ve dvou a v přístavbě také ve dvou třídách.  Výuka dětí 2. stupně probí-

hala v přístavbě v deseti třídách. 

Součástí školy je školní jídelna. Vývařovna kuchyně po rozsáhlé rekonstrukci 

splňuje základní hygienické normy, ale je stále provizoriem s výjimkou do 31. 

12. 2012  a hraniční možností přípravy 440 jídel. Jídelna je prostorově malá s 

kapacitou pouze 45 míst. Proto je provoz víceobrátkového výdeje obědů organi-

začně náročnější a na hranici únosnosti.  

Základní škola má v přístavbě malou tělocvičnu, která je vzhledem k velikosti i 

k výšce stropů nevyhovující pro míčové hry a je využívána zejména nejmladšími 

žáky 1. stupně. Ostatní žáci využívají pro výuku tělesné výchovy místní soko-

lovnu. Obě tělocvičny jsou vybaveny základním nářadím, které byly v lednu 

2011 opět podrobeny revizní prohlídce. Škvárová část školního hřiště pod soko-

lovnou je ve špatném stavu. Z důvodu havarijního stavu toto hřiště je využívá-

no minimálně. Pravidelně je však využíváno házenkářské hřiště u sokolovny a k 

sportovním aktivitám i relaxaci i sportovní areál pod školou, jehož součástí je i 

„Učebna pod modrou oblohou“, která se podařila dokončit výstavbou zastřešené 

pergoly o rozměrech 10 x 7 metrů s podlahou ze zámkové dlažby. Za Tesko do-

mečkem se podařilo vybudovat, díky grantu z kraje, rozběhovou dráhu a písko-

vé doskočiště pro skok daleký. Tento areál, který je v těsné blízkosti školy,  je 

pravidelně využíván dětmi v hodinách TV, při družinových aktivitách, 

v případě hezkého počasí i o velkých přestávkách. Jsou zde k dispozici dvě hřiš-

tě (pro odbíjenou a košíkovou), dva betonové stoly na stolní tenis a zatravněné 

hřiště s malými brankami. Učebna pod modrou oblohou, s 10 stoly, 60 místy 
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k sezení a 16 poznávacími panely s přírodovědnou tematikou, byla využívána 

hlavně k výuce přírodopisu. 

S přibývajícími žáky škola bojuje dlouhodobě s malými a nevyhovujícími prosto-

rami. Provoz nejvíce komplikuje absence výukových prostor, zázemí  pro provoz 

školní družiny a malá kapacita jídelny, chybí větší tělocvična, odborné učebny a 

šatny pro 1. stupeň. Zřizovatel školy, tj. Městský úřad Úvaly, získal finanční 

dotaci v regionálním operačním programu na variantu částečného řešení prosto-

rových problémů nástavbou, jejíž realizací škola získá 6 nových kmenových 

učeben, dvě jazykové učebny a tři kabinety. Nástavba byla zahájena 1. června a 

byla dokončena v prosinci 2011. 

    

d) d) d) d) Základní Základní Základní Základní škola škola škola škola a Praktická školaa Praktická školaa Praktická školaa Praktická škola    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    
Z důvodu řešení nedostatku prostor pro potřeby Základní školy Úvaly uložila 

rada města na svém zasedání 11. 5.  starostovi města zajistit zpracování výpo-

vědi z nájmu z budovy čp. 8 na adrese nám. Arnošta z Pardubic nájemci Zá-

kladní škole a Praktické škole Úvaly k  datu 30. 6. 2011 s roční výpovědní lhů-

tou, tj. do 30. 6. 2012. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Její řeJejí řeJejí řeJejí ředitelkou je ditelkou je ditelkou je ditelkou je 

Eva Bubáková.Eva Bubáková.Eva Bubáková.Eva Bubáková.    

Další informace vedení školy na protest proti výpovědi odmítlo poskytnout. 
    

    
e) e) e) e) ZUŠ Český Brod ZUŠ Český Brod ZUŠ Český Brod ZUŠ Český Brod ––––    pobočka Úvalypobočka Úvalypobočka Úvalypobočka Úvaly    
Pobočka školy byla v Úvalech otevřena 1. 9. 2010. Působí v pronajatých učeb-

nách. Pro individuální hudební výuku má škola k dispozici dvě učebny 

v budově Základní školy a Praktické školy Úvaly, výuka hudební nauky a pě-

veckého sboru se koná v učebně Základní školy Úvaly. Pobočka spadá pod 

ZUŠ Český Brod, jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Ředitelem školy je Ředitelem školy je Ředitelem školy je Ředitelem školy je 

Tomáš CharvTomáš CharvTomáš CharvTomáš Charvát.át.át.át.    

Vyučovanými předměty byly přípravná hudební výchova, hra na housle, klasic-

kou a elektrofonickou kytaru, klarinet, saxofon, zobcová flétna, lesní roh, sbo-

rový zpěv, bicí, hudební teorie. Výuku navštěvuje 55 dětí a vyučuje 6 učitelů.  
 

 

Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola a a a a 
PraPraPraPrakkkktická škola tická škola tická škola tická škola 
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    

Základní umZákladní umZákladní umZákladní umě-ě-ě-ě-
lecká škola Český lecká škola Český lecká škola Český lecká škola Český 
Brod Brod Brod Brod ––––    pobočka pobočka pobočka pobočka 
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    
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f) f) f) f) Městský dům dMěstský dům dMěstský dům dMěstský dům dětí a mládežeětí a mládežeětí a mládežeětí a mládeže    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    
    

Městský dům dětí a mládeže (MDDM), jehož zřizovatelem j e město Úvaly, byl 

i v roce 2011 vyhledávaným společenským a kulturním centrem nejen pro děti a 

mládež. Činnost zařízení je zaměřena především na volnočasové aktivity a roz-

voj dětí školního věku  formou pravidelných, příležitostných, víkendových a 

prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových a kul-

turních akcí. Kromě toho MDDM pořádá  výstavy, přednášky, koncerty pro 

širokou veřejnost, k čemuž využívá krásné prostory své galerie.  

Ředitelkou MDDM jeŘeditelkou MDDM jeŘeditelkou MDDM jeŘeditelkou MDDM je    Jana PospíšilováJana PospíšilováJana PospíšilováJana Pospíšilová. Dále v zde působí 4 pedagogičtí pra-

covníci a 20 externích spolupracovníků. Ve školním roce 2010/2011 bylo orga-

nizováno 74 kroužků pro 1042 dětí.  V novém   školním  roce  2011/2012 bylo 

otevřeno 69 kroužků, do kterých se přihlásilo 811 dětí.  O  prázdninách Dům 

zorganizoval 11 letních, z toho 7 příměstských  táborů, celkem pro 291 dětí. 

V průběhu roku se dále  uskutečnilo  92 akcí a soutěží,  kterých se podílelo nebo 

je navštívilo dohromady 8 404 osob.  

Kroužky a jednotlivé aktivity zastřešují čtyři oddělení.  

V oddělení společenských vědoddělení společenských vědoddělení společenských vědoddělení společenských věd pod vedením Olgy Procházkové pod vedením Olgy Procházkové pod vedením Olgy Procházkové pod vedením Olgy Procházkové probíhalo     12 

kroužků celkem pro  244 dětí a 3 letní příměstské turistické tábory pro 91 dětí. 

28 akcí, které toto oddělení pořádalo, mělo  462 účastníků. Důležitou součástí 

činnosti byl dopolední klub Ouvaláček s výtvarnými, hudebními a cvičebními 

aktivitami pro rodiče s dětmi do 6 let. Stále oblíbenější jsou tvořivé dílny a se-

mináře pro maminky. Pod záštitou tohoto oddělení se konal již tradiční   Ša-

chový memoriál Jaroslava Novotného v juniorské kategorii.  

V ooooddělení estetikyddělení estetikyddělení estetikyddělení estetiky    pod vedením Ivy Pospíšilové pod vedením Ivy Pospíšilové pod vedením Ivy Pospíšilové pod vedením Ivy Pospíšilové působilo 27 kroužků s 233 

dětmi. 18 akcí oddělení se zúčastnilo 4 036 účastníků. Oproti předešlému roku 

byla v roce 2011 rozšířena činnost o kroužek dramatické výchovy pro děti od tří 

let, 2 kroužky výuky hry na kytaru, kroužek vyšívání. V rámci kroužku byly 

zrealizovány tři  mikroregionální výtvarné soutěže / Létání, Řemesla Polabí, 

Ohrožené druhy savců/, které zaznamenaly vysokou účast i úroveň soutěžních 

prací.  

Městský dům dětí a Městský dům dětí a Městský dům dětí a Městský dům dětí a 
mládežemládežemládežemládeže    
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Děti z hudebních kroužků vystoupily kromě koncertů v MDDM i na 1. ad-

ventní neděli na celoměstských oslavách v Úvalech,  připravily pořad Mamin-

kám či hudební akademii.  

Oddělení estetiky uspořádalo několik výstav prací dětí z výtvarných, keramic-

kých kroužků a kroužku lidové tvorby. V soutěži Řemesla Polabí děti  získaly 

několik předních ocenění. 

Velmi úspěšné bylo divadelní představení „ 5 pohádek“ na dětském dnu v Úva-

lech v podání dětí z dramatických kroužků. 

Taneční Taneční Taneční Taneční oddělení oddělení oddělení oddělení pod vedením Aleny Navrátilové pod vedením Aleny Navrátilové pod vedením Aleny Navrátilové pod vedením Aleny Navrátilové si nemůže stěžovat o malý 

zájem dětí o taneční aktivity. Tomu odpovídá i počet organizovaných kroužků 

(35) a počet zapojených dětí (565). Proběhly  2 letní tábory s účastí 107 dětí.  

Pozitivní je také to, že mnozí dospělí absolventi kroužků se vracejí zpět  jako 

externí lektoři.     

Alena Navrátilová zpracovala projekt na mikroregionální taneční soutěž Vá-

noční cena MDDM Úvaly. Protože se grant Středočeského kraje nepodařilo 

získat, soutěž financoval MDDM z vlastních  zdrojů.  

Taneční oddělení pokračovalo v nastoupené úspěšné dráze na různých soutě-

žích. Největšími úspěchy tohoto roku  byla tři ocenění z  Mistrovství republiky 

v EB dospělých v Jablonci nad Nisou, kde M. Havrda získal 3. a  J. Ťoupalík 

7. místo. Se společným vystoupením pak byli v soutěži na 1. místě. V regionální 

soutěži formací v Praze získala děvčata v kategorii  RIV moderna 1. místo a 

v kategorii IIIA 3. místo. Z pohárových soutěží přivezly děti šestkrát 1. místo, 

pětkrát 2. místo a pětkrát byly 3. V průběhu roku byly zahájeny přípravy na 

oslavy 20 let taneční skupiny RYTMUS. Shromažďovaly se  podklady pro film, 

který vznikne v produkci MDDM. Děti tanečního oddělení připravovaly slav-

nostní vystoupení k této příležitosti v Salesiánském divadle v Praze. 

Pod záštitou    ooooddělení pro mládež a kulturuddělení pro mládež a kulturuddělení pro mládež a kulturuddělení pro mládež a kulturu    pod vedením Jany Pospíšilové pod vedením Jany Pospíšilové pod vedením Jany Pospíšilové pod vedením Jany Pospíšilové jsou 

pořádány akce, které mají kulturní a osvětový charakter.     V roce 2011 to bylo  

15 akcí, 12 z nich o sobotách, s celkovou návštěvností 2 193 účastníků.  

Z pořádaných akcí je třeba vyzdvihnout tradiční akci „Tak trochu úlet“, která 

se opět po roční přestávce vrátila a opět se vydařila. Jako vždy se jednalo 
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o prezentaci výtvarné, fotografické, hudební, literární, filmové či divadelní 

tvorby v rámci mikroregionu. A jako vždy byly objeveny talenty. Velice prestiž-

ní byla výstava fotografické tvorby Karla Pokorného, který žije ve Švýcarsku. 

Právě díky  zahraničním vystavovatelům se MDDM Úvaly dostává do pově-

domí širší kulturní veřejnosti a získává na prestiži. Mezi návštěvníky výstavy  

byla PhDr. Daniela Retková / spolupracovnice V.Havla/, manželé Lormanovi 

/ Vize 90/, sochaři, malíři, herci, lidé z disentu. Mladou generaci vystavujících 

fotografů zastupoval Jiří Lehejček , který zaujal zajímavými besedami o Mon-

golsku a Bajkalu. Stále více příznivců si získává Turnaj  v Rapid šachu pro 

dospělé. 

Vzhledem k velkému zájmu o kroužky  se MDDM i v roce 2011 potýkal  

s nedostatkem prostor pro taneční oddělení, který se díky vstřícnosti ředitelství 

školy, vedení TJ Sokol a majitelky úvalského fitcentra Mamut Martiny Křeli-

nové podařilo MDDM podařilo řešit formou pronájmu. Budova MDDM, ve 

které se nacházejí pracovny, probíhají kroužky a uskutečňují se kulturní akce, 

byla sice v roce 2002 kompletně přestavěna, ale hned po uplynutí záruční lhůty 

se začaly objevovat vážné nedostatky. V r. 2011 byla na náklady MDDM 

kromě jiných menších akcí opravena a zateplena severní část budovy. Na ná-

klady zřizovatele, tj. města Úvaly, byla firmou Stavitelství Kroutil opravena 

část západní stěny, byla vyměněna podlaha ve sloupovém sálku, udělány nové 

sádrokartonové stropy na dívčích záchodech a ve sloupovém sálku. 

 

10. Kultura a společnost10. Kultura a společnost10. Kultura a společnost10. Kultura a společnost    
 

Přehled kulturních a společenských akcí v Úvalech za rok 2011 je důkazem 

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

podmínky mají daleko k dokonalosti. Tak jsou často akce připravovány doslova 

„na koleně“. Chybí odpovídající a všestranný společenský sál, veřejné pódium a 

mnohé další. Nejvýznamnější akce uvádí následující přehled. 
 

Komise pro kulturu Rady města Úvaly společně s baráčnickou obcí uspořádala 

v sobotu 22. ledna v místní sokolovně od 20 hodin XXXXIIII. městský ples.. městský ples.. městský ples.. městský ples.    Ples se 

KulturaKulturaKulturaKultura    
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tradičně stává vrcholem plesové sezóny v Úvalech a pro veliký zájem úvalských 

občanů je zcela vyprodán. Tradičně i v tomto roce množství sponzorských darů 

a finančních příspěvků ze strany úvalských podnikatelských subjektů, a nejen 

úvalských, umožnilo značné množství cen pro bohatou tombolu. Tradičně 

k tanci a poslechu hrála kapela Březovanka pod vedením p. Vojtěcha. Předtan-

čení zajistil mladý soutěžní pár Lukáš Březina a Kristina Klusová a taneční 

představení dětí z MDDM Úvaly. 
 

Městský dům dětí a mládeže Úvaly zorganizoval 5. 3. od 14.30 hodin 

v úvalské sokolovně dětský karnevaldětský karnevaldětský karnevaldětský karneval. K tanci dětem hrála kapela Kolegové, 

vystoupil klaun Petr Theimer, proběhla tradiční soutěž o nejlepší masku. 
 

Kulturní komise rady města a Městský dům dětí a mládeže uspořádaly 11. 3. od 

18 hodin v galerii MDDM vernisáž společné výstavy děl výjimečných osovýstavy děl výjimečných osovýstavy děl výjimečných osovýstavy děl výjimečných osobnobnobnobnos-s-s-s-

tí, čestných občanů Úval tí, čestných občanů Úval tí, čestných občanů Úval tí, čestných občanů Úval ––––    Hana Benešová, keramika, Miloslava Kaňková, Hana Benešová, keramika, Miloslava Kaňková, Hana Benešová, keramika, Miloslava Kaňková, Hana Benešová, keramika, Miloslava Kaňková, 

keramika, Miroslav Masák, stavby, Vladimír Vondráček, obrazy.keramika, Miroslav Masák, stavby, Vladimír Vondráček, obrazy.keramika, Miroslav Masák, stavby, Vladimír Vondráček, obrazy.keramika, Miroslav Masák, stavby, Vladimír Vondráček, obrazy. S jejich ži-

votním a uměleckým příběhem účastníky seznámil Dr. Vítězslav Pokorný, za-

hájení výstavy provedl starosta města MUDr. Jan Šťastný. Obohacením byla 

kulturní vložka v podání konzervatoristů Martina Vydry (zpěv) a Michala 

Pavlíčka (klavír). 
 

Kulturní komise Rady města Úvaly uspořádala v sobotu 26. 3. od 17 hodin 

v sále domu s pečovatelskou službou besedu se scénáristou, režisérem a hercem, 

úvalským rodákem Olegem Reifem pod názvem „Od Wericha ke K„Od Wericha ke K„Od Wericha ke K„Od Wericha ke Kaaaameňáku“meňáku“meňáku“meňáku“. 

V rámci besedy byly promítány ukázky z dokumentů. Beseda byla hojně navští-

vena občany, kteří se p. Reifa na mnohé z jeho života ptali. 
 

Základní umělecká škola Český Brod uspořádala 6. 4. v sále domu 

s pečovatelskou službou koncert žáků své úvalské pobočky pod názvem 

Houslové hudební odpoledneHouslové hudební odpoledneHouslové hudební odpoledneHouslové hudební odpoledne.  Na koncertě vystoupili nejmenší houslisté. Inter-

preti sklidili upřímný potlesk celého publika. Koncert proběhl ke spokojenosti 

všech zúčastněných.  
 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2011                                                                                    strana          53  
                                                                                                                                                                                              

Městský dům dětí a mládeže uspořádal 15. 4. od 17.30 hodin v prostorách domu 

vernisáž velikonoční výstavyvelikonoční výstavyvelikonoční výstavyvelikonoční výstavy prací dětí z kroužků výtvarných, keramických a 

lidové tvorby. 
 

Městský dům dětí a mládeže připravil pro všechny příznivce 16. 4. od 10 do 16 

hodin tradiční velikonoční jarmarkvelikonoční jarmarkvelikonoční jarmarkvelikonoční jarmark. 
 

Kulturní komise rady města připravila v sobotu 16. 4. od 17 hodin v sále domu 

s pečovatelskou službou velikonoční vystoupení MUSICA DOLCE VITAMUSICA DOLCE VITAMUSICA DOLCE VITAMUSICA DOLCE VITA – 

Jana Jehličková  - Kunertová, j. h. (soprán), Daniela Demuthová (mezzo-

soprán), Žofie Vokálková (flétna), Zbyňka Šolcová (harfa). Velikonoční pro-

gram zcela nadchl zcela zaplněný sál. 
 

Městský dům dětí a mládeže a kulturní komise rady města uspořádaly 30. 4. Na 

hřišti pod sokolovnou tradiční Čarodějnice.Čarodějnice.Čarodějnice.Čarodějnice. Hrála country kapela Kolegové, 

pekly se vuřty, probíhaly soutěže a taškařice všeho druhu. Akce byla hojně dět-

mi a jejich rodiči navštívena. Oheň zapálil starosta města MUDr. Jan Šťastný, 

na stanovištích se vyřádilo 346 soutěžících dětí. Počasí přálo a tak se vše vyda-

řilo. 
 

Vedení města Úvaly a městský úřad uspořádaly vzpomínkové shromážděnívzpomínkové shromážděnívzpomínkové shromážděnívzpomínkové shromáždění a 

kladení věnců 4. 5. v 17 hodin na hřbitově u památníku padlých. Projevy před-

nesli starosta MUDr. Jan Šťastný a Ing. Roman Bubák. Akce se zúčastnilo na 

50 úvalských občanů. 
 

Kulturní komise rady města uspořádala v pátek 13. 5. od 18 hodin v sále domu 

s pečovatelskou službou besedu se socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovoubesedu se socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovoubesedu se socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovoubesedu se socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovou.  

Na besedu přišlo dostatek zájemců především z řad příznivců i zvědavců. Bese-

dou prolínala dvě velká témata – mezigenerační problémy a jak můžou občané 

ovlivnit dnešní politickou situaci. 
 

V sobotu č. června se uskutečnil v prostorách pod sokolovnou 20. ročník Ouva20. ročník Ouva20. ročník Ouva20. ročník Ouval-l-l-l-

skýho bigbítu.skýho bigbítu.skýho bigbítu.skýho bigbítu. Kapela Divokej Bill, pod jehož patronací ročník probíhal, uvítal 

své dlouholeté přátele britskou folk punkovou skupinu Levellers. Na dvou pódi-

ích se kromě Divokýho Billa objevily kapely Polemik ze Slovenska, Plexis, 
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Medvěd 009, Le Pneumatiq, dále The Hollow Men z Německa, Bára Zemano-

vá, Dirty Blondes a další.   
 

5. června v 17 hodin se v kostele Zvěstování Páně Úvaly uskutečnil koncert koncert koncert koncert 

komorního orchestru VOX BOHEMICAkomorního orchestru VOX BOHEMICAkomorního orchestru VOX BOHEMICAkomorního orchestru VOX BOHEMICA z Českého Brodu. Na programu byly 

skladby W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, F. Farkaše a B. Martinů. Dirigoval 

Tomáš Charvát, na housle hrála Ludmila Štětinová. 
 

Kulturní komise rady města uspořádala koncertkoncertkoncertkoncert    u příležitosti 10. výročí komou příležitosti 10. výročí komou příležitosti 10. výročí komou příležitosti 10. výročí komor-r-r-r-

ního pního pního pního pěěěěveckého sboru CHRISTIveckého sboru CHRISTIveckého sboru CHRISTIveckého sboru CHRISTI Úvaly v sobotu 25. června v 16 hodin v sále 

domu s pečovatelskou službou, na kterém vedle sboru Christi vystoupili Tereza 

Machačová (zpěv), Marta Ženatá (zpěv), Martin Vydra (zpěv), Marek Náde-

níček (zpěv), MgA. Michal Greco (violoncello), Milan Procházka (kytara). Di-

rigoval Dr. Vítězslav Pokorný, klávesový doprovod Mgr. Eva Nádeníčková. 

Aplaudoval zcela zaplněný sál. 
 

Městský dům dětí a mládeže zorganizoval 2. 9. v 18 hodin v galerii MDDM 

výstavu ilustrací pro děti Ladislavy Pechové DOMA JE NEJLÍP III.DOMA JE NEJLÍP III.DOMA JE NEJLÍP III.DOMA JE NEJLÍP III. Úvodní 

slovo přednesla Jana Pospíšilová, hudba Markéta a Zdeněk Zdeňkovi. 
 

Městský dům dětí a mládeže uspořádal 17. 9. ve všech prostorách domu již tra-

diční akci ÚLEÚLEÚLEÚLETTTT. K vidění byly obrazy, fotografie, plastiky a jiné umělecké 

záležitosti mladých výtvarníků, zněla hudba a zpěv mladých hudebníků a au-

torské čtení.  
 

9. 9. uskutečnila místní kapela Divokej Bill Divokej Bill Divokej Bill Divokej Bill svůj 1000. koncertsvůj 1000. koncertsvůj 1000. koncertsvůj 1000. koncert na házenkář-

ském hřišti pod sokolovnou. Předskakující kapelou byla skupina Koblížci ze 

Šumperku a poté do pozdních hodin probíhala produkce kapely Divokej Bill. 

Koncert se setkal s velikým zájmem nejen místních mladších občanů, ale i 

z Prahy a z širokého okolí. Koncert se určitě vydařil. Jedinou kaňkou je skuteč-

nost, že asi 18 letý účastník při cestě na noční pražský vlak přebíhal koleje a 

nepřežil střet s rychlíkem. 
 

Sdružení Otevřené Úvaly a Klub přátel historie a přírody Úval a okolí uspořá-

daly ve středu 14. září slavnostní akce příležitosti dokončení obnovy místní 310 
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let staré sochy sv. Jana Nepomuckého. V 18 hodin setkání u sochy v areálu kos-

tela Zvěstování Páně, v 19 hodin v sále domu s pečovatelskou službou zahájení 

výstavy SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ A BAROKNÍ TVÁŘ ÚVAL A OKSVATÝ JAN NEPOMUCKÝ A BAROKNÍ TVÁŘ ÚVAL A OKSVATÝ JAN NEPOMUCKÝ A BAROKNÍ TVÁŘ ÚVAL A OKSVATÝ JAN NEPOMUCKÝ A BAROKNÍ TVÁŘ ÚVAL A OKO-O-O-O-

LÍ.LÍ.LÍ.LÍ.    
    

Kulturní komise rady města uspořádala v sobotu 24. 9. od 14 hodin v sále domu 

s pečovatelskou službou Václavské odpoledneVáclavské odpoledneVáclavské odpoledneVáclavské odpoledne s hudebníkem Mirkem Kočární-

kem. K přítomným, zejména seniorům, hrál p. Kočárník k tanci a poslechu 

známé melodie. 
 

Spolek Jonatán, za podpory Základní školy Úvaly, uspořádal 8. 10. 

v prostorách u ZŠ V. ÚVALSKÉ  JABKOBRANÍV. ÚVALSKÉ  JABKOBRANÍV. ÚVALSKÉ  JABKOBRANÍV. ÚVALSKÉ  JABKOBRANÍ. Hrála kapela Kolegové.  

Za velkého zájmu veřejnosti probíhaly soutěže o nejchutnější jablečnou dobrotu, 

o nejlepší výrobek na téma jablko, o nejzajímavější jablíčkový výkres, vyráběly 

se svíčky, vlastní pohledy, malování henou na roce a nohy a celá řada dalších 

akcí. Nejlepším receptem byl prohlášen recept Hraběnčiny řezy od paní Tiché. 
 

Kulturní komise rady města připravila v pátek 14. 10. od 18 hodin v sále domu 

s pečovatelskou službou besedu se Zdeňkem Troškou a Olegem Rebesedu se Zdeňkem Troškou a Olegem Rebesedu se Zdeňkem Troškou a Olegem Rebesedu se Zdeňkem Troškou a Olegem Reiiiifemfemfemfem. V rámci 

besedy byl promítnut krátký dokument. Zcela zaplněný sál vyslechl poutavá 

vyprávění.  Bylo to poslední veřejné setkání s p. Reifem, který 24. 10. zemřel ve 

věku 83 let. 
 

Vedení města a městský úřad uspořádaly vzpomínkovou akci kvzpomínkovou akci kvzpomínkovou akci kvzpomínkovou akci k    93. výročí zal93. výročí zal93. výročí zal93. výročí zalo-o-o-o-

žení Českžení Českžení Českžení Českooooslovenské republikyslovenské republikyslovenské republikyslovenské republiky ve středu 26. 10. v 17 hodin u pomníku padlých 

v I. světové válce na náměstí Arnošta z Pardubic. Zahájení provedl starosta 

města MUDr. Jan Šťastný a projev pronesl Ing. Josef Bubák. Vedle věnce měs-

ta k pomníku položili květiny i místní skauti. Akce probíhala za deštivého po-

časí, přesto se jí účastnilo na 30 občanů. 
 

Kulturní komise rady města uspořádala 11. 11. od 19 hodin v sále domu 

s pečovatelskou službou promítání filmového dokumentu „Vše pro dobro světa a „Vše pro dobro světa a „Vše pro dobro světa a „Vše pro dobro světa a 

Nošovic“ a besedu sNošovic“ a besedu sNošovic“ a besedu sNošovic“ a besedu s    režisérem dokumentu Vítem Klusákemrežisérem dokumentu Vítem Klusákemrežisérem dokumentu Vítem Klusákemrežisérem dokumentu Vítem Klusákem.  Byli trochu obavy, 

zda přijde publikum, protože dokument byl uveden necelých čtrnáct dní předtím 
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v televizi. Nakonec přišlo asi 30 diváků, kteří měli možnost shlédnout o 20 mi-

nut delší  nezkrácenou verzi filmu, určenou pro kina, s bonusem v podobě vtip-

né reklamy na nošovické zelí a záběrů, které se do filmu nedostaly. Pan režisér 

byl evidentně potěšen zájmem o film a jeho téma. Beseda po filmu byla velice 

živá a protáhla se  do pozdních nočních hodin.  
 

Městský dům dětí a mládeže uspořádal 18. 11. v 18 hodin ve své galerii verni-

sáž výstavvýstavvýstavvýstavyyyy    fotografií Dany Kyndrové fotografií Dany Kyndrové fotografií Dany Kyndrové fotografií Dany Kyndrové ----    ŽENAŽENAŽENAŽENA. Úvodní slovo přednesl Vladi-

slav Procházka, na harfu zahrála Zbyňka Šolcová. Vernisáž proběhla za účasti 

autorky.  
 

Kulturní komise rady města uspořádala 10. 12. od 16 hodin v sále domu s pečo-

vatelskou službou adventní koncert souboru MUSICA DOLCE VITA Ze Ze Ze Ze 

skladeb českých miskladeb českých miskladeb českých miskladeb českých misssstrů. trů. trů. trů. Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková 

– flétna, Zbyňka Šolcová – harfa. Přítomno bylo na 90 posluchačů. Trio nezů-

stalo nic dlužno své pověsti a předvedlo bravurní výkon, který také posluchači 

náležitě ocenili bouřlivým potleskem. 
 

Město Úvaly, s finančním přispěním Klubu přátel historie a přírody Úval a 

okolí a OHL ŽS, a. s., uspořádalo v neděli 18. 12. v 19 hodin v kostele Zvěsto-

vání Páně vánoční koncert duchovní hudby – Jakub Jan Ryba Jakub Jan Ryba Jakub Jan Ryba Jakub Jan Ryba ––––    Česká mše Česká mše Česká mše Česká mše 

vánoční. vánoční. vánoční. vánoční. Účinkovali: soprán – Tereza Machačová, alt – Ludmila Hudečková, 

tenor – Štěpán Eliáš, bas – Martin Vydra, Úvalský pěvecký sbor a Český ko-

morní ansambl, dirigoval Josef Štefan. Na počest zemřelého bývalého preziden-

ta Václava Havla zazněla v úvodu koncertu česká národní hymna. Kostel byl 

zcela zaplněn a v závěru koncertu dlouho aplaudoval. Koncert byl nejvýznam-

nějším kulturním počinem roku 2011 v Úvalech. 
 

Základní škola, ve spolupráci s úvalskou farností, uspořádala 22. 12. od 18 

hodin v kostele Zvěstování Páně vánoční koncert. vánoční koncert. vánoční koncert. vánoční koncert. Účinkovali žáci 2. stupně, 

sóla zpívali jako hosté Noemi Krieglerová a Martin Kušta. Žáci přednesli pás-

mo koled, skladby slavných autorů France Schuberta, Césara Franska a Jakuba 

Jana Ryby. Kostel byl téměř plný. Přítomní ocenili výborné výkony silným po-

tleskem. 
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11111111. Městská knihovna. Městská knihovna. Městská knihovna. Městská knihovna 

Knihovní fond činil 24 643 svazků, z toho beletrie 15 634 svazků. Ve volném 

výběru je 18 160 knihovních jednotek v ceně 102 970,- Kč. Je odebíráno 43 

periodik v ceně 27 775,- Kč. Knihovna má 604 registrovaných uživatelů, z toho 

do 15 let 146. Knihovních návštěv bylo uskutečněno 10 527 a výpůjček 25 282. 

Knihovna uspořádala 7 besed pro děti základní a mateřských škol, kterých se 

zúčastnilo 140 dětí.  Byl zaveden 1 výpůjční den pro rodiče s malými dětmi. 

Knihovna a její pracovnice jsou neustále zatíženy nevyhovujícími prostorami. 

Snad pozitivní krok v řešení přinese budoucí rok 2012.   

 

12121212. Církve. Církve. Církve. Církve    
    

V Úvalech v současnosti sídlí celkem tři církve, které jsou registrovány státem. 

Jedná se o Římskokatolickou církev, Církev československou husitskou a Církev 

bratrskou.  

 

Farnost Farnost Farnost Farnost ŘímskokatolickŘímskokatolickŘímskokatolickŘímskokatolickéééé    církvcírkvcírkvcírkveeee    ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    

Farářem úvalské farnosti je P. Krzysztof Lach. Liturgické bohoslužby (mše) 

jsou konány ve farním kostele Zvěstování Páně v Úvalech. Farnost má 

v Úvalech vlastní farní úřad na náměstí Arnošta z Pardubic. 

    

Náboženská Náboženská Náboženská Náboženská obec Církveobec Církveobec Církveobec Církve    československé husitské v Úvalechčeskoslovenské husitské v Úvalechčeskoslovenské husitské v Úvalechčeskoslovenské husitské v Úvalech    
 

Farářkou náboženské obce je Mgr. Jitka Pokorná. Liturgické bohoslužby jsou 

konány v Husově kapli náboženské obce CČSH. Náboženská obec má v Úva-

lech vlastní farní úřad v ulici Pražská, čp. 180. 

V duchovní oblasti náboženská obec zahájila Nový rok bohoslužbami. 9. 1. 

Uspořádala v Husově kapli Tříkrálový koncert křesťanského písničkáře a kyta-

risty Petra Lutky. 6. 3. se konalo výroční shromáždění náboženské obce, které 

zhodnotilo činnosti ve všech oblastech života náboženské obce a hospodaření 

s finančními prostředky. 7. 5. se konaly slavnostní bohoslužby k 90. Výročí 

založení náboženské obce CČSH v Úvalech za účasti biskupa pražského doc. 

ThDr. Davida Tonzara, Th.D.  3. 7. Byly uspořádány slavnostní bohoslužby 

Městská knihovnaMěstská knihovnaMěstská knihovnaMěstská knihovna    

Církev českosloveCírkev českosloveCírkev českosloveCírkev českosloven-n-n-n-
ská husitskáská husitskáská husitskáská husitská    

Římskokatolická Římskokatolická Římskokatolická Římskokatolická 
církevcírkevcírkevcírkev    
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k památce Mistra Jana Husa s připomínkou jeho díla čtením úryvků z jeho ká-

zání a slavení svátosti Večeře Páně. 17. 7. obec slavila životní jubileum 90 let 

věku dlouholeté členky Rady starších Vlasty Strnadové. V říjnu uctila při boho-

službách památku zesnulých. Na Štědrý den 24. 12. byla konána Štědrovečerní 

vigilie se čtením biblických textů a poslechem vánočních koled. 30. 12. uspořá-

dala rozloučení s rokem a v rámci Křesťanského klubu se rozloučila s rokem 

2011 modlitbou a zpěvem.   

 

Církev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská Úvaly    

Sbor Církve bratrské Praha 3 - Žižkov má v Úvalech umístěnou kazatelskou 

stanici, jejímž koordinátorem je Jan Stejskal. Zde se konají bohoslužby a nábo-

ženská setkání. Kazatelem sboru je jeho správce Mgr. Bronislav Kaleta. 

                  
                                                                                                 

13131313. . . . Tělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sport    
    

TJ SOKOL ÚVALYTJ SOKOL ÚVALYTJ SOKOL ÚVALYTJ SOKOL ÚVALY    

Hlavní činností je tělovýchovná a sportovní výchova dětí a mládeže.    PředsedPředsedPředsedPředsedou ou ou ou 

TJ TJ TJ TJ je je je je Ing. Jan ČernýIng. Jan ČernýIng. Jan ČernýIng. Jan Černý, , , , mímímímísssstopředsedou Jiřítopředsedou Jiřítopředsedou Jiřítopředsedou Jiří    Dráb ml.Dráb ml.Dráb ml.Dráb ml., členy výboru , členy výboru , členy výboru , členy výboru Zdeněk PaulZdeněk PaulZdeněk PaulZdeněk Paul, , , , 

Jiří Dráb st.Jiří Dráb st.Jiří Dráb st.Jiří Dráb st.    aaaa    Ing. TIng. TIng. TIng. Toooomáš Opálkamáš Opálkamáš Opálkamáš Opálka    

Tělovýchovná jednota má 233 členů. V roce 2011 se házenkáři zúčastnili mezi-

národního turnaje v Itálii – Teramo. Probíhaly soutěže mládeže i mužů na růz-

ných úrovních, byla zahájena jednání o výstavbě nové sportovní haly. Tělový-

chovná jednota se v Úvalech spolupodílela na pořádání Ouvalského bigbítu 

(Jiří Dráb ml. – moderátorem) 
 

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    

Hlavní činností SK je sportovní činnost dospělých a výchova dětí a mládeže 

především v kopané. Bylo registrováno 545 členů. Soutěže hrálo deset mužstev. 

3 mužstva mužů, 1 mužstvo dorostu a 4 mužstva mládeže do 15 let a 1 muž-

stvo žen. VVVVýkonný výbor pracovaýkonný výbor pracovaýkonný výbor pracovaýkonný výbor pracoval ve složení:l ve složení:l ve složení:l ve složení:    Václav KopačVáclav KopačVáclav KopačVáclav Kopač    ––––    předseda, Kpředseda, Kpředseda, Kpředseda, Kaaaarel rel rel rel 

LinhartLinhartLinhartLinhart    ––––    místopředseda, Josef Krutský místopředseda, Josef Krutský místopředseda, Josef Krutský místopředseda, Josef Krutský ––––    tajemník, Němec Petr tajemník, Němec Petr tajemník, Němec Petr tajemník, Němec Petr ––––    ppppooookladník, kladník, kladník, kladník, 

PetrPetrPetrPetr    Kumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír Bláha Kumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír Bláha Kumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír Bláha Kumprecht, Josef Dlouhý, Vladimír Bláha ––––    členovéčlenovéčlenovéčlenové....    

TJ SokolTJ SokolTJ SokolTJ Sokol    

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    
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Od 10. 1. do 28. 2. se na hřišti s umělou trávou odehrálo pět turnajů všech vě-

kových kategorií a dva turnaje okresní úrovně. 5. 3. se pořádal tradiční Karne-

val fotbalistů. 11. 4., 10. 5. a 26. 9. proběhl nábor mladých fotbalistů. Od květ-

na do srpna proběhla kompletní rekonstrukce travnaté plochy. 18. 6. se na hřišti 

konala pro hráče, funkcionáře a fanoušky fotbalová veselice s hudební skupinou 

SONUS. 14. 8. začala nová fotbalová sezóna 2011/2012. Od 17. 11 do 21. 12 

se na hřišti s umělou trávou odehrálo šest turnajů všech věkových kategorií. 21. 

12. proběhlo tradiční rozloučení s uplynulou sezónou funkcionářů, trenérů a 

sponzorů v hotelu Budka. 
 

TC Úvaly TC Úvaly TC Úvaly TC Úvaly ––––    tenisový clubtenisový clubtenisový clubtenisový club    

Hlavní činností je tenisový sport. V součastné době má tenisový oddíl TC Úvaly 

tři družstva mužů která hrají soutěž BUĎ FIT. Po dlouhé době se podařilo 

úspěšně rozjet tenisovou školu pro děti od cca 7 do 10 let. Tuto tenisovou školu 

navštěvuje 40 dětí pod vedením Lukáše Kunce, Jitky Martinovské, Petra Bar-

toše a Vítka Jankovského ml. Předsedou klubu je Předsedou klubu je Předsedou klubu je Předsedou klubu je BřezBřezBřezBřezina Michaelina Michaelina Michaelina Michael, pokladn, pokladn, pokladn, pokladní-í-í-í-

kem kem kem kem Ing. DostalíkIng. DostalíkIng. DostalíkIng. Dostalík    OldřichOldřichOldřichOldřich, tajemníkem Ing. Zeman Jiří, členy výboru , tajemníkem Ing. Zeman Jiří, členy výboru , tajemníkem Ing. Zeman Jiří, členy výboru , tajemníkem Ing. Zeman Jiří, členy výboru MatinoMatinoMatinoMatinov-v-v-v-

ská Jitkaská Jitkaská Jitkaská Jitka    a a a a KKKKaaaahuda Janhuda Janhuda Janhuda Jan....    

Velikost členské základny: 

a. členská základna – 126 členů 

b. aktivní členové – 122 

c. neaktivní členové - 4 

d. děti a mládež – 54 

 

Byly pořádány turnaje ve všech věkových kategoriích žáků, mužů a žen. Bohu-

žel četnost turnajů nebyla tak vysoká jako v roce 2010, protože počasí nám 

v roce 2011 moc nepřálo. V roce 2011 nebyl tenisových oddílem TC Úvaly orga-

nizován turnaj pod hlavičkou tenisového svazu s ohledem na skutečnost, že 

organizace tohoto turnaje pouze na dvou kurtech není důstojná pořádání turna-

je.  

Kurty na sezónu připravila firma pana Forvarčného, protože montáž nových 

lajen vyžadovala odbornou montáž. Zároveň byly osazeny v zadní části kurtů 

TC ÚvalyTC ÚvalyTC ÚvalyTC Úvaly    
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betonové žlábky, které zajistily odvod dešťové vody z obou kurtů. Další inves-

tiční akcí bylo vybudování nových toalet pro muže, které byly také jednou 

z podmínek provozu občerstvení „Osvěžovna na kurtech“. Jelikož se v polovině 

roku uskutečnila první a doufám, že ne poslední svatba v tenisovém areálu bylo 

nutné provést ještě nezbytné úpravy (dosetí trávy, oprava fasády v prostoru 

tenisového klubu) tyto úpravy byly financovány Romanem a Míšou Martiňá-

kových. V závěru roku byla položena zámková dlažby mezi lavičkami a vstup-

ní brankou na kurty. Tenisová sezóna na antukových kurtech byla ukončena 

cca začátkem listopadu, ale vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám bylo 

možno ještě využít dvorec s umělým povrchem v zadní části areálu.  

    

Cyklistický klub Úvaly, občaCyklistický klub Úvaly, občaCyklistický klub Úvaly, občaCyklistický klub Úvaly, občanské sdruženínské sdruženínské sdruženínské sdružení  
 

Spolek sdružuje zájemce o cyklistiku, kteří společně provozují různé formy cyk-

listiky (silniční, MTB, MTBO) a na různých úrovních (rekreační, závodní). 

Klub úzce spolupracuje s újezdským o. s. Tři pro zdraví.  Předsedou je Radek Předsedou je Radek Předsedou je Radek Předsedou je Radek 

Netušil, míNetušil, míNetušil, míNetušil, místopředsedou Jan Korbelář. stopředsedou Jan Korbelář. stopředsedou Jan Korbelář. stopředsedou Jan Korbelář. Rada sdrRada sdrRada sdrRada sdruuuužení žení žení žení pracuje ve složenípracuje ve složenípracuje ve složenípracuje ve složení    Radek Radek Radek Radek 

Netušil, Jan Korbelář, Martin ŠumeraNetušil, Jan Korbelář, Martin ŠumeraNetušil, Jan Korbelář, Martin ŠumeraNetušil, Jan Korbelář, Martin Šumera.... V roce 2011 bylo 16 členů platících 

členské příspěvky (aktivních členů). 16. 4. Uspořádal klub silniční cyklistický 

závod Sázavák na trase Úvaly – Sázava – Úvaly v délce 75 km. Závodu se 

účastnilo 68 závodníků. Nejlepším z řad úvalských jezdců byl Ondřej Teplý na 

36. místě. Na poslední prázdninovou neděli 28. 8. organizátoři z občanského 

sdružení Tři pro zdraví a Cyklistického klubu Úvaly naplánovali termín pátého 

ročníku závodů horských kol v cross country Velká cena Úval v prostoru Vini-

ce, kterého se zúčastnilo 171 závodníků v Cross country, 57 v dětských závo-

dech a 15 v Dirt jumpu. Akce byla zrealizována za podpory města Úvaly, 

záštitu nad závody převzal starosta MUDr. Jan Šťastný. Jako první se na 

start v dopoledních hodinách postavily děti, které změřily síly v prostoru škvá-

rového hřiště v kategoriích do 6 let, do 10 let a do 14 let. Zpestřením pro divá-

ky, při čekání na kategorie dospělých, byl atraktivní závod v dirt jumpu, exhibi-

ce v cyklotrialu, lanové překážky, ukázky kaitingu a dětský doprovodný pro-

gram. V 11.30 se na start závodu postavili junioři, ženy a veteráni, v 13:30 pak 

Cyklistický klubCyklistický klubCyklistický klubCyklistický klub    
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byla odstartována nejpočetnější kategorie mužů. Zaváděcí okruh byl letos veden 

z důvodu nárůstu startujících a jejich bezpečnosti kolem školy a dolní částí ná-

městí, následně již závodníci najížděli ulicí Podhájí do technicky náročného 

lesního okruhu v prostoru Vinice. Délka jednoho okruhu byla 4,75 km a trasa 

byla zpestřena vloženou dvojicí dřevěných lávek přes potok Výmolu. Cena 

v podobě dresu za koupajícího se jezdce při pádu z lávky do potoka se letos udě-

lovala pouze jedna. Součástí závodů byla i vložená kategorie neslyšících, kteří 

úvalský závod zahrnuli do série závodů MČR MTB neslyšících. Úvalské závo-

dy byly vyvrcholením Újezd.net „Seriálu tří závodů pro zdraví“ (duatlon v 

Klánovicich, MTBO v Újezdě a cross country v Úvalech). Vítězové jednotli-

vých kategorií i celého seriálu si odnesli hodnotné ceny, které jim slavnostně 

předával starosta města. Na závěr vyhlašování výsledků byl z rukou ředitele 

závodu pana Ondřeje Broučka předán šek ve výši 13 037,- Kč na podporu han-

dicapovaných sportovců ze sdružení Černí koně, kteří svými aktivitami podpo-

rují občany s handicapem při volnočasových aktivitách, zejména propojení cyk-

listiky s paracyklistikou. Vyvrcholením sportovního dne byla kulturní vložka v 

podobě koncertu úvalských kapel Medvěd 009 a Zpětná vazba. Bohužel černá 

mračna, která se nad městem stahovala po celý den, spustila déšť s prvními 

akordy Medvědů. Na září nezvykle teplé a nádherné počasí přilákalo 24. 9. na 

start 99 km dlouhého závodu o Pohár Posázaví na trase Úvaly – Český Štern-

berk – Úvaly 43 příznivců silniční cyklistiky. Startovalo se ve dvou výkon-

nostních vlnách, v 10:00 od restaurace Na Slovanech startovala skupina pře-

vážně úvalských nadšenců, v 11:00 zbytek. Z místních cyklistů nejlépe zajel 

Ondřej Teplý na 17. místě. Z žen překvapila, na novém kole jedoucí Úvalačka 

Jana Kratochvílová, která porazila většinu úvalských cyklistů. 
 

TRIAL TRIAL TRIAL TRIAL klub klub klub klub Úvaly, občanské sdruženíÚvaly, občanské sdruženíÚvaly, občanské sdruženíÚvaly, občanské sdružení    
 

Předsedou jePředsedou jePředsedou jePředsedou je    Ing. Radek StehnoIng. Radek StehnoIng. Radek StehnoIng. Radek Stehno, místopředsedou Iveta Stehnová, p, místopředsedou Iveta Stehnová, p, místopředsedou Iveta Stehnová, p, místopředsedou Iveta Stehnová, pokladnokladnokladnokladnííííkkkkemememem    

Eva HavlíkováEva HavlíkováEva HavlíkováEva Havlíková.... Sdružení má 12 členů. 

Významného úspěchu dosáhlo sdružení na závodech mistrovství ČR 

v mototrialu a biketrialu. Radek Stehno ml. (12 let) vybojoval na posledních 

závodech v Březové u Sokolova titul Mistra ČR v trialu. Tohoto závodu se 

TRIAL klubTRIAL klubTRIAL klubTRIAL klub    
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zúčastnili i zahraniční jezdci. Radek Stehno vyhrál oba dva poslední závody a 

tím získal titul nejlepšího jezdce ČR v kategorii žáků do 12 let v sezóně 2011. 

Celkem v sezóně 2011 vyhrál 7 závodů. Radek Stehno jezdí na motocyklu 

značky Beta 80, což je italský trialový speciál.  

17. 4. 2011 uspořádal klub trialovou exhibici a školu biketrialu jako doplňkový 

program závodu Újezdský duatlon 2011 na multifunkčním hřišti v Újezdě nad 

Lesy. 22. 5. 2011 uspořádal klub trialovou exhibici a školu biketrialu jako do-

plňkový program orientačního závodu na MTB kolech Klánovickým lesem. Zá-

vod měl start a cíl u klánovické základní školy a samotný závod probíhal v 

Klánovickém lese. 

O letních prázdninách začal v Úvalech vznikat "Trial park" v lokalitě za há-

zenkářským hřištěm, poblíž "Dirty jump" skoků. Park je budován vlastními si-

lami a z vlastních zdrojů.  

V rámci doprovodného programu cyklistického závodu Velké ceny města Úval 

se konal 28. 8. cyklotrialový exhibiční závod TRIAL CONTEST ÚVALY, kte-

rý připravil klub Trial. Závodu se zúčastnili nejlepší jezdci Českého poháru a 

členové reprezentačního týmu ČR v Trialu pod mezinárodní cyklistickou federa-

cí. Dan Švaříček vytvořil nový český rekord ve stabilitě na zadním kole s hod-

notou 26,96 sec. V disciplíně přeskok s převýšením 60 cm a v malých 20´kolech 

dosáhl českého rekordu Petr Jeřicha s délkou skoku 190 cm. 

 

11114444. Politické strany a politická hnutí. Politické strany a politická hnutí. Politické strany a politická hnutí. Politické strany a politická hnutí    
    

ObčansObčansObčansObčanská demokratická strana ká demokratická strana ká demokratická strana ká demokratická strana ––––    místní sdružení Úvmístní sdružení Úvmístní sdružení Úvmístní sdružení Úvaaaalylylyly    

Pro Občanskou demokratickou stranu – místní sdružení v Úvalech byl rok 

2011 nepříliš šťastný, i když její zástupci zůstali i po komunálních volbách na 

podzim roku 2010 ve vedení města (radní – Josef Štěpánovský, starosta – 

MUDr. Jan Šťastný). Na jedné straně se v období, kdy zástupci ODS stáli 

v čele města, podařilo připravit a realizovat investice za neuvěřitelných téměř 

600 milionů Kč, na straně druhé vznikl v místním sdružení rozkol a polarizace. 

Dva ze zastupitelů, kteří kandidovali na kandidátce ODS, se odštěpili 

z vytvořené koalice, v níž má tedy ODS – byť vítěz komunálních voleb, menši-

ODS ÚvalyODS ÚvalyODS ÚvalyODS Úvaly    
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nu. Také členská základna není názorově jednotná. Štěstím pro ODS je skuteč-

nost, že se „vlak“ dříve připravených akcí již rozjel. Předsedou místního sdružPředsedou místního sdružPředsedou místního sdružPředsedou místního sdruže-e-e-e-

ní je MUDr. Jan Šťastný.ní je MUDr. Jan Šťastný.ní je MUDr. Jan Šťastný.ní je MUDr. Jan Šťastný.    K 31. 12. 2011 mělo místní sdružení 28 členů. 

 

MMMMístní organizaceístní organizaceístní organizaceístní organizace    ČČČČeské strany sociálně demokratickéeské strany sociálně demokratickéeské strany sociálně demokratickéeské strany sociálně demokratické        

MO ČSSD Úvaly vznikla v roce 2009 se zakládajícím počtem pěti členů. Soci-

ální demokracie je otevřenou středově - levicovou stranou. Rozvíjí se jako spole-

čenství, jež zakládá svou politiku na humanitně - demokratickém úsilí o to, aby 

všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve svobodě. PřePřePřePřed-d-d-d-

sedou místní organizace je JUDr. Ing. Petsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., místr Petržílek, Ph.D., místr Petržílek, Ph.D., místr Petržílek, Ph.D., místoooopředsedy Dr. předsedy Dr. předsedy Dr. předsedy Dr. 

Vítězslav Pokorný a Ing. Martina Jaklová, DiS. Vítězslav Pokorný a Ing. Martina Jaklová, DiS. Vítězslav Pokorný a Ing. Martina Jaklová, DiS. Vítězslav Pokorný a Ing. Martina Jaklová, DiS. K 31. 12. 2011 měla místní 

organizace 15 členů. V průběhu roku místní organizace se zaměřovala na pod-

poru zvýšení daně z nemovitosti, podporu petice „Zastavme devastaci naší ze-

mě“, podporu petice proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády 

Petra Nečase a podporovala všechny snahy občanských sdružení ve městě o 

zlepšení životního prostředí v Úvalech. 
 

Základní Základní Základní Základní organizace Korganizace Korganizace Korganizace Komunistické strany Čech a Moravyomunistické strany Čech a Moravyomunistické strany Čech a Moravyomunistické strany Čech a Moravy    

Úvalská ZO KSČM v roce 2011 neměla stanoveny žádné stěžejní úkoly, proto-

že na rozdíl od předchozího volebního roku 2010 nebyly plánovány žádné akce. 

Přesto vzhledem k pokračující celospolečenské krizi bylo potřebné se k některým 

problémům vyjadřovat. Byla obnovena nástěnka proti nádraží, na které byly 

prezentovány některé názory na současnou problematiku. I v jednání zastupi-

telstva města se jediný zástupce KSČM projevoval konstruktivně v bodech, 

kterými byly obhajovány zájmy občanů města. Ať při rozhodnutí rady města o 

ukončení pronájmu budovy ZŠ Základní škole a Praktické škole Úvaly, jejímž 

provozovatelem je Středočeský kraj, nebo při pětinásobném zvýšení koeficientu 

daně z nemovitosti, či požadavku tzv. „Svobodných Úval“ na zrušení vyhlášky 

o nočním klidu. Velmi negativně členové základní organizace nesli opětovné 

vládní projednávání zákazu KSČM na základě výroků stranických funkcioná-

řů na veřejnosti. . . . Předsedou základní organizace KSČM vPředsedou základní organizace KSČM vPředsedou základní organizace KSČM vPředsedou základní organizace KSČM v    Úvalech je Ing. LÚvalech je Ing. LÚvalech je Ing. LÚvalech je Ing. La-a-a-a-

dislav Morávek.dislav Morávek.dislav Morávek.dislav Morávek. K 31. 12. 2011 měla základní organizace 22 členů. 

ČSSD ÚvalyČSSD ÚvalyČSSD ÚvalyČSSD Úvaly    

KSČM ÚvalyKSČM ÚvalyKSČM ÚvalyKSČM Úvaly    
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11115555. Spolky, organizace, občanská sdružení a . Spolky, organizace, občanská sdružení a . Spolky, organizace, občanská sdružení a . Spolky, organizace, občanská sdružení a 
klubyklubyklubykluby    
 

Sbor dobrovolných hasičů ÚvalySbor dobrovolných hasičů ÚvalySbor dobrovolných hasičů ÚvalySbor dobrovolných hasičů Úvaly    

Starostou sboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starosty Eva Mašatová, Starostou sboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starosty Eva Mašatová, Starostou sboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starosty Eva Mašatová, Starostou sboru je Miroslav Šindelář, náměstkem starosty Eva Mašatová, 

velitelem Petr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedoucím strojníkem velitelem Petr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedoucím strojníkem velitelem Petr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedoucím strojníkem velitelem Petr Rytina, st., jednatelem Mgr. Milan Bednář, vedoucím strojníkem 

Jozef Babocký, Jozef Babocký, Jozef Babocký, Jozef Babocký, hospodářem Václava Klímová. hospodářem Václava Klímová. hospodářem Václava Klímová. hospodářem Václava Klímová. SDH Úvaly má kolem 60 členů.  

Cílem činnosti je spolupůsobit k účinné ochraně života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. Dále působení 

na širokou veřejnost a v rámci sboru i mládež k dodržování zásad požární 

bezpečnosti. Nejvýznamnější akcí v životě sboru za rok 2011 byla bezesporu 

oslava 125. výročí založení sboru, která se uskutečnila 24. září. Členové sboru 

se pokusili především představit v celém rozsahu činnost sboru a seznámit 

návštěvníky s jeho historií. U hasičské zbrojnice se podařilo ukázat celou řadu 

historické i soudobé techniky a úvalské hasiče snad nejvíce potěšila hojná účast 

veřejnosti. Výjezdová jednotka zasahovala u 34 událostí. Nejčastěji se vyjíždělo 

k požárům, kterých bylo 18. Dopravní nehody byly naštěstí jen 4 a zbytek 

spadá na různé zásahy technického charakteru. Od počátku roku se kromě 

účasti na soutěžích, z nichž některé přinesly do další poháry, pracovalo na 

úpravách a úklidu hasičské zbrojnice a jejího okolí. Veškeré práce, jako např. 

vymalování garáže, oprava ostění garážových vrat, nátěr přístřešku pro sušení 

hadic, rekonstrukce přívěsného vozíku pro ruční stříkačku, generální úklid 

vnitřních prostor nebo osazení nového nápisu na hasičskou zbrojnici, byly 

provedeny v rámci brigád členů sboru. Přirozeně se při úvalském sboru 

pokračovalo v organizaci aktivit kroužku mladých hasičů, který navštěvovalo 

26 dětí a dorostenců. Navzdory intenzivním přípravám se ale na soutěžích 

vesměs podařilo dosáhnout průměrných výsledků. Hodné zmínky jsou pouze 

výkony dorostenců, kteří se probojovali na krajskou úroveň soutěže. Nicméně se 

konal tradiční letní tábor ve Stříbrné Skalici a ten se opět vydařil.  

HasičHasičHasičHasičiiii    
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Junák Junák Junák Junák ––––    svaz skautů a skautek ČR, svaz skautů a skautek ČR, svaz skautů a skautek ČR, svaz skautů a skautek ČR, středisko br. Jiřího středisko br. Jiřího středisko br. Jiřího středisko br. Jiřího 
Bubáka ÚvalyBubáka ÚvalyBubáka ÚvalyBubáka Úvaly    
    

Posláním Junáka je zlepšovat svět prostřednictvím jednotlivých lidí. Výchova 

se postupně mění v sebe výchovu a lidé se dobrovolně vydávají na cestu vlastní-

ho rozvoje. Úvalské středisko se snaží vychovávat děti a mládež tak, aby poz-

ději byli platnými členy společnosti a snažili se zanechat svět lepší, než byl, 

když do něj vstoupili. Vůdcem střediska je Jaromír GlocVůdcem střediska je Jaromír GlocVůdcem střediska je Jaromír GlocVůdcem střediska je Jaromír Gloc. Středisko má 106 čle-

nů. Z toho je 86 dětí a mládeže a 24 dospělých. 

Ve středisku působí tři dětské oddíly – oddíl skautů Salamandr (chlapci od 10 

do 16 let), dívčí oddíl Safira (světlušky – 6-10 let, skauty – 10 až 15 let) a oddíl 

vlčat Fénix (chlapci 6-10 let). Oddíly jsou rozdělené do družin, které mají každý 

týden schůzku. Na schůzkách se děti prostřednictvím her a různých jiných čin-

ností učí spolupráci, schopnosti postarat se o sebe, rozvíjejí spoustu dovedností, 

poznávají přírodu, poznávají sami sebe a učí se také dodržovat pravidla. Každý 

oddíl má během roku několik oddílových akcí. Jejich frekvence záleží na kon-

krétním oddíle, ale většinou je minimálně jedna akce do měsíce. Akce jsou buď 

jednodenní výpravy do přírody nebo do města, pěšky nebo na kole nebo to jsou 

víkendové výpravy s bohatým programem. Dva skauti z úvalského skautského 

střediska využili možnosti účastnit se „Jamboree“ ve Švédsku – 22. srazu skau-

tů a skautek z celého světa. Tvořili tak spolu s dalšími 250 skauty český kon-

tingent neboli výpravu, která jela reprezentovat naší zemi, samozřejmě i s čes-

kou hospodou s nealkoholickým pivem.  

Každý rok středisko pořádá v Úvalech dvě veřejné sbírky. Na jaře lze přispět na 

sbírku Pomozte dětem – v roce 2011 vybrali 9 800,- Kč a na podzim lze pomoci 

postavit školu v Africe – v roce 2011 vybrali ve městě 11 000,- Kč. Před Váno-

cemi – 23. 12. – pak skauti po Úvalech rozdávali Betlémské světlo – novodo-

bou tradici, která se snaží předávat poselství vánočních svátků. 
 

MMMMístní organizaceístní organizaceístní organizaceístní organizace    ČČČČeského rybářského svazu Úvalyeského rybářského svazu Úvalyeského rybářského svazu Úvalyeského rybářského svazu Úvaly    

MO byla dle Stanov ČRS zřízena jako občanské sdružení za účelem organizo-

vaného výkonu rybářského práva na revírech ČRS, chovu ryb pro sportovní ry-

SkautiSkautiSkautiSkauti    

RybářiRybářiRybářiRybáři    
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bolov členů svazu a ochranu životního prostředí. Předsedou MO je DoskPředsedou MO je DoskPředsedou MO je DoskPředsedou MO je Doskoooočil čil čil čil 

Josef,Josef,Josef,Josef,    místopředsedou jemístopředsedou jemístopředsedou jemístopředsedou je    Kolařík Miloslav, jednatelem jeKolařík Miloslav, jednatelem jeKolařík Miloslav, jednatelem jeKolařík Miloslav, jednatelem je    Pertl Pertl Pertl Pertl Václav a hospVáclav a hospVáclav a hospVáclav a hospo-o-o-o-

dářemdářemdářemdářem    je Prchaje Prchaje Prchaje Prchal Petr.l Petr.l Petr.l Petr.    V místní organizaci bylo v roce 2011 organizováno 344 

členů řádných, 14 členů dorostu (15-18 let) a 52 členů kroužku mládeže (6-15 

let). V roce 2011 byla činnost směrována na výrobu násad pro revíry ČRS 

v množství 12 441 kg. v druzích kapr, amur, lín a bílá ryba, vybavení členské 

základny potřebnými doklady pro výkon rybářského práva a běžnou údržbu 

rybochovných zařízení. Byl plně využíván nový objekt v areálu místní organi-

zace a to zejména pro schůzky kroužku mládeže.  Nad rámec zmíněných činnos-

tí byly výborem organizovány: rybářský ples (únor 2011), zájezd mládeže na 

soukromý revír (červen2011) za účasti 17 členů kroužku mládeže, dva závody 

v lovu ryb udicí a to závod mládeže za účasti 12 závodníků, a závod seniorů 

za účasti 29 závodníků.  

SdruženSdruženSdruženSdružená obec Baráčníků J. A. Komenského vá obec Baráčníků J. A. Komenského vá obec Baráčníků J. A. Komenského vá obec Baráčníků J. A. Komenského v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

České baráčnictvo je vlastenecko-dobročinným, nepolitickým sdružením zaměře-

ným na udržování starých tradic a zvyků a na spolkové činnosti. PPPPředstavitředstavitředstavitředstaviteeeelélélélé    

pro rok 2011: Štefan JOSZA pantatínekpro rok 2011: Štefan JOSZA pantatínekpro rok 2011: Štefan JOSZA pantatínekpro rok 2011: Štefan JOSZA pantatínek, , , , Gertruda BACHUROVÁ pGertruda BACHUROVÁ pGertruda BACHUROVÁ pGertruda BACHUROVÁ panímanímanímaníma-a-a-a-

minkaminkaminkaminka, , , , Hana ČERNÁ rychtářka (starostka)Hana ČERNÁ rychtářka (starostka)Hana ČERNÁ rychtářka (starostka)Hana ČERNÁ rychtářka (starostka), , , , Josef SVOBODA syndik (tajeJosef SVOBODA syndik (tajeJosef SVOBODA syndik (tajeJosef SVOBODA syndik (tajem-m-m-m-

ník)ník)ník)ník), , , , Josef KOVAČÍK berní (pokladník)Josef KOVAČÍK berní (pokladník)Josef KOVAČÍK berní (pokladník)Josef KOVAČÍK berní (pokladník), , , , Petra PEŠKOVÁ vzdělavatelkaPetra PEŠKOVÁ vzdělavatelkaPetra PEŠKOVÁ vzdělavatelkaPetra PEŠKOVÁ vzdělavatelka, , , , 

LLLLaaaadislav OTTA dráb.dislav OTTA dráb.dislav OTTA dráb.dislav OTTA dráb.    

Počet členů je 35 a 6 členů „Mladé chasy“. Mezi nejdůležitější aktivity patří: 

výroční a hodnotící zasedání baráčníků v Úvalech, výroční zasedání I. župy 

Pavla Stránského ze Zápské Stránky Brandýs nad Labem, - výroční zasedání 

II. župy v Hrnčířích. Již tradičně drží čestnou stráž u pomníku padlých při 

květnových výročích a v říjnu na den vzniku samostatného Československa, 

účastní se lidových zvyků a tradic ve skanzenu v Kouřimi, masopust, velikono-

ce a advent s baráčníky obce Kolín, spoluúčast na májích ve Sluhách, dožínky a 

Šporkovy slavnosti s průvodem v Lysé nad Labem, účast na rozsvícení vánoč-

ního stromu a koncert v kostele v Úvalech, vánoční výstava betlémů v Betlém-

ské kapli v Praze, účast na hodnotících zasedáních na jednotlivých obcí sdruže-

BaráčníciBaráčníciBaráčníciBaráčníci    
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ných nejen na I. župě, účast na brigádách na baráčnické zotavovně v Černovi-

cích — 4x během roku, 6 členů, spolupořadatelství městského plesu v Úvalech, 

účast na plese I. župy ve Staré Boleslavi, účast na plese Veleobce Praha 8- Lá-

dví.  
 

Spolek Jonatán Spolek Jonatán Spolek Jonatán Spolek Jonatán o. s.o. s.o. s.o. s.    

Činností, pro kterou byla organizace zřízena, je pořádání kulturních, sportov-

ních a společenských aktivit, zejména na území Úval. PPPPředsedředsedředsedředsedou jeou jeou jeou je    Jana HorJana HorJana HorJana Horo-o-o-o-

vá, místová, místová, místová, místopředsedoupředsedoupředsedoupředsedou    Petr Frýdman, pokladníkPetr Frýdman, pokladníkPetr Frýdman, pokladníkPetr Frýdman, pokladníkemememem    Martina Bedrnová, členMartina Bedrnová, členMartina Bedrnová, členMartina Bedrnová, členy vy vy vy vý-ý-ý-ý-

boruboruboruboru    Petr RytinaPetr RytinaPetr RytinaPetr Rytina    a a a a Helena NovosádováHelena NovosádováHelena NovosádováHelena Novosádová. . . . Spolek má 9 členů. Nejdůležitějšími 

aktivitami jsou příprava akcí: Čarodějnický běh, Úvalské Jabkobraní. 5. Čaro-

dějnický běh se konal v nedělním dopoledni 8. 5. 2011, zúčastnilo se ho 83 zá-

vodníků + jejich doprovod. V. Úvalské Jabkobraní  se konalo 8. 10. 2011 

s novinkou v podobě živé muziky - kapela Kolegové. Této celodenní akce se 

účastnilo řádově na stovky lidí. 

 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdrKlub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdrKlub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdrKlub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdru-u-u-u-
žení fyzických a právnických osobžení fyzických a právnických osobžení fyzických a právnických osobžení fyzických a právnických osob    
    

Předsedou je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan Bednář,Předsedou je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan Bednář,Předsedou je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan Bednář,Předsedou je Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Mgr. Milan Bednář,    jejejejed-d-d-d-

natelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. Vítězslav natelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. Vítězslav natelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. Vítězslav natelem Mgr. Jitka Pokorná. Rada Klubu pracuje ve složení Dr. Vítězslav 

PoPoPoPokorný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, Ing. Vladkorný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, Ing. Vladkorný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, Ing. Vladkorný, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Jitka Pokorná, Marie Bredová, Ing. Vladi-i-i-i-

slav Procházka.slav Procházka.slav Procházka.slav Procházka.    

Ve městě již Klub pracuje od roku 2005 a byl založen k podpoře poznávání 

regionální historie a přírodních památek a přírody, k propagaci, identifikaci a k 

podílení se na péči a ochraně historických a přírodních památek ve městě a v 

okolí, ke kulturní a publikační činnosti, k připomínání historických událostí a 

osobností ve městě a regionu. K 31. 12. 2011 má 15 členů, z toho je 12 fyzic-

kých osob a 3 právnické osoby (Základní škola Úvaly, Skautské středisko br. 

Jiřího Bubáka Úvaly, Náboženská obec Církve československé husitské v Úva-

lech). V roce 2011 se Klub zaměřil ve spolupráci s vedením města zejména na 

realizaci audio a video projektu Paměť města. Byly natočeny medailony 

s pamětníky Jindřichem Líznerem a Jiřím Kejřem. 

Spolek JonatánSpolek JonatánSpolek JonatánSpolek Jonatán    

Klub přátel histKlub přátel histKlub přátel histKlub přátel histo-o-o-o-
rie a přírody Úval rie a přírody Úval rie a přírody Úval rie a přírody Úval 
a okolía okolía okolía okolí    
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16. dubna 2011 byl naší členkou, farářkou CČSH, požehnán nový památný dub 

v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina v lokalitě pod hájovnou. Ve 

spolupráci se sdružením Otevřené Úvaly při této příležitosti byla organizována 

vlastivědná vycházka, které se zúčastnilo na 40 Úvaláků. Tradičně se každo-

ročně účastní Klub setkání na Klepci při příležitosti konání regionální akce 

Den Země. Neděle 23. dubna 2011 nabídla bohatý program. Počasí bylo ideální. 

Naši členové Petra Kyselová a Milan Bednář znovu předvedli historickou scén-

ku o zlé selce. Po dokončení restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepo-

muckého z roku 1701 se konalo slavnostní setkání u sochy, které uspořádal 

Klub se sdružením Otevřené Úvaly dne 14. září 2011. Na tuto akci pak navá-

zala výstava "Svatý Jan Nepomucký a barokní tvář Úval a okolí", kterou Klub 

instaloval ve společenském sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.  

Po celý rok 2011 věnoval Klub mimořádnou pozornost přírodě a životnímu 

prostředí. Vítězslav Pokorný, Jaromíra Borecká a Petr Urban ze sdružení Ote-

vřené Úvaly zpracovali návrh na vyhlášení lokality Králičiny a Povýmolí pří-

rodní rezervací, ale bohužel neuspěli. Po domluvě se Středočeským krajem a 

Lesy ČR, s. p. ještě jednou celý návrh předělali, a to podle nových skutečností a 

poznatků z AOPK a po poradě s poradcem pro lesnictví a ekologii Ing. Vladi-

mírem Valentou, CSc. a vedoucím odboru ŽP a zemědělství Středočeského kraje 

PhDr. Josefem Keřkou, Ph.D. byl podán na Středočeský kraj návrh na vyhláše-

ní cca 22 ha lužní nivy a suťového lesa přírodní památkou. Řešení přesáhlo do 

roku 2012. Dále Vítězslav Pokorný, Petr Urban a Petr Petržílek zpracovali 

návrh koncepce obnovy pěšin a alejí v katastru Úval. Na podzim byl na návrh 

Klubu a Petra Urbana Radou města Úvaly schválen první záměr obnovy aleje 

v lokalitě na Vinici pod názvem „Alej úvalských dětí“. Vítězslav Pokorný spo-

lečně s Petrem Urbanem začali pracovat na koncepci této aleje. 
 

SSSSdružení Otevřené Úvalydružení Otevřené Úvalydružení Otevřené Úvalydružení Otevřené Úvaly    

PředsedPředsedPředsedPředsedou je ou je ou je ou je Ing. Michal BredaIng. Michal BredaIng. Michal BredaIng. Michal Breda, m, m, m, místopředsedouístopředsedouístopředsedouístopředsedou    Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.Mgr. Marek Mahdal, DiS.    

Rada sdružení pracuje ve složení Rada sdružení pracuje ve složení Rada sdružení pracuje ve složení Rada sdružení pracuje ve složení Mgr. Dana Mgr. Dana Mgr. Dana Mgr. Dana Poláková, Ing.Poláková, Ing.Poláková, Ing.Poláková, Ing.    Michal Breda, Michal Breda, Michal Breda, Michal Breda, 

Mgr. MMgr. MMgr. MMgr. Maaaarek Mahdal, DiS.rek Mahdal, DiS.rek Mahdal, DiS.rek Mahdal, DiS.    

Otevřené ÚvalyOtevřené ÚvalyOtevřené ÚvalyOtevřené Úvaly    
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Rok 2011 byl pro občanské sdružení Otevřené Úvaly již 5. rokem existence. 

Členská základna čítala k 31. 12. 2011 celkem 16 členů. V srpnu po těžké ne-

moci navždy opustil sdružení Ing. Josef Beneš a v prosinci rezignovala 

z osobních důvodů členka Ing. Lucie Trávníčková. Činnost sdružení se v roce 

2011 zaměřila jak na aktivní politickou práci v Zastupitelstvu města Úvaly (5 

zastupitelů), Radě města Úvaly (2 radní), na práci v jednotlivých výborech a 

komisích, tak i na činnost kulturní a okrašlovací při pořádání společenských 

akcí a realizaci brigád a projektů. Začátkem roku 2011 bylo dokončeno a úval-

ské veřejnosti prezentováno „Programové prohlášení pro volební období 2010 – 

2014“, kterým se řídí vedení města ve své politické činnosti. Po celý rok 2011 

byli zastupiteli za sdružení Otevřené Úvaly v úvalském zastupitelstvu: Ing. 

Lída Milerová, Mgr. Dana Poláková, Mgr. Petr Borecký, Ing. Michal Breda a 

Mgr. Marek Mahdal, DiS. V lednu byla podána další žádost o grant, tentokrát 

z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na ošetření památného stromu 

lípy na hrázi rybníku Fabrák. Na jaře se konal tradiční, letos již 5. Otevřený 

úklid Úval – tentokrát ve znamení úklidu v těsném okolí kolínské silnice, kdy 

členové našeho sdružení a další občané, kteří přišli pomoci, vyčistili prostor 

zejména kolem odpočívadla Na Formanské cestě, lesík za ním a přilehlou část 

Škvorecké obory. Za spoluúčasti Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí 

byl 16. dubna vysvěcen památný, podle odhadů 350 let starý, dub v přírodním 

parku Škvorecká obora - Králičina pod hájovnou. Otevřené Úvaly při této spo-

lečenské akci zajistily nejen úklid v okolí této živé přírodní památky, ale zajisti-

li i drobné občerstvení pro účastníky akce. Vycházky se svěcení se zúčastnilo na 

40 Úvaláků. Sdružení dále zažádalo o grant na údržbu vyřezání a opětovné 

kosení nivních luk v Králičině a Povýmolí. Mirka Borecká, Petr Urban a Ví-

tězslav Pokorný zpracovali návrh na vyhlášení Králičiny a Povýmolí přírodní 

rezervací, ale bohužel neuspěli. Celý návrh byl Mirkou Boreckou, Petrem Urba-

nem a Vítězslavem Pokorným přepracován znovu a sdružení Otevřené Úvaly 

ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí opět zažádalo o 

vyhlášení významného krajinného prvku, a to konkrétně cenných soustav raše-

linných jezírek plus celou údolní nivu včetně suťového lesa (cca 20 ha). Bohužel 
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jsme neuspěli kvůli těžebnímu plánu Lesů ČR. Po domluvě se Středočeským 

krajem a Lesy ČR byl Vítězslavem Pokorným z Klubu přátel historie a přírody 

Úval a okolí a Petrem Urbanem ještě jednou celý návrh přepracován, a to podle 

nových skutečností a poznatků s AOPK a byl podán společný návrh Klubu 

přátel historie a přírody Úval a okolí a Otevřených Úval na vyhlášení cca 22 ha 

lužní nivy a suťového lesa přírodní památkou. Den země na Klepci se konal 23. 

dubna 2011.  Sdružení mělo na Klepci svůj informační stánek. Vzhledem k to-

mu, že letos se Den Země uskutečnil na Bílou sobotu, byl zorganizován také 

charitativní prodej velikonočních dekorací. Za cenu "dej, kolik můžeš" byla 

k prodeji členkami sdružení vlastnoručně vyrobená velikonoční dekorace z bře-

zových proutků a vaječných skořápek s kuřátkem. Výtěžek z prodeje šel násled-

ně na financování projektu obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého. Na přelomu 

dubna a května byla již popáté rozvěšena mobilní květinová výzdoba převis-

lých pelargónií na sloupech pouličního osvětlení na náměstí Arnošta z Pardubic. 

V červnu proběhlo díky grantu Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní 

a krajinářskou tvorbu ošetření památného dubu v Masarykově háji. Dub byl 

ošetřen stromolezeckou metodou a hlavním účelem ošetření bylo ořezání pro-

schlých větví a zajištění provozní bezpečnosti tohoto významného stromu. 

V červnu také proběhla brigádnická akce, a to zprůchodnění celé naučné cesty 

v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina. Ekologická sekce v rámci Ote-

vřených Úval a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí vytipovala a zpra-

covala obnovu původních starých alejí v extravilánu Úval. V druhé polovině 

července uspořádalo sdružení dvě brigády na sekání tisíců kopřiv v Králičině a 

výřezy náletových křovin a dřevin v nivě potoka Výmoly. Většina vykácených 

dřevin byla spálena a část uložena k tlení na hromady při okraji lesa. Celý rok 

2011 byl ve znamení dokončení obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 

1701. V létě 2011 byly dokončeny restaurátorské práce a v září proběhla úprava 

okolí tak, aby se mohla dokončená památka důstojně představit veřejnosti. 

Slavnostní setkání u sochy uspořádalo sdružení Otevřené Úvaly ve spolupráci s 

Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí a městem Úvaly dne 14. září 

2011. Po 3 letech se tak uzavřel projekt, jenž byl díky své náročnosti rozdělen 
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do několika etap a který po celou dobu vedla Petra Kyselová. Uskutečnit jej 

bylo možné jen díky grantům Nadace VIA a Nadace OF a příspěvku města 

Úvaly a cele řady drobnějších, avšak neméně významných, dárců. Sdružení 

Otevřené Úvaly se zapojilo pomocí Lídy Milerové a Petra Urbana na začátku 

října do mezinárodní akce „Ukliďme svět“. Byly nasbírány dva velké vozíky 

odpadků na široké cestě v Klánovickém lese. Dále se sdružení zapojilo do petič-

ní akce v rámci akce na vyhlášení celého Klánovického lesa v katastru hl. m. 

Prahy přírodní rezervací. Jen za Úvaly bylo sehnáno přes 900 podpisů. Na 

podzim byla 9 informačními tabulemi osazena naučená stezka v přírodním par-

ku Škvorecká obora – Králičina a v polovině listopadu členové sdružení vyrobili 

novou lávku přes říčku Výmolu (v místech U starého splavu), která bude sou-

částí naučné stezky. Lávka ponese jméno po našem zemřelém kamarádovi 

“Lávka Pepy Beneše“. Dále jsme na podzim s Lesy ČR dohodli další rozvoj na-

učené stezky, opravu studánek v Králičině a stavbu podezdívky a stříšek nad 

nimi. Vše bude financováno z programu rozvoje rekreačního potenciálu lesa. V 

prosinci byla podána žádost na Středočeský kraj o dotaci na pokračování pro-

jektu revitalizace Králičiny - kosení luk a výřez trnek II. V zimě ekologická 

sekce sdružení spolu s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí zpracovala 

koncepci městské zeleně v  intravilánu města a tento projekt nazvala 100 stro-

mů do centra města. Z  „Pošembeří“ bylo tak získáno cca 450 000 Kč. První 

výsadba začne na jaře 2012. Adventní čas začal slavnostním rozsvícením vá-

nočního stromu na náměstí Arnošta z Pardubic. Členky Otevřených Úval opět 

připravily prodej vlastnoručně vyrobených keramických svícnů a originálních 

vánočních ozdob. Za cenu "dej, kolik můžeš" si tak návštěvníci trhu mohli jed-

nak odnést hezkou vánoční drobnost a jednak přispět bankovkou či mincí spo-

lufinancování nového projektu - laviček u rybníka Fabrák, projektu, jehož 

vlastní realizaci připravuje naše sdružení na 1. polovinu roku 2012. 
 

Občanské sdružen Klub důchodců ÚvalyObčanské sdružen Klub důchodců ÚvalyObčanské sdružen Klub důchodců ÚvalyObčanské sdružen Klub důchodců Úvaly    

Klub důchodců Úvaly je občanské sdružení, které usiluje o zkvalitnění života 

občanů v seniorském věku, o jejich zapojení do různých aktivit pořádaných klu-

Klub důchodcůKlub důchodcůKlub důchodcůKlub důchodců    
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bem důchodců Úvaly a také ale i jinými organizacemi. Základní formou činnos-

ti Klubu důchodců Úvaly jsou pravidelné schůzky členů 1x týdně, pořádání 

různých přednášek, besed se zajímavými lidmi, poznávacích zájezdů a promítá-

ní cestopisných filmů a další aktivity. RRRRadadadadu občanského sdruženíu občanského sdruženíu občanského sdruženíu občanského sdružení    Klub důchoKlub důchoKlub důchoKlub důchod-d-d-d-

ců Úvalyců Úvalyců Úvalyců Úvaly    tvoří předsedkyně Htvoří předsedkyně Htvoří předsedkyně Htvoří předsedkyně Havlíková Evaavlíková Evaavlíková Evaavlíková Eva, m, m, m, místopředsedkyněístopředsedkyněístopředsedkyněístopředsedkyně    ŠtíchŠtíchŠtíchŠtíchoooová Martavá Martavá Martavá Marta, , , , 

ppppokladníokladníokladníokladní    Sedlmajerová LídaSedlmajerová LídaSedlmajerová LídaSedlmajerová Lída, revizní, revizní, revizní, revizní    Mandíková JanaMandíková JanaMandíková JanaMandíková Jana. . . .     

Klub důchodců má k 31. 12. 2011 celkem 50 členů. 

Mezi nejdůležitější aktivity v roce 2011 patřilo: promítání filmu „Hrady a 

zámky Jižních Čech“; promítání cestopisného filmu „Hrady a zámky středních 

Čech“; téma „Letem světem za vysokým věkem“ podle časopisu generace připra-

vila pí Havlíková, následovala živá diskuze. Promítání filmu „Střední Čechy – 

Hrady a zámky II.; téma „Stáří není zadarmo“, o domovu pro seniory v Praze 8. 

Diskuze o zkušenostech v podobných domovech; téma „Zdravé bydlení seniorů“. 

Šestnáctero doporučení k bezpečnému a spokojenému bydlení – připravila pí 

Havlíková; promítání filmu „Hrady a zámky středních Čech III.; téma „Tajem-

ství silné duše. Proč některé z nás neporazí ani těžký osud!“ připravila Havlí-

ková; promítání filmu „Východní Čechy“; slavnostní posezení k svátku matek 

za účasti p. starosty Šťastného a vedoucí úřadu pí Tesařové. Vystoupení dětí ze 

školky Pražská; promítání dokumentárního filmu „Židovské památky“; Beseda 

s tiskovým mluvčím České policie nadprap. Z. Chalupou o bezpečnosti seniorů 

za účasti p. starosty Šťastného. Promítání filmu „Základní informace bezpeč-

ného chování“; výlet do zámku Vrchotovy Janovice a zámku Berchtold; výlet 

do kláštera Sázava a zámku Jemniště; Program MěÚ pro úvalské seniory ke 

„Dni seniorů“ za přítomnosti p. starosty Šťastného a vedoucí úřadu pí Tesařové. 

Program obohatilo vystoupení úvalských pečovatelek a žáků 5. Třídy ZŠ 

v Úvalech pod vedením pí učitelky Březkové; téma „Povídání o podzimu.  Pod-

zim, stres, deprese a jak se bránit“, připravila pí Havlíková; témata „Nová cho-

roba“, „Senioři versus vězni“, podle internetu připravila pí Kebortová; promítá-

ní cestopisného filmu „Londýn“; téma „Přírodní medicína“, „Česnek pod lupou“, 

tajemství chuti, co léčí, medicína podle našich babiček, diskuze, osobní zkuše-

nosti. Připravila pí Havlíková; promítání filmu o krásách Paříže; vánoční pose-
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zení pro úvalské seniory se zástupci MěÚ v Úvalech p. starostou Šťastným a 

vedoucí úřadu pí Tesařovou s občerstvením. Všichni senioři obdrželi od úřadu 

dárečky. Také se zájmem shlédli vystoupení žáků Základní školy v Úvalech.  

. 

 

11116666. Zdravotnictví. Zdravotnictví. Zdravotnictví. Zdravotnictví    

Poliklinika Poliklinika Poliklinika Poliklinika Úvaly Úvaly Úvaly Úvaly je umístěna v objektu    PražskáPražskáPražskáPražská    čp.čp.čp.čp. 1144,1144,1144,1144, Úvaly. Jejím 

nájemcem je společnost Jiří Mareš, spol. s r. o. Pod jejím vedením se poliklinika 

neustále rozvíjí a rekonstruuje.    
 

Jsou zde umístěny následující ordinace: 

Praktičtí lékařiPraktičtí lékařiPraktičtí lékařiPraktičtí lékaři        

MUDr. Eva Karásková  
 

MUDr. Irena Těšíková  
 

MUDr. Michaela Maříková  
 

Dětští a dorostoví lékařiDětští a dorostoví lékařiDětští a dorostoví lékařiDětští a dorostoví lékaři     

MUDr. Lenka Jeřábková  
 

MUDr. Vladimíra Kumprechtová  
 

    

Zubní lékařiZubní lékařiZubní lékařiZubní lékaři 

MUDr. Jiří Mareš  
 

MUDr. Vladěna Stehlíková  
 

MDDr. Jana Macháčková   
 

GynekologieGynekologieGynekologieGynekologie        

MUDr. Mário Šmehil 

    

InternaInternaInternaInterna        

MUDr. Jiří Hrabálek   
    

Lékárna ÚvalyLékárna ÚvalyLékárna ÚvalyLékárna Úvaly 

Pharm.Dr. Hana Kantorová  
 

    

Poliklinika ÚvalyPoliklinika ÚvalyPoliklinika ÚvalyPoliklinika Úvaly    
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11117777. Sociální věci. Sociální věci. Sociální věci. Sociální věci    

Pečovatelská služba ÚvalyPečovatelská služba ÚvalyPečovatelská služba ÚvalyPečovatelská služba Úvaly    

Služby zajišťují 4 pracovnice, koordinátorka a pečovatelky. Mezi nejvíce vyu-

žívané služby patří dovoz oběda autem v terénu, donáška nákupů, úklid do-

mácnosti, osobní hygiena, osobní péče, přeprava klienta, doprovázení klienta, 

dovoz obědů autem do domu s pečovatelskou službou, praní a žehlení prádla, 

velký nákup.  

 

Přehled vývoje příjmů Pečovatelské služby Úvaly za Přehled vývoje příjmů Pečovatelské služby Úvaly za Přehled vývoje příjmů Pečovatelské služby Úvaly za Přehled vývoje příjmů Pečovatelské služby Úvaly za posledních posledních posledních posledních pět pět pět pět let:let:let:let:    

r. 2007   -   50 uživatelů PS  -  528.152,- Kč 

r. 2008   -   59 uživatelů PS  -  490.810,- Kč 

r. 2009   -   70 uživatelů PS  -   634.704,-Kč 

r. 2010    -  77 uživatelů PS  -   640.438,-Kč 

r. 2011    -  92 uživatelů PS  -   749.345,-Kč 

Domov sDomov sDomov sDomov seniorů Úeniorů Úeniorů Úeniorů Úvalyvalyvalyvaly    

Domov seniorů Úvaly nabízí celoroční pobyt pro seniory, služby jsou poskyto-

vány 24h denně. Pobyt je vhodný zejména pro ty, kteří již nemohou zůstat v 

domácím prostředí, nedokážou se o sebe postarat  ani s pomocí rodiny, ani s 

pomocí terénních sociálních služeb (rozsah těchto služeb již nepostačuje ne-

bo služby nejsou v okolí dostupné). V domově je umístěno 47 seniorů. 

Poskytované služby:Poskytované služby:Poskytované služby:Poskytované služby:    

Terénní odlehčovací službaTerénní odlehčovací službaTerénní odlehčovací službaTerénní odlehčovací služba je určena seniorům, o které je pečováno v domácím 

prostředí. Tyto služby mají odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o seni-

ora. Tyto služby jsou poskytovány odborným personálem v DS v místě bydliště 

seniora. 

AmbulantníAmbulantníAmbulantníAmbulantní    odlehčovací službaodlehčovací službaodlehčovací službaodlehčovací služba je určena seniorům, o které je pečováno 

v domácím prostředí. Ambulantní odlehčovací služba nabízí možnost, že bude o 

Pečovatelská sluPečovatelská sluPečovatelská sluPečovatelská služ-ž-ž-ž-
babababa    

Domov seniorůDomov seniorůDomov seniorůDomov seniorů    
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seniora postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu, 

tuto službu může pečující rodina využít krátkodobě pravidelně, ale i jednorázo-

vě. Má kapacitu 3 seniorů a místem jejího poskytování je domov seniorů. 

Pobytová oPobytová oPobytová oPobytová oddddlehčlehčlehčlehčovací sovací sovací sovací službalužbalužbalužba     je určena seniorům, o které je jinak pečováno 

v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím ne-

zbytný odpočinek nebo zajistit péči o seniora např. v době hospitalizace pečují-

cího.  Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba 

poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronic-

kého onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přiro-

zeném sociálním prostředí.  

Služba je poskytována na dobu od 1 týdne až na 3 měsíce (dle § 44 zák. 

108/2006 Sb.). Uživatelům této služby je poskytováno ubytování, strava a 

služby sociálně zdravotní péče. Také nadstandardní (fakultativní) služby. Má 

kapacitu 4 osob. 

Domov seniorů Úvaly se snaží klientům zpříjemnit jejich volné chvíle, proto 

domov nabízí mnoho aktivit. O aktivizační činnosti se starají sociální pracovni-

ce, rehabilitační pracovnice a pracovnice v přímé péči. Některé akce pořádá do-

mov ve spolupráci s dalšími subjekty (ZŠ, MŠ, kulturní organizace). 

Pravidelná setkáPravidelná setkáPravidelná setkáPravidelná setkávánívánívánívání 
• rehabilitační tělocvik 
• jóga 

• individuální rehabilitace 

• trénink paměti (skupinový) 

• trénink paměti (individuální) 

• četba denního tisku 

• četba na pokračování 

• filmový klub 

• procházky (návštěva cukrárny) 
• reminiscenční terapie 
• canisterapie 

Různé akceRůzné akceRůzné akceRůzné akce 

• oslavy narozenin s živou hudbou 
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• čarodějnice 

• posvícenské slavnosti 

• kulturní akce (vystoupení známých osobností) 

• pečení vánočních a velikonočních perníčků 

• vystoupení žáků MŠ a ZŠ 

  

11118888. Životní prostředí a odpadové hospodářství . Životní prostředí a odpadové hospodářství . Životní prostředí a odpadové hospodářství . Životní prostředí a odpadové hospodářství     
 

Výsadba nové zeleněVýsadba nové zeleněVýsadba nové zeleněVýsadba nové zeleně    

Na základě získané dotace 200.000,- Kč byla provedena výsadba nového stro-

mořadí (50 ks jeřábů) v lokalitě podél polní cesty u bývalého statku Hodov. 
 

Vodní hospodářství Vodní hospodářství Vodní hospodářství Vodní hospodářství     

Byla získána dotace na odbahnění rybníků Kalák, Jámy a Fabrák, včetně opra-

vy hrází a napouštěcích a vypouštěcích zařízení. Vlastní realizace bude v roce 

2012.  

    

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství    

V odpadovém hospodářství města je situace v roce 2011 následující. Komunální 

odpady sváží a jejich likvidaci zabezpečuje v Úvalech hlavně společnost A.S.A. 

Praha. 
 

Z města za roZ města za roZ města za roZ města za rok 2011 vzniklo a bylo odvezeno společností A.S.A. Praha: k 2011 vzniklo a bylo odvezeno společností A.S.A. Praha: k 2011 vzniklo a bylo odvezeno společností A.S.A. Praha: k 2011 vzniklo a bylo odvezeno společností A.S.A. Praha: nebez-

pečný odpad - odpadní barvy a laky 1,18 t, papírové a lepenkové obaly 76,93 t, 

plastové obaly 72,30 t, kompozitní obaly 4,37 t, skleněné obaly 93,14 t, směsný 

komunální odpad 978,58 t, objemný odpad 191,10 t. 

Firmou Firmou Firmou Firmou DF DF DF DF ––––    David FidlerDavid FidlerDavid FidlerDavid Fidler    bylo vbylo vbylo vbylo v    roce 2011 roce 2011 roce 2011 roce 2011 odvezeno:odvezeno:odvezeno:odvezeno: cihly 260,10 t, nebez-

pečný odpad – barvy tiskařské, lepidla, pryskyřice 2,20 t, objemný odpad 590,70 

t. 

 

V třídění odpadu (sklo, papír, plasty, kompozitní obaly) patří Úvaly k vysoce 

nadprůměrným městům. Jen za rok 2011 zde bylo vytříděno 42,54 kg odpadu 

na občana. 

    

Životní prostředí a Životní prostředí a Životní prostředí a Životní prostředí a 
odpadyodpadyodpadyodpady    
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19191919. . . . Vývoj počasí Vývoj počasí Vývoj počasí Vývoj počasí     

V Úvalech již od roku 1986 pracuje srážkoměrná stanice, kterou obsluhuje Ing. 

Jiří Veselý. Dle sdělení stanice byl rok 2011 spíše chladnější a dále bylo zajíma-

vé, že téměř polovina všech srážek (48%) spadla v červnu a červenci. Ostatní 

měsíce bylo srážek málo, v listopadu napršel pouhý 1mm, což je nejméně za sle-

dované období. V červenci bylo chladno a deštivo, naopak v září bylo sucho a 

teplo. Co se týče srážek, byl rok průměrný. 

Leden zahájil rok studeným počasím a sněhovou vrstvou 20 cm. 6. ledna se 

oteplilo a odpoledne začalo pršet, což na podchlazeném povrchu vytvořilo ledo-

vou vrstvu. Oteplování pokračovalo a 14. ledna sníh roztál. Ve druhé polovině 

měsíce se opět ochladilo a napadl sníh, maximální vrstva byla už jen 5 cm. 

Mrazivé počasí vytrvalo až do konce měsíce. Také začátkem února bylo mrazi-

vo a sníh, ale již 5. února se oteplilo a sníh roztál. Teploty se pohybovaly 5 až 

10 oC pod nulou. 19. února se opět ochladilo, tentokrát na 5 – 10 oC  pod nulou 

a tyto mrazy vydržely do konce měsíce, potom se opět oteplilo. Březen byl měsíc 

srážkově podprůměrný, více pršelo jen ve dnech 16. - 18. 3, třikrát byly srážky 

do 1 mm, jinak nepršelo. Další oteplení přišlo až s nástupem jara. V dubnu bylo 

poměrně teplo a málo srážek – vyšší srážky byly jen dvakrát, ke konci měsíce 

bouřky. Začátkem května přišly ranní mrazíky, které způsobily velké škody na 

kvetoucích stromech. Na ledové muže bylo velmi chladno, potom se oteplilo. Ke 

konci měsíce pršelo víc a přišly i bouřky. Červen byl teplý měsíc a ve druhé polo-

vině byly často bouřky. Dne 6. června přišla silná bouřka a napršelo 32,4 mm. 

Koncem, měsíce nastalo velké teplo, pak prudké ochlazení. Červen byl měsíc 

deštivý a teplotně podprůměrný. Deště byly vydatné – jednou napršelo přes 30 

mm, třikrát přes 20 mm a dvakrát přes 10 mm. Ke konci měsíce se teploty pohy-

bovaly jen okolo 14 oC, od 10. do 14. 7. byly silné bouřky. 

Množstvím srážek za měsíc (158,8 mm) se červenec dostal na druhé místo od 

roku 1986 (nejvíc srpen 2002 -172,6 mm, třetí byl červenec 1988 – 142,6 mm). 

V srpnu bylo zpočátku teplo pak se ochladilo a konec měsíce byl velmi teplý. 

Srážkově to byl měsíc průměrný. Září vynahradilo deštivý a chladný červenec, 

PočasíPočasíPočasíPočasí    
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bylo sucho a teplo, ke konci měsíce byly teploty přes 20 oC, za celý měsíc pršelo 

jen šestkrát. 

V říjnu bylo chladno, uprostřed měsíce jinovatka, teploty ráno klesaly k nule. 

V závěru měsíce mlhy a déšť. V listopadu spadlo nejméně srážek 

Za celé sledované období od 5. 5. 1986, pršelo pouze dvakrát. Od 11. do 16. 11. 

v noci mrzlo, ve dne se pohybovaly teploty okolo nuly a byly mlhy. Inverze tr-

vala do 25. 11., ale ani potom nepršelo a bylo chladno. V prosinci bylo chladno, 

deštivo a silný vítr. V noci na 21. 12. napadl 1 cm sněhu, ale ještě týž den roz-

tál. Vánoce byly na blátě a teploty více než 7 oC. 
 

Rok 2011 vRok 2011 vRok 2011 vRok 2011 v    číslech:číslech:číslech:číslech:    
    

Měsíční srážky:Měsíční srážky:Měsíční srážky:Měsíční srážky:    

leden 31,9 mm   

únor 6,8 mm  

březen 28,5 mm 

duben 11,0 mm 

květen 56,4 mm 

červen 110,8 mm 

červenec 158,8 mm 

srpen 49,4 mm 

září 32,3 mm 

říjen 46,6 mm 

listopad 1,0 mm 

prosinec  29,6 mm 
 

Celkem rok  2011 Celkem rok  2011 Celkem rok  2011 Celkem rok  2011 ––––    563,1 mm563,1 mm563,1 mm563,1 mm    

 

Nejvyšší měsíční srážky – červenec 158,8 mm 

Nejnižší měsíční srážky – listopad 1,0 mm 

Nejvyšší denní srážky – 20. července 32,7 mm 

Nejvyšší sněhové srážky – 23. ledna 5 cm 

Nejvyšší sněhová vrstva – 1., 2. a 4. ledna 20 cm 

Nejvíce dní beze srážek – listopad 28  
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Nejméně dní beze srážek – červen 15  

 

Srážkové a teplotní extrémy vSrážkové a teplotní extrémy vSrážkové a teplotní extrémy vSrážkové a teplotní extrémy v    Úvalech od 5. 5. 1986 Úvalech od 5. 5. 1986 Úvalech od 5. 5. 1986 Úvalech od 5. 5. 1986     do 31. 12. 2011do 31. 12. 2011do 31. 12. 2011do 31. 12. 2011    
    

Nejvyšší roční srážky: r. 2002 – 873,9 mm 

Nejnižší roční srážky: r. 2003 – 411,3 mm 

Nejvyšší měsíční srážky: srpen 2002 – 172,6 mm 

Nejnižší měsíční srážky: listopad 2011 – 1,0 mm 

Nejvyšší denní srážky:  8. 7. 1996 a 7. 8. 2010 – 52,4 mm 

Nejvyšší denní sněhové srážky:  24. 2. 1993 a 8. 1. 2010 – 20 cm 

Nejvyšší sněhová vrstva:  26. 2. 1993 a 18. 1. 2010 – 35 cm 

Nejdelší trvání sněhové pokrývky: 28. 12. 2005 až 25. 3. 2006 – 88 dní 

Nejvíce dní beze srážek: duben 2007 a listopad 2011– 28 dní 

Nejméně dní beze srážek: září 2001 – 8 dní 

Nejvyšší teplota ve stínu: 16. 7. 2007 – 34,5°C 

Nejnižší teplota 4. 12. 2010 – 16,7°C   

  

22220000. . . . ObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvo    

Počet trvale bydlících obyvatel Úval dosáhl kPočet trvale bydlících obyvatel Úval dosáhl kPočet trvale bydlících obyvatel Úval dosáhl kPočet trvale bydlících obyvatel Úval dosáhl k    31. 12. 2011 počtu 531. 12. 2011 počtu 531. 12. 2011 počtu 531. 12. 2011 počtu 5    843.843.843.843.    

K trvalému pobytu se přihlásilo 179 občanů a z trvalého pobytu odhlásilo 131 

občanů. Na domy a domky bylo nově přiděleno 22 čísel popisných a 2 evidenční 

čísla. 
 

Prvním občánkem roku 2011 se stala Zuzana Ajglová .Prvním občánkem roku 2011 se stala Zuzana Ajglová .Prvním občánkem roku 2011 se stala Zuzana Ajglová .Prvním občánkem roku 2011 se stala Zuzana Ajglová .    

V roce 2011 se v Úvalech narodilo 88 dětí.  

NarozeníNarozeníNarozeníNarození    

Přehled dětí narozených v jednotlivých měsících:  

Leden  Leden  Leden  Leden  ----    8888    

Zuzana Ajglová, Klára Havlová, Anežka Rajmonová, Agáta Rajmonová, Petr 

Valášek, Eliška Vedralová,  Arya Honzáková, Ema Darja Hradilová. 

Únor  Únor  Únor  Únor  ----    11111111    

OBYVATELSTVOOBYVATELSTVOOBYVATELSTVOOBYVATELSTVO    
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Tomáš Klír, Viktorie Dlouhá, Olívie Tomasová, Marek Carda, Kateřina Cardo-

vá, Ella Matějková, Jakub Štefl, Petr Kunetka, Silvie Křivská,  Karl Christian 

Schleps, Vít Škorpil. 

Březen Březen Březen Březen ––––    9999    

Čeněk Pánek,  Viola Davidová, Filip Mikula, Kateřina Novotná, Kateřina 

Zahradníková, Klára Horová, Magdalena Špatná, Matěj Marek, Jana Žižko-

vá. 

Duben Duben Duben Duben ––––    3333    

Antonín Brabenec, Kateřina Vašková, Alice Vávrová. 

Květen Květen Květen Květen ––––    7777    

Michal Markl, Daniela Nováková, Martina Höhne, Roman Schützenauer, 

Lenka Němcová, Petr Bělohrad, Vojtěch Císař. 

Červen Červen Červen Červen ––––    7777    

Filip Hric, Veronika Černá, Karel Semrád, Nikola Košťáková, Vanesa Krafnet-

trová, Alžběta Skřivanová, Patrik Gabriss. 

Červenec Červenec Červenec Červenec ––––    5555    

Tomáš Hrušovský, Richard Slavík, Antonie Kostlivá, Michal Novotný, Zdeněk 

Kosztolányi. 

Srpen Srpen Srpen Srpen ––––    11111111    

Tereza Čejchanová, Lukáš Váňa, Valerie Černíková, Robert Vojtěch, Richard 

Svoboda, Tereza Zagorová, Stella Mikulecká, Marek Šumera, Jan Kříž, Adina 

Mašínová, Barbora Galková. 

Září Září Září Září ––––    6666    

Antonín Hájek, Tobiáš Tůma, Lada Zelenková, Mikoláš Ptáček, Sára Ficová, 

Jakub Máša. 

Říjen Říjen Říjen Říjen ––––    9999    

Daniel Forman, Michal Boháč, Filip Kavěna, Zdeněk Mach, Emma Mitáčko-

vá, Martin Tomašuk, Magdaléna Slavíková, Lea Zedníčková, Kamila Jahnová. 

ListoListoListoListopad pad pad pad ––––    5555    
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Anežka Skalická, Karolína Kysilková, Evelína Horáková, Anežka Petrová, 

Tomáš Manhart. 

Prosinec Prosinec Prosinec Prosinec ––––    7777    

Libor Adam, Nikol Kebortová, Kristýna Mádlová, Klára Pozdílková, Richard 

Grausam, Jakub Černý, Eliška Balášová. 

 
Vítání malých občánkůVítání malých občánkůVítání malých občánkůVítání malých občánků 

Již tradičně provádí městský úřad vítání malých občánkůvítání malých občánkůvítání malých občánkůvítání malých občánků    mezi občany města mezi občany města mezi občany města mezi občany města 

Úvaly. Úvaly. Úvaly. Úvaly. V roce 2011 takováto vítání uskutečnila čtyřikrát a celkem bylo přiví-

táno 79 dětí za účasti svých rodičů a dalších blízkých. 
    

Vítání občánků Vítání občánků Vítání občánků Vítání občánků ----        22.22.22.22.    02.02.02.02.    2011  2011  2011  2011  ----        18 dětí18 dětí18 dětí18 dětí    

Jakub Březina,  Tereza Černá, Alex Diro, Josef Dočekal, Ondřej Hicz, Tomáš 

Hůlka, Nikola Chalupová, Adam Charvát, Alžběta Koželská, Jiří Kukla, Tobi-

áš Mahdal, Jakub Ryšánek, Lukáš Řeřábek, Lucie Slavíková, Vít Špinka, De-

nis Štěpán, Dominika Tůmová, Elena Kovářová. 
 

Vítání občVítání občVítání občVítání občánků  ánků  ánků  ánků  ----    26.26.26.26.    04.04.04.04.    2011  2011  2011  2011  ----        25 dětí25 dětí25 dětí25 dětí    

Zuzana Ajglová, Ella Matějková, Jakub Štefl, Věra Valouchová, Zbyněk An-

toš, Klára Havlová, Agáta Rajmonová, Anežka Rajmonová, Gabriela Štěpán-

ková, Eliška Vedralová, Alex Voňavka, Valerie Votavová, Dominik Bílek, 

Eliette Binder, Viktorie Dlouhá, Tomáš Klír, Silvie Křivská, Petr Kunetka, 

Nella Mitášová, Jakub Sýkora, Vojtěch Šebela, Olivie Tomasová, Petr Valášek, 

Martin Vysušil, Karolína Mládková. 
 

Vítání občánků  Vítání občánků  Vítání občánků  Vítání občánků  ----        14.14.14.14.    06.06.06.06.    2222011  011  011  011  ----    12 dětí12 dětí12 dětí12 dětí    

Antonín Brabenec, Matěj Marek, Filip Mikula, Kateřina Novotná, Čeněk Pá-

nek, Magdalena Špatná, Kateřina Vašková, Kateřina Zahradníková, Jana 

Žižková, Petr Žák, Ema Darja Hradilová, Vít Škorpil. 
 

Vítání občánků  Vítání občánků  Vítání občánků  Vítání občánků  ----    18.18.18.18.    10.10.10.10.    2011  2011  2011  2011  ----    24 dětí24 dětí24 dětí24 dětí    

Vojtěch Císař, Tereza Čejchanová, Veronika Černá, Patrik Gabriss, Filip Hric, 

Tomáš Hrušovský, Antonie Kostlivá, Zdeněk Kosztolányi, Tereza Košková, 

Nikola Košťáková, Jan Kříž, Stella Mikulecká, Lenka Němcová, Matyáš Ne-
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tušil, Daniela Nováková, Michal Novotný, Alžběta Skřivanová, Richard Sla-

vík, Marek Šumera, Lukáš Váňa, Alice Helena Vávrová, Robert Vojtěch, Tere-

za Zagorová, Klára Horová. 

 
Sňatky  Sňatky  Sňatky  Sňatky      
    
V roce 2011 se konalo 5 sňatků z toho žádný církevní. 

Jednotlivými snoubenci byli: 

Martin Sedláček - Slavomíra Sýkorová 20. 11. 2011 Jirny 

Pavel Prokop  - Zuzana Dörflerová 13. 08. 2011 Šestajovice 

Martin Vitvera - Markéta Paterová 08. 12. 2011 Šestajovice 

Jiří Folauf  - Helena Havrdová 01. 04. 2011 Úvaly 

Roman Martinák - Michala Romanová 02. 07. 2011 Úvaly 

 

Nejstarší občanNejstarší občanNejstarší občanNejstarší občan    

Nejstarším občanem Úval  byla ve svých 102 leNejstarším občanem Úval  byla ve svých 102 leNejstarším občanem Úval  byla ve svých 102 leNejstarším občanem Úval  byla ve svých 102 letech  Božena Floriánová,tech  Božena Floriánová,tech  Božena Floriánová,tech  Božena Floriánová,    

která však zemřela v listopadu 2011. Nejstarším občanem se poté stala která však zemřela v listopadu 2011. Nejstarším občanem se poté stala která však zemřela v listopadu 2011. Nejstarším občanem se poté stala která však zemřela v listopadu 2011. Nejstarším občanem se poté stala 

Zdenka Kašparová, které je 98 let.Zdenka Kašparová, které je 98 let.Zdenka Kašparová, které je 98 let.Zdenka Kašparová, které je 98 let.    

 

Významná Významná Významná Významná životní životní životní životní jubilea    jubilea    jubilea    jubilea        

95 osmdesátníků  z95 osmdesátníků  z95 osmdesátníků  z95 osmdesátníků  z    toho  29 mužů  toho  29 mužů  toho  29 mužů  toho  29 mužů      

85 let   85 let   85 let   85 let   ----    celkem  27, zcelkem  27, zcelkem  27, zcelkem  27, z    toho  13 mužů a  14 žentoho  13 mužů a  14 žentoho  13 mužů a  14 žentoho  13 mužů a  14 žen    

Josef Mestek, Josef Dvořák, Marie Koderová,Václav Šťastný, Marie Petýrko-

vá, Božena Jandourková,  Aloisie Aulická, Eliška Čumrdová,  Miroslav Daněk, 

Jaroslava Mouchová, Růžena Hromasová,  Jaroslava Homolková, Miroslav 

Kýn,  Jaroslav Racek, Jaroslava Krajíčková,  Božena Švestková, Jan Petráněk, 

Zdenka Čapková, František Machytka, Irena Milcová, Božena Kubcová,  Ja-

roslav Horálek, Jiří Balvín, Jiří Roubíček, Jaroslav Víšek, Josef Navrátil, Jar-

mila Šlemrová. 

86 let 86 let 86 let 86 let ––––    celkem 23 zcelkem 23 zcelkem 23 zcelkem 23 z    toho  8 mužůtoho  8 mužůtoho  8 mužůtoho  8 mužů    

Alena Nováčková,  Jiří Zbejval , Zdenka Klimešová, Věnceslava Šimková,  

Zdeňka Váňová, Jarmila Weisová, Jaroslav Moucha, Miloslav Musil, Věra 
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Švandová, Věra Beránková, Vladislav Neugebauer, Miloslava Rejhonová, Li-

buše Brajerová, Jaroslava Medková, František Krejčí, Jiří Kašpar, Jiřina Líba-

lová, Miloslava Rytinová, Emilie Lacinová, Marie Zemanová, Věra Šťastná, 

Jiří Kejř,  Vladimír Kazda. 

87 let 87 let 87 let 87 let ––––    21 z21 z21 z21 z    toho 1 mužtoho 1 mužtoho 1 mužtoho 1 muž    

Zdeňka Tučková,  Klementina Zelenková, Marie Chramostová, Zdenka Nach-

lingerová,  Helena Kudrnová, Božena Fürstová Eliška Milotová, Sidonia 

Hakenová, Jarmila Valášková, Zdenka Michálková, Marie Kabátová, Jiřina 

Čermáková, Růžena Vondráčková, Karel Hlaváček, Eliška Šafaříková, Milada 

Řezáčová, Libuše Mandová, Milena Malátová,  Jaroslava Chmelová, Olga 

Kuklová, Věra Říhová. 

88 let 88 let 88 let 88 let ––––    ccccelkem 17 zelkem 17 zelkem 17 zelkem 17 z    toho 4 mužitoho 4 mužitoho 4 mužitoho 4 muži    

Bohumila Hálová, Jan Kudrna, Marie Albrechtová, Emilie Kosová, Antonie 

Těšíková, Helena Kramářová, Zdeněk Kaňka, Marie Černá,  Věra Rousová, 

Marie Karhanová, Jindřiška Kubieová, Josef Kovářík, Saša Švestka, Růžena 

Petrová, Karel Zámostný, Milada Pavlíková, Růžena Brajerová. 

89 let 89 let 89 let 89 let ––––    celkem 7 , 3 mužicelkem 7 , 3 mužicelkem 7 , 3 mužicelkem 7 , 3 muži    

Miroslava Žabová, Josef Pánek, Dobromila Truksová, Václav Šístek, Jarmila 

Herrmannová Antonín Květoň, Miluše Lerchová. 

90 let 90 let 90 let 90 let ––––    celkem  15, 5 mužů celkem  15, 5 mužů celkem  15, 5 mužů celkem  15, 5 mužů     

Dana Štembergová, Bohuslav Milota, Miloslava Kotlandová, Stanislav Kunc, 

Zdeňka Miksová, Josef Žák, Milena Pražáková, Ella Tazlerová, Vlasta Str-

nadová, Václav Vícovský, Marie Moižischová, Růžena Červená, Karel 

Šochman, Věra Kobrová, Františka Kučerová 

91 let 91 let 91 let 91 let ––––    4 , 1 muž4 , 1 muž4 , 1 muž4 , 1 muž    

Marie Dovolilová, Růžena Kociánová, Josef Vyskočil, Jiřina Marková. 

92 let 92 let 92 let 92 let ––––    4 , 1 muž 4 , 1 muž 4 , 1 muž 4 , 1 muž     

Veronika Bohatá, Anna Hervertová, Marie Duková, Zdeněk Knecht, Janina 

Jarochová 

93 let 93 let 93 let 93 let ––––    3, 2 muži 3, 2 muži 3, 2 muži 3, 2 muži     

Oldřich Šolc, Marie Matějková, Tomáš Vondráček. 
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96 let 96 let 96 let 96 let ––––    1 žena1 žena1 žena1 žena    

Antonie Svobodová. 

97 let 97 let 97 let 97 let ––––    2 ženy2 ženy2 ženy2 ženy    

Anežka Kafková, Marie Slavíková. 

98 let 98 let 98 let 98 let ––––    2 ženy2 ženy2 ženy2 ženy    

Zdenka Kašparová, Marie Součková. 

102 102 102 102 ––––    1 žena1 žena1 žena1 žena    

Božena Floriánová. 

    
ÚmrtíÚmrtíÚmrtíÚmrtí    

V roce 2011 v Úvalech zemřelo 54 občanů. 

Leden Leden Leden Leden ----    8888    

Jitka Pokorná, Mária Marešová,  Vladimír Klas, Věroslav Šedina, Ivan Kafka, 

Zdeňka Franková, Milada Bucharová, Petr Jandus. 

Únor Únor Únor Únor ----    4444    

Bohumila Hálová, Jindřiška Setničková, Magda Žáková, Marie Bradová. 

Březen Březen Březen Březen ----    6666    

Karel Petýrek, Josef Millei, Pavla Klírová, Karel Bittner, Miroslava Veleková, 

Marie Mazurová. 

Duben Duben Duben Duben ––––    1111    

Jaroslava Bendová. 

Květen Květen Květen Květen ----    3333    

Josef Šmejkal, Růžena Kociánová, Zdeňka Nachlingerová. 

Červen  Červen  Červen  Červen  ----    5555    

Věra Hricová, Antonín Klicpera, Marie Albrechtová, Martina Šrámková, Jiří 

Fischer. 

Červenec Červenec Červenec Červenec ----    3333    

Vlasta Roubíčková, Leokadie Lampartová, Václav Vančura. 

Srpen  Srpen  Srpen  Srpen  ----    5555    

Vladimír Kettner, Věra Válová, Ivana Kazdová, Lubomír Veselý, Josef Beneš. 

Září Září Září Září ----    3333    
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Miloslava Rejhonová, Josef Žák, Ludmila Soukupová. 

Říjen Říjen Říjen Říjen ----    7777    

Věra Benešovská, Milan Bagin, Vlasta Burešová, Oldřich Procházka, Pavel  

Pospíšil, Josef Mestek, Milan Janecký. 

Listopad Listopad Listopad Listopad ----    5555    

Milan Chum,  Jan Kudrna, Jakub Procházka, Marie Součková,  Božena Flori-

ánová. 

Prosinec Prosinec Prosinec Prosinec ----    4444    

Josef Svoboda, Jiří Krátký, Ladislav Roučka, Petr Nemasta.                                                                                                    

    

22221111. Z. Z. Z. Zajímavostiajímavostiajímavostiajímavosti 

Kalendárium významných kulturních a společenských výročí v žKalendárium významných kulturních a společenských výročí v žKalendárium významných kulturních a společenských výročí v žKalendárium významných kulturních a společenských výročí v ži-i-i-i-
votě města Úvaly vvotě města Úvaly vvotě města Úvaly vvotě města Úvaly v    roce 2011roce 2011roce 2011roce 2011    
 
355 let Roku 1656 přes Úvaly cestoval ke své korunovaci na českého 

krále císař Leopold I. 
 

310 let Úvalsko – Tuklatský vrchní rychtář Jiří Doubrava nechal 

vztyčit 3. 8. 1701 na náměstí před svou chalupou sochu Jana 

Nepomuckého. Jan Nepomucký byl prohlášen za svatého až 

roku 1724. Po přestěhování v roce 1919 stojí socha u kostela. 
 

305 let 12. 6. 1706 probíhalo v Ouvalech sepisování Purkrechtních 

register. Sepisování postupovalo od chalupy vrchního rychtáře 

Jiřího Doubravy náměstím po směru hodinových ručiček a 

skončilo v Dolejším panském hostinci. 
 

175 let V září 1836 měli obyvatelé Úval historicky poslední možnost 

spatřit příjezd celého císařského dvora. Na pražskou koruno-

vaci tudy v té době projížděl Ferdinand V. se svou manželkou 

Marií Annou Savojskou.  
 

170 let Dnešní úvalská kulturní památka, statek čp. 6, kolem roku 

1840 vyhořela. Statek pak byl přestavěn a od té doby je na 

bráně do dvora letopočet 1841. V první polovině 17. století 

ZajímavostiZajímavostiZajímavostiZajímavosti    
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zde býval selský statek Svobodníkovských, který byl za třice-

tileté války rozbořen. Roku 1713 byl majetkem Václava Bi-

lanského, podle Dnešní úvalská kulturní památka, statek čp. 

6, kolem roku 1840 vyhořela. Statek pak byl Josefinského ka-

tastru náležel roku 1782 Pavlu Švarcovi. Od roku 1830 patřil 

rodině Lašmanů.  
 

155 let 10. 10. 1856 byla v Úvalech otevřena katolická fara a usta-

vena samostatná úvalská farnost u kostela Zvěstování Páně.  
 

145 let 17. 7. 1866 dorazily první oddíly pruské armády do Úval. 

Pruští důstojníci vyžadovali pro sebe, své vojáky a potah 

značné množství potravin. Válka s Prusy netrvala dlouho, 

ale přece po ní nastala drahota, válkou byla zavlečena na 

okupovaná území cholera. 14 lidí zemřelo v Úvalech. 
 

145 let 23. a 24. 7. 1866 přišli do Úval jiní Prusové, první den 900 a 

druhý den 700 mužů, vedle koní. Tu starosta předstoupil ke 

komandu s oznámením, že není v Ouvalech pro tolik lidí chle-

ba. Některý gruntovník (sedlák) měl až 70 vojínů. 
 

145 let Po celý červenec a srpen 1866 se Úvaly se svými 640 obyvate-

li hemžily pruským ale i rakouským vojskem v rámci prus-

korakouské války. Vojsko v městečku bylo ubytováváno cel-

kem jedenatřicetkrát, dohromady to bylo 7000 mužů a 5000 

koní. 
 

140 let 15. 10. 1871 byl v Úvalech vysvěcen a otevřen cukrovar. 

Hned druhý den se v něm začalo pracovat. 
 

130 let 30. 4. 1881 byl v Úvalech otevřen Rudolfův háj, vysázený 

Okrašlovacím a štěpařským spolkem v Úvalech na svazích 

Holé Hostýně v rámci slavnosti u příležitosti sňatku korun-

ního prince Rudolfa se Stefanií Belgickou. 
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125 let 6. 3. 1886 c. k. místodržitelství v Praze potvrdilo stanovy 

Spolku dobrovolných hasičů městyse Ouval a dalo tak souhlas 

k jeho ustavení. 
 

125 let 11. 4. 1886 byl v Úvalech založen Spolek dobrovolných hasi-

čů městyse Ouval ustavující valnou hromadou. Prvním velite-

lem se stal Pavel Rosenbaum, ale na svou funkci na nátlak 

členů do tří měsíců rezignoval. Starostou sboru se stal podle 

stanov starosta městečka Antonín Chlapec a podvelitelem 

Václav Šmidlík. 
 

125 let 8. 8. 1886 za velké účasti veřejnosti, sborů dobrovolných 

hasičů a dalších spolků se konalo první veřejné cvičení Spolku 

dobrovolných hasičů městyse Ouval.  
 

105 let 1. 6. 1906 v Úvalech zahájil své působení místní katolický 

farář, spisovatel, povídkář a divadelní ochotník P. Alois Do-

stál.  
 

95 let 24. 11. 1916 byly pro válečné účely zabaveny dva zvony 

z úvalského kostela. Původně měly být odevzdány tři zvony, 

ale na přímluvu faráře byl ponechán vedle zvonu Kašpar i 

nejmenší zvon umíráček Jan. Tak byl zabaven vůbec největší 

úvalský zvon Maria z roku 1868, pořízený ze sbírek, vážící 

227 kg, v průměru měřící 75 cm, s nápisem: „Milostivým da-

rem Jeho Veličenstva krále českého Františka Josefa a pří-

spěvky osadníků ulit tento zvon ke cti Rodičky Boží r. 1868 

v slévárně dcery Karla Bellmanna Anny v Praze“. Druhým 

zabaveným zvonem byla Barbora z roku 1851, vážící 40 kg a 

měřící v průměru 38 cm, tzv. poledník. Oba zvony vážily 267 

kg a bylo za ně obdrženo 1 068 korun. Jejich osud postihl i 

přes určité oddálení zvon Jan v lednu 1918. 
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90 let 16. 2. 1921 – Dle prvního úředního sčítání v samostatné ČSR 

žilo v Úvalech ve 335 domech 2352 obyvatel. 
 

90 let 10. 3. 1921 byla založena Církev československá husitská 

v Úvalech. I když byla nejprve založena ve Škvorci, kde čle-

ny byli i úvalští občané. Sídlo do Úval natrvalo bylo přenese-

no v roce 1968. 
 

75 let 28. 10. 1936 úvalští představitelé a občané uvítali v Úvalech 

při cestě do Prahy rumunského krále Carola II. 
 

65 let 26. 5. 1946 – Po volbách se také v Úvalech zřetelně projevil 

příklon k levicovým stranám. Předsedou místního národního 

výboru se stal komunista Antonín Víšek, komunisté převažo-

vali také v dalších vedoucích pozicích ve městské správě. 
 

60 let V květnu 1951 byla v Úvalech otevřena 1. mateřská škola a 

umístěna do objektu bývalého rodinného domu manželů Her-

mannových v čp. 372.  
 

60 let 20. 9. 1951 bylo v Úvalech založeno JZD jako družstvo I. 

typu. Předsednictví přijal Jindřich Richter. Členy byli Franti-

šek Adamec (obchodník), Jiří Kadeřábek (student), Antonie 

Kazdová (v domácnosti) a Pavla Kvízová (dělnice). Karel 

Manda druhý den odvolal své členství a funkci místopředsedy 

převzal na ustavující schůzi František Strejc (tesař). Členy se 

stali ještě manželé Novákovi a jiní, ale nebyl mezi nimi žádný 

zemědělec. JZD tak mělo 114,5 ha orné půdy, 5,5 ha luk, 44 

ks hovězího dobytka, 6 prasnic, 7 koní, 90 slepic a 4 ovce. 
 

55 let V srpnu 1946 byl úvalské veřejnosti představen kanceláří ing. 

arch. Kabeš - ing. Nedoma z Prahy Směrný dlouholetý plán 

Úval (zpracovávaný v rámci urbanistického průzkumu již za 

války pozdějším vedoucím katedry urbanizmu ČVUT prof. 

ing. arch. Krisem), který měl být vodítkem a směrnicí pro další 
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budování obce. Je pozoruhodné, že již v tomto dokumentu se 

mimo jiné setkáváme se závěrem, že „nynější stav odporuje 

správným zásadám v několika směrech. V prvé řadě je zde 

otázka komunikační, kdy státní silnice probíhá obcí a tvoří 

úrovňovou křižovatku se železnicí…. Proto musí dojít 

k jejímu přeložení, nikoliv však do již vytýčené trasy, ale až 

za čtvrť Slovany, aby nebyla obec rozdělena. 
 

50 let 10. 11. 1961 byl v Úvalech postaven první dvoupatrový 

družstevní dům s byty pro 12 rodin. Je postaven na zahradě 

dřívějšího statku Josefa Šťastného. Každý byt se skládá 

z kuchyně, 3 pokojů a příslušenství. 
 

40 let V lednu 1961 byla v Úvalech otevřena první samoobsluha – 

drogerie, papírnictví a hračky. Prvním vedoucím prodejny se 

stal Jan Kletečka. 
 

40 let V červnu 1961 byla v Úvalech založena organizace Česko-

slovenského mysliveckého svazu. 
 

40 let V červnu 1961 dalším zabezpečovacím zařízením v Úvalech 

bylo uvedení do provozu prvního automatizovaného uzavírá-

ní závor na hlavním městském přejezdu na konci Husovy uli-

ce. 
 

45 let 13. 2. 1966 byl v Úvalech založen Klub filatelistů. 
 

40 let 1. 9. 1971 byla otevřena nová přístavba Základní školy 

v Úvalech, přestože nebyly ještě dokončeny WC, cvičná ku-

chyň a tělocvična. 
 

 

25 let 5. 5. 1986 byla vybudována srážkoměrná stanice v Úvalech, 

v Klostermannově ulici, původně ji vedl pan Antonín Šťoví-

ček, nyní jeho zeť Ing. Jiří Veselý. 
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15 let V říjnu 1996 bylo realizováno přenesení sochy prvního praž-

ského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z původní lokality u 

trati a Škvorecké ulice na místo v prostoru náměstí Arnošta 

z Pardubic před domem čp. 95. Tento záměr se podařilo usku-

tečnit u příležitosti 140. výročí založení katolické fary 

v Úvalech. Během následujícího roku byla arcibiskupova so-

cha podrobena zevrubnému restaurátorskému zásahu.  
 

10 let V červnu 2001 byl v Úvalech byl založen komorní pěvecký 

sbor CHRISTI, jako zájmové sdružení občanů, které se zamě-

řilo na zpívání duchovních skladeb a písní zejména z období 

středověku a baroka.  
 

5 let 18. 2. 2006 bylo v Úvalech založeno občanské sdružení Klub 

přátel historie a přírody Úval a okolí. Klub podporuje pozná-

vání regionální historie a přírodních památek, propaguje, 

identifikuje a podílí se na péči a ochraně historických a pří-

rodních památek ve městě a v okolí, vyvíjí činnost 

k připomínání historických událostí a osobností ve městě a re-

gionu. 
 

5 let 25. 5. 2006 představitelé města Ing. Ivan Černý a Ing. Jana 

Horová převzali v Praze z rukou předsedy Poslanecké sně-

movny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka dekret o udělení 

vlajky městu Úvaly. List vlajky tvoří červený žerďový pruh 

široký jednu čtvrtinu délky listu a tři vodorovné pruhy, mod-

rý, bílý a modrý, v poměru 1 : 2 : 1. V ose první čtvrtiny délky 

listu je umístěn znak města Úvaly. Poměr šířky k délce listu 

je 2 : 3. 
 

5 let V červnu 2006 bylo v Úvalech založeno občanské sdružení 

Otevřené Úvaly. Impulsem byla nespokojenost členů s tím, 

jak byly Úvaly řízeny a existencí výrazné propasti mezi mož-

nostmi města a jeho skutečným stavem. 
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5 let 21. 11. 2006 vznikla na území Českobrodska, Úvalska, Škvo-

recka a částečně i Nymburska tzv. Region Pošembeří. V bu-

dově Městského úřadu v Českém Brodě se uskutečnilo další z 

pracovních jednání partnerů Pošembeří. Partnery – zaklada-

teli je také město Úvaly a občanské sdružení Klub přátel his-

torie a přírody Úval a okolí. Kromě jiného zde bylo schváleno 

obsazení správní a dozorčí rady jako orgánů nezbytných k za-

ložení obecně prospěšné společnosti - Region Pošembeří, o.p.s. 

Založení obecně prospěšné společnosti je totiž nezbytnou 

podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků z dotač-

ních zdrojů kraje, státu a výhledově i EU. Region Pošembeří 

se připravovalo na tvorbu integrované strategie uceleného 

území, která by měla jasně definovat hlavní cíle a priority 

rozvoje. Strategie území bude vycházet a čerpat z podnětů, 

zkušeností, informací na úrovni jednotlivých obcí. To zname-

ná, že každý z občanů, bude-li mít zájem účastnit se místních 

setkání, bude moci navrhnout své představy a požadavky tý-

kající se rozvoje obce, v níž žije. 

 

Ocenění pro čestného občana Úval PhDr. Zdeňka MahleraOcenění pro čestného občana Úval PhDr. Zdeňka MahleraOcenění pro čestného občana Úval PhDr. Zdeňka MahleraOcenění pro čestného občana Úval PhDr. Zdeňka Mahlera    
 

11. 3. 2011 udělovala Akademie literatury české, jejíž předsedkyní je spisova-

telka Eva Kantůrková, v budově Akademie věd ČR mimo jiné cenu Ladislava 

Fukse za celoživotní dílo. Tuto prestižní cenu obdržel PhDr. Zdeněk Mahler. 

    

Náboženská obec Církve československé husitské vNáboženská obec Církve československé husitské vNáboženská obec Církve československé husitské vNáboženská obec Církve československé husitské v    Úvalech si přÚvalech si přÚvalech si přÚvalech si při-i-i-i-
pomněla 90. výročí svého založenípomněla 90. výročí svého založenípomněla 90. výročí svého založenípomněla 90. výročí svého založení    
    

V neděli 7. května 2011 se konala v Husově kapli Církve československé husit-

ské slavnostní bohoslužba, aby završila 90 výročí vzniku církve v samostatném 

Československu a něco později v Úvalech, respektive nejdříve ve Škvorci. Boho-

službu sloužil biskup pražský doc. ThDr. David Tonzar, Ph.D., a pozvání na 

ni přijali a dostavili se starostové městyse Škvorec a města Úvaly, Ing. Antonín 

Rubín s manželkou a MUDr. Jan Šťastný. V době oslav rovněž rada starších 
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náboženské obce zvolila nového předsedu rady a do té chvíle přes 50 let ve 

funkci předsedy rady starších bratra Vladimíra Kazdu povýšila na čestného 

předsedu náboženské obce v Úvalech.  

    

Komorní sbor CHRISTI Úvaly slavil 10 let trváníKomorní sbor CHRISTI Úvaly slavil 10 let trváníKomorní sbor CHRISTI Úvaly slavil 10 let trváníKomorní sbor CHRISTI Úvaly slavil 10 let trvání    

Slavnostním koncertem 25. 6. v zaplněném kulturním sále Domu s pečovatel-

skou službou na náměstí Svobody 1570 v Úvalech vyvrcholilo 10 let práce pě-

veckého sboru, jeho vedoucího Dr. Vítězslava Pokorného a korepetitorky Mgr. 

Evy Nádeníčkové. Vedle oslavence účinkovali Tereza Machačová – zpěv, Mar-

ta Ženatá – zpěv, Martin Vydra – zpěv, Marek Nádeníček – zpěv, MgA. Mi-

chal Greco – violoncello, Milan Procházka – kytara. Zazněly písně a skladby 

od Zoltána Fodályho, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka, Franze Schuberta, 

Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, 

Ludwiga van Beethovena, Leoše Janáčka a mnoha dalších. Publikum s nadše-

ním aplaudovalo. Koncert a celá oslava se vskutku vydařily. Ještě v úvodu kon-

certu předala Eliška Čížková, členka kroužku výtvarné techniky MDDM pod 

vedením Ivy Pospíšilové sboru k výročí svou kresbu, která se stane logem ko-

morního pěveckého sboru Christi Úvaly v dalším období. 

    

Divokej Bill Divokej Bill Divokej Bill Divokej Bill mělmělmělměl    1000. 1000. 1000. 1000. kkkkoncertoncertoncertoncert 

Před čtrnácti lety byl založena úvalská kapela Divokej Bill. Po počátečních 

perných letech, kapela hrála až 150 koncertů ročně, se Divokej Bill stal stálicí 

populární hudby v celé ČR. Dnes kapela hraje tak 70 koncertů ročně, získala 

také zlatá a bronzová umístění v anketě Českého slavíka, a tak se dopracovala 

až ke své tisícímu koncertu. Ten se stal milníkem v historii kapely. Na koncert 

v pátek 9. září 2011 od 19 hodin na házenkářském hřišti pod úvalskou soko-

lovnou kapela také pozvala  muzikanty, kteří s ní kdy hráli i nehráli a další 

kapely. Od  20 hodin vystoupila předskakující kapela Koblížci ze Šumperku a 

poté od 21 hodin již započala produkce Divokejch Billů a sezvaných hostů, 

která trvala nadstandardně něco kolem dvou hodin. Koncert byl velice vřele 

přijat úvalským obyvatelstvem. 
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Sbor dobrovolných hasičů Úvaly slavil 125 let svého trváníSbor dobrovolných hasičů Úvaly slavil 125 let svého trváníSbor dobrovolných hasičů Úvaly slavil 125 let svého trváníSbor dobrovolných hasičů Úvaly slavil 125 let svého trvání    

Veřejná oslava proběhla za ideálního počasí v sobotu 24. září v hasičském 

zbrojnici a setkala se s poměrně velkou návštěvou. Intenzivní přípravy oslavy 

probíhaly po celé září a během nich se nad vraty do garáže hasičské zbrojnice 

umístil výrazný červený nápis "HASIČI". Byl tak obnoven nápis, sice v nepů-

vodním znění, který k tomuto domu patří. Program oslavy začal druhou hodi-

nou odpolední krátkými projevy starosty sboru a významných hostí. Po struč-

ném seznámení s programem slavnostního odpoledne si potlesk získali nejprve 

mladí hasiči, když předvedli tradiční požární útok. Po vystoupení nejmladších 

úvalských hasičů na návštěvníky čekala výstava o historii a dnešní činnosti 

sboru a výstava zásahového vybavení. K prohlédnutí byly připraveny také 

všechny tři automobily úvalského sboru a řada historických i moderních auto-

mobilů okolních sborů. Výjezdová jednotka předvedla fingovaný zásah při do-

pravní autonehodě, při kterém bylo nutné vyprostit zraněnou osobu. Při osla-

vách bylo možné zhlédnout i akce, které nejsou při podobných příležitostech 

příliš časté. Například požární útok dobročovických hasičů s přes sto let starou 

mechanickou stříkačkou. Pozornost si získalo i vyzvednutí nejnovějšího zása-

hového automobilu úvalských hasičů do výšky několika metrů. 

 

Cena ministerstva kultury pro čestného občana Úval prof. MirCena ministerstva kultury pro čestného občana Úval prof. MirCena ministerstva kultury pro čestného občana Úval prof. MirCena ministerstva kultury pro čestného občana Úval prof. Miro-o-o-o-
slava Masákaslava Masákaslava Masákaslava Masáka    
    

27. 10. se uskutečnilo v Národním divadle v Praze předávání Státních cen za 

literaturu, překladatelské dílo a cen ministerstva kultury za přínos v oblasti 

divadla, hudby, výtvarného umění a architektury za rok 2011 Cenu minister-

stva kultury v kategorii architektury za celoživotní dílo a prosazování archi-

tektury jako kulturní a společenské disciplíny převzal prof. Ing. arch. Miroslav 

Masák, dr. h. c. 
 

Rozsvícení vánočního stromuRozsvícení vánočního stromuRozsvícení vánočního stromuRozsvícení vánočního stromu    

27.11.2012, na první adventní neděli,  proběhlo slavnostní rozsvícení vánoční-

ho stromu  na  náměstí Arnošta z Pardubic spojené s malými vánočními trhy, 

kde se prodávaly  vánoční dekorace a drobné vánoční dárky.  Již několikátý rok 
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si zde bylo možné koupit  úvalské kalendáře, tentokrát s historickými fotogra-

fiemi některých úvalských spolků,   vydané  místní tiskárnou TyPol. Děti ze ZŠ 

zde nabízely za příspěvek na dobročinné účely své výrobky. Na pódiu před čp. 

18 zazněla řada českých a moravských koled, vánočních písní a nechyběla ani 

vánoční poezie. Postupně vystoupily děti z mateřské školky v Kollárově ulici, 

z MDDM,  Základní školy a Praktické školy Úvaly a Základní školy 

v Úvalech. Program uzavřely dva pěvecké sbory – pražské pěvecké kvarteto o 

složení Karolína Klevetová, Marie Zicháčková, Tomáš Procházka, Lenka Va-

verková   a  Úvalský pěvecký sbor pod vedením sbormistra Martina Vydry. 

Atmosféru Vánoc si bylo možné v předstihu  navodit i ochutnávkou vánočních 

sladkostí, které rozdávaly členky kulturní komise, která celou akci připravila. 

Občerstvení doplňovaly grilované klobásy, grog a punč, které zadarmo poskytl  

městský úřad a starosta města. I tentokrát přišla spousta lidí. V okamžiku, kdy 

starosta města dával pokyn k rozsvícení světel na krásném vánočním stromu,  

který městu darovala paní Ludmila Benešová, bylo náměstí takřka plné. 
 

Připravovalo se Připravovalo se Připravovalo se Připravovalo se opětovné opětovné opětovné opětovné koncertní provedení České mše vánoční koncertní provedení České mše vánoční koncertní provedení České mše vánoční koncertní provedení České mše vánoční 
Jakuba JJakuba JJakuba JJakuba Jaaaana Rybyna Rybyna Rybyna Ryby    
    

V Úvalech byla například veřejně naposledy uvedena 16. prosince 1992 

v kostele Zvěstování Páně, kdy posluchače Pražské konzervatoře řídila Marké-

ta Smolíková. Pak se mnoho let nenašel nikdo, kdy by dal podnět k novému 

nastudování této typicky české vánoční hudby. Až v polovině května roku 2011 

přišel Martin Vydra ke sbormistrovi komorního pěveckého sboru Christi Vítěz-

slavu Pokornému s myšlenkou provedení Rybovy vánoční mše poslední adventní 

neděli. Po výzvě v měsíčníku Život Úval se k původně osmnáctičlennému sboru 

Christi začali postupně přidávat další zpěváci. Koncem léta se podařilo 

z dospělých a studentů Pražské konzervatoře vytvořit Úvalský pěvecký sbor 

čítající 46 osob se 4 sólisty a domluvit spolupráci se sedmnáctičlenným Českým 

komorním ansámblem vytvořeným z absolventů a studentů Pražské konzerva-

toře. Martin Vydra se ujal úlohy sbormistra a Vítězslav Pokorný pracoval jako 

organizační vedoucí. Od září probíhalo každé pondělí a neděli nacvičování 

skladby; zpočátku v kapli Církve československé husitské, později, díky podpoře 
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vedení města, v sále DPS. První veřejná zkouška sboru se uskutečnila za velké-

ho zájmu veřejnosti 5. prosince v sále DPS, první generální zkouška v pondělí 

12. prosince v evangelickém kostele ve Škvorci, druhá generální zkouška 

v sobotu 17. prosince v kostele Zvěstování Páně v Úvalech, obě rovněž před 

početným publikem. A pak přišel den, na který se těšila a netrpělivě čekala kul-

turní veřejnost. V neděli 18. prosince v 19 hodin se ve zcela zaplněném úval-

ském kostele téměř přesně po 19 letech opět oficiálně rozezněly první tóny České 

mše vánoční. 

 

22222222. . . . Oprava dějin městaOprava dějin městaOprava dějin městaOprava dějin města    
    

1) K tomu, že Květnická studánka ve Škvorecké oboře sloužila už ve 13. století 

nejsou naprosto žádné doklady. Víme o ní tak od začátku minulého století. 

Žádné hradiště pochopitelně na Vidrholci nebylo, a to ani na místě hrádku ně-

kdy zvaném Skara. Hradištěm se tu myslí hrádek Skara (ovšem tento termín se 

k označení této lokality opravdu nehodí). A to 13. století je také střelba od bo-

ku. Část lesa v těchto místech opravdu získaly obce Květnice a Dobročovice, a 

to na základě známé pozemkové reformy. Ale obci Květnice byla přidělena část 

lesa zvaná "Na Zabité" a Dobročovicím "U Studánky". Pokud je dnes studánka 

na pozemku patřící Květnici, pak jí patří už od pozemkové reformy a domní-

vám se tedy, že už od 20. let. Ovšem přesný rok neznám a mohlo by to být i až v 

roce 1937, jelikož byli Lichtenštejnové v jednání se státem celkem úspěšní a 

dlouho se dokázali bránit. 

 

2) Asi 50 m odtud směrem po cestě k lichtenštejnské hájovně se po levé straně 

nachází v souvislém lesním porostu památný „mariánský“ dub. Strom je jedním 

ze tří posledních stromů - pamětníků založení Škvorecké obory. Rovněž se jedná 

o přírodní modlitební místo. Na statném dubu je umístěna dřevěná výklenková 

kaplička, která se poprvé připomíná v roce 1925. Dříve v ní byl umístěný obraz 

Ježíše Krista, ale dnes z ní vyhlíží Panna Marie s Jezulátkem. Tento dub byl v 

roce 2011 vyhlášen památným stromem. K místu se rovněž údajně váže dávná 

tragická událost, snad se zde prý oběsil otec spisovatelky Marie Majerové, který 
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žil se svou rodinou v nedalekých Úvalech. Jak to opravdu bylo se dnes už nedo-

zvíme. Fakta jsou taková, otec Marie Majerové umírá krátce po jejím narození 

(nevíme jak) a z toho důvodu matka s dětmi opouštějí Úvaly. Těžko říct, jak 

silný vztah měla Marie k otci, kterého vlastně nepoznala a zda by mu po letech 

nechala postavit tuto pietu. Další otazník visí nad tím, zda by Marie Majero-

vá, přesvědčená komunistka, věnovala na památku svého otce v podstatě zbož-

né zastavení. Lidé hlásící se na začátku 20. století k socialismu či komunismu 

nebyli k víře v boha (a tedy sílu Panny Marie) apatičtí, to byli přímo radikální 

ateisti. 

 

3) O tom, že ves Fidrholec stála na místě Lhoty, jsou celkem spolehlivé důkazy 

(minimálně velmi silné indicie). Zaprvé ke vsi Fidrholec patřilo podací právo, to 

znamená, že v té vsi nebo v bezprostřední blízkosti stál kostel. A jediný kostel, 

který v celém tom lese kdy stál, byl nevelký gotický kostelík sv. Václava posta-

vený ve 14. století ve Lhotě. Kde kostel stál víme a v lokalitě Žák jistě žádný 

chrám nebyl. Zadruhé ze smlouvy z roku 1558 víme, že se u vsi Fidrholec roz-

kládaly tzv. kopaniny. Tak se nazýval pozemek, který byl sice využíván k ze-

mědělské produkci, ale jelikož byl svažitý, dal se obhospodařovat pouze okopá-

váním. A tyto pozemky mohly být jedině v oboře, rozhodně ne u Žáku.  

(Informace jsem čerpal od historika Mgr. Milana Bednáře) 
 
 

Závěr Závěr Závěr Závěr kronikářského zákronikářského zákronikářského zákronikářského zápisu za rok 20pisu za rok 20pisu za rok 20pisu za rok 2011111111.... 

Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:Prameny a zdroje:    

Pamětní kniha obce auwalské od roku 1780. 
Kroniky městyse a města Úvaly od roku 1918. 
Usnesení Rady města Úvaly 2011. 
Usnesení VZZM Úvaly 2011. 
Informace, osobní poznatky kronikáře města z účasti na akcích a ze setkání s 
občany. 
Měsíčník Život Úval, ročník 2011. 
Čtrnáctideník Náš region, ročník 2011. 
Denní tisk – MF DNES, Právo, Lidové noviny, rok 2011. 
Informace a podklady členů letopisecké komise města a kronikářského aktivu, 
rok 2011. 
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Podklady městských zařízení 
Podklady a informace politických stran, spolků, sdružení, kulturních a sportov-
ních subjektů ve městě za rok 2011. 
Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2011. 
Zpráva Policie ČR, oddělení Úvaly 
www.mvcr.cz 
http://portal.gov.cz/                                     
www.mestouvaly    
www.uvaly.cz             
www.ouvaly.cz                                       
www.mddmuvaly.cz                                                                 
www.zsuvaly.cz                                  
www.ccshuvaly.wz.cz                        .        
www.farnost-uvaly.estranky.cz  
www.msuvaly.wz.cz          
www.klubuvaly.wz.cz 
www.odsuvaly.cz 
www.klubuvaly.wz.cz 
www.otevreneuvaly.cz 
www.nezavisli.unas.cz 
www.skauting.cz/uvaly 
www.hasici-uvaly.czweb.org/  
www.sk-uvaly.xf.cz 
www.dsuvaly.cz 
www.hazena-uvaly.cz 
www.divokejbill.cz 
informace, podklady a internetové stránky různých hospodářských subjektů ve 
městě. 


