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DDDD����ležité momenty v životležité momenty v životležité momenty v životležité momenty v život���� m m m m����stastastasta 

     Po mírných sn�hových srážkách byl pobyl pobyl pobyl po����átek roku 2008 znaátek roku 2008 znaátek roku 2008 znaátek roku 2008 zna����nnnn���� deštivý a na  deštivý a na  deštivý a na  deštivý a na 

lednovou dobu plednovou dobu plednovou dobu plednovou dobu poooommmm����rnrnrnrn���� teplý. teplý. teplý. teplý.    
    

     Z pátku 29. 2. na sobotu 1. 3. 2008 p�ešla územím �R vichvichvichvich����ice silou se blice silou se blice silou se blice silou se blí-í-í-í-

žící žící žící žící orkánu sorkánu sorkánu sorkánu s    názvem Emma.názvem Emma.názvem Emma.názvem Emma. Nejpostižen�jším krajem byly St�ední �echy. 

�ada domácností z�stala bez elektrického proudu. Živel nejvíce �ádil v lesích, 

kde došlo k velkým polom�m a vývrat�m strom�. Nem�la však takové d�sledky 

jako orkán Kyrill v lednu 2007. 
 

     Nejv�tším úsp�chem roku bylo zapo�etí investi�ní akce, která do našeho do našeho do našeho do našeho 

mmmm����ssssta pta pta pta p����ivede kvalitní pitnou vodu zivede kvalitní pitnou vodu zivede kvalitní pitnou vodu zivede kvalitní pitnou vodu z    káranských káranských káranských káranských ����adadadad����.... Padesátimilionová 

akce by mohla být dokon�ena p�ibližn� v polovin� roku 2009. 
 

     Významným mezníkem v historii m�sta bylo podepbylo podepbylo podepbylo podepsání smlouvy sání smlouvy sání smlouvy sání smlouvy 

ssss    investorem výstavby obytných dominvestorem výstavby obytných dominvestorem výstavby obytných dominvestorem výstavby obytných dom���� v v v v    lokalitlokalitlokalitlokalit���� Hostín a m Hostín a m Hostín a m Hostín a m����sto obdrželo sto obdrželo sto obdrželo sto obdrželo 

investiinvestiinvestiinvesti����ní pní pní pní p����íspíspíspísp����vek ve výši 59 milionvek ve výši 59 milionvek ve výši 59 milionvek ve výši 59 milion���� korun  korun  korun  korun s tím, že v p�ípad� realizace 

celého urbanistického projektu obdrží dalších tém�� 30 milion� korun. 
 

     Ve zkvalitn�ní �innosti orgán� m�sta se odrazilo pppp����estestestest����hování stavebního hování stavebního hování stavebního hování stavebního 

úúúú����adu do nových rekonstruovaných prostor vadu do nových rekonstruovaných prostor vadu do nových rekonstruovaných prostor vadu do nových rekonstruovaných prostor v    areálu Multitec,areálu Multitec,areálu Multitec,areálu Multitec, kam byl již kam byl již kam byl již kam byl již 

dddd����íve nastíve nastíve nastíve nast����hován odbor životního prosthován odbor životního prosthován odbor životního prosthován odbor životního prost����edí a územního plánování a pedí a územního plánování a pedí a územního plánování a pedí a územního plánování a p����estestestest����----

hování ekonomického odboru mhování ekonomického odboru mhování ekonomického odboru mhování ekonomického odboru m����stského ústského ústského ústského ú����adu do rekonstruovanadu do rekonstruovanadu do rekonstruovanadu do rekonstruovaných prostor ých prostor ých prostor ých prostor 

domu domu domu domu ����p. 95.p. 95.p. 95.p. 95.    
 

     Jednotlivé subjekty zastoupené vsubjekty zastoupené vsubjekty zastoupené vsubjekty zastoupené v    zastupitelstvu mzastupitelstvu mzastupitelstvu mzastupitelstvu m����sta zasta zasta zasta za����aly konstrualy konstrualy konstrualy konstruk-k-k-k-

tivntivntivntivn���� spolupracovat s spolupracovat s spolupracovat s spolupracovat s    pragmatickým uplatpragmatickým uplatpragmatickým uplatpragmatickým uplat����ováním vlastních návrhováním vlastních návrhováním vlastních návrhováním vlastních návrh����, nám, nám, nám, nám����----

tttt���� a doporu a doporu a doporu a doporu����ení pení pení pení p����i i i i ����ešení mešení mešení mešení m����stských priorit, kterými je pitná voda, dostatestských priorit, kterými je pitná voda, dostatestských priorit, kterými je pitná voda, dostatestských priorit, kterými je pitná voda, dostate����----

ná kapaciná kapaciná kapaciná kapacita ta ta ta ����istiistiistiisti����ky odpadních vod a výstavba kanalizace, dokonky odpadních vod a výstavba kanalizace, dokonky odpadních vod a výstavba kanalizace, dokonky odpadních vod a výstavba kanalizace, dokon����ení ení ení ení 

pasportizace komunpasportizace komunpasportizace komunpasportizace komuniiiikacíkacíkacíkací a zajiš	ování jejich postupné rekonstrukce 

v jednotlivých lokalitách. 
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     Velkým závazkem vedení m�sta do budoucna nadále znadále znadále znadále z����stává stává stává stává ����ešení parkešení parkešení parkešení parko-o-o-o-

vacích ploch ve mvacích ploch ve mvacích ploch ve mvacích ploch ve m����stststst����, zejmén, zejmén, zejmén, zejména u nádraží a pa u nádraží a pa u nádraží a pa u nádraží a p����es mírné zlepšení des mírné zlepšení des mírné zlepšení des mírné zlepšení d����slednslednslednsledn����ji ji ji ji 

����ešit ešit ešit ešit ����istotu a poistotu a poistotu a poistotu a po����ádek ve mádek ve mádek ve mádek ve m����stststst����    
    

     Na život ob�an� ve m�st� m�lo velký vliv popopopo����ádání stále vádání stále vádání stále vádání stále v����tšího potšího potšího potšího po����tu tu tu tu 

kukukukullllturních, spoleturních, spoleturních, spoleturních, spole����enských, sportovních a turistických akcí, enských, sportovních a turistických akcí, enských, sportovních a turistických akcí, enských, sportovních a turistických akcí, z �ehož vyplývá i 

nutnost, aby vedení m�sta v�novalo vvvv����tší pozornost vedle technických záležtší pozornost vedle technických záležtší pozornost vedle technických záležtší pozornost vedle technických záleži-i-i-i-

tostí, infrastruktury apod. i rozvoji duševní stránky života obtostí, infrastruktury apod. i rozvoji duševní stránky života obtostí, infrastruktury apod. i rozvoji duševní stránky života obtostí, infrastruktury apod. i rozvoji duševní stránky života ob����anananan����    výrazn�j-

ší podporou akcí i v této oblasti. 

 

Volby do krajského zastupitelstva vVolby do krajského zastupitelstva vVolby do krajského zastupitelstva vVolby do krajského zastupitelstva v    ÚvÚvÚvÚvaaaalechlechlechlech    
     Volby do krajského zastupitelstva se konaly v pátek a v sobotu 17. a 18. 

�íjna 2008. V Úvalech pracovaly 3 okrskové komise a volební místnosti byly 

otev�eny v dom� s pe�ovatelskou službou, v m�stském dom� d�tí a mládeže, 

v základní škole. Z Úval kandidovali do krajského zastupitelstva Ing. Helena 

Vá�ová (ODS) a Jan Fry�er (KS�M). Konkrétním výsledkem voleb bylo jme-

nování Ing. Heleny Vá�ové do Výboru pro výchovu, vzd�lávání a zam�stna-

nost Zastupitelstva St�edo�eského kraje. 
 

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve mVýsledky voleb do krajského zastupitelstva ve mVýsledky voleb do krajského zastupitelstva ve mVýsledky voleb do krajského zastupitelstva ve m����stststst����    

     Voli�� v seznamu 4 407, vydané obálky 1 960, volební ú�ast 44,5% opráv-

n�ných voli��.  

     Získané hlasy v %: ODS - 45,58% hlas�, �SSD  - 26,20% hlas�, KS�M - 

9,23%, Sdružení nezávislých starost� pro St�edo�eský kraj - 6,15% hlas�. 

Ostatní strany a sdružení nep�ekro�ily 5% hranici pro vstup do krajského za-

stupitelstva.    

    

    

    

    



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2008                                                                                                 strana 4  
                                                                                                                                                                                              

ZZZZ    ����innosti orgáninnosti orgáninnosti orgáninnosti orgán���� m m m m����sta sta sta sta     

Zastupitelstvo mZastupitelstvo mZastupitelstvo mZastupitelstvo m����stastastasta    
     Zastupitelstvo m�sta zasedalo v lo�ském roce 2008 8x, 7. b�ezna rezignova-

la Mgr. Monika Petržílková, �lenem zastupitelstva se stala Ing. Ludmila Mile-

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

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

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

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

Úvaly) – rezignovala 7. 3. a nastoupila Ing. Ludmila Milerová (SNK-Otev�ené 

Úvaly), Mgr. Milan Švejnoha (SNK-Otev�ené Úvaly), Miloslav Kola�ík 

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

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

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

(ODS). 
 

     První vePrvní vePrvní vePrvní ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta vsta vsta vsta v    roce 2008 se konalo ve roce 2008 se konalo ve roce 2008 se konalo ve roce 2008 se konalo ve 

����tvtvtvtvrrrrtek 21. února vtek 21. února vtek 21. února vtek 21. února v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvalysálku DPS Úvaly za p za p za p za p����ítomnosti 14 ítomnosti 14 ítomnosti 14 ítomnosti 14 ����lenlenlenlen���� a  a  a  a 

7 host7 host7 host7 host����.... V úvodu zastupitelstvo projednalo zprávu o pln�ní úkol� p�ijatých 

zastupitelstvem m�sta v roce 2007 a zprávu o �innosti rady m�sta. Dále zastu-

pitelstvo p�ijalo rozpo�tová opat�ení pro rok 2008 �. 1 ve výši p�íjm� a výdaj� 

75.721.349,- K�. Zastupitelstvo projednalo majetkoprávní záležitosti týkající 

se pozemk� a v�cných b�emen. Souhlasilo s budoucím bezúplatným nabytím 

zastav�ného pozemku parc. �. 2627/1 a uzav�ením darovací smlouvy 

s vlastníkem pozemku – St�edo�eským krajem (St�edo�eský kraj, Zborovská 

81/21, Praha Smíchov). Zastupitelstvo rovn�ž projednávalo modernizaci tra	o-

vého úseku Praha – B�chovice – Úvaly a souhlasilo s uzav�ením smlouvy o 

budoucí smlouv� nájemní mezi Správou železni�ní dopravní cesty (SŽDC, s. o.) 

a m�stem Úvaly pro p�edm�tné pozemky. Zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu 

chodníku spojujícího ulici Purky�ovou a Hodovem. 

Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo 
mmmm����stastastasta    
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 V záv�ru jednání zastupitelstvo projednalo zprávu finan�ního výboru a zabý-

valo se p�ipomínkami a nám�ty ob�an�. 
   

     Druhé veDruhé veDruhé veDruhé ve����ejejejejné zasedání zastupitelstva mné zasedání zastupitelstva mné zasedání zastupitelstva mné zasedání zastupitelstva m����sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve ����tvtvtvtvrrrrtek 27. tek 27. tek 27. tek 27. 

bbbb����ezna vezna vezna vezna v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za p����ítomnosti 11 ítomnosti 11 ítomnosti 11 ítomnosti 11 ����lenlenlenlen���� a 7 host a 7 host a 7 host a 7 host����.... 

V úvodu zastupitelstvo projednalo zprávu o pln�ní úkol� zastupitelstva od 

jeho posledního zasedání a zprávu o �innosti rady m�sta. Zastupitelstvo p�ijalo 

rozpo�tová opat�ení pro rok 2008 �. 2 ve výši p�íjm� a výdaj� 78.641.100,- K�. 

Dále zastupitelstvo projednávalo zám�ry grantu na dopravn� bezpe�nostní 

�ešení m�sta a souhlasilo s podáním žádostí o dotaci odboru dopravy Krajského 

ú�adu St�edo�eského kraje na podporu dopravn� bezpe�nostních opat�ení na 

silnicích St�edo�eského kraje týkajících se našeho m�sta. Rovn�ž souhlasilo 

s p�ijetím daru od Hany N�mcové, Josefa Sk�ivana, Tomáše Sk�ivana a Zby�ka 

Sk�ivana, kterým je stavba vodovodního �adu DN. 80 v délce 61 m v ulici Pro-

kopa Velikého a projednalo majetkoprávní záležitosti týkající se p�evodu po-

zemk� a v�cných b�emen. Zastupitelstvo se také zabývalo systémem financová-

ní sportu v Úvalech a souhlasilo  s vy�len�ním finan�ních prost�edk� 

k rozd�lení pouze pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech ve výši 1% 

z 1. navrženého rozpo�tu m�sta p�íslušného roku. Zastupitelstvo rozhodlo o 

pojmenování ve�ejných prostranství  - stezka vedoucí od Mlýnského rybníka 

sm�rem vzh�ru k obnovené pam�tní desce -  „Masarykova stezka“ ,  cesta od 

h�bitova k Vinici -  „stezka Na Vinici“. Zastupitelstvo také posuzovalo SWOT 

analýzu „intravilán“ a vzalo na v�domí p�ipomínky a nám�ty ob�an�.  
 

     T     T     T     T����etí veetí veetí veetí ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve ����ttttvrtek 17. duvrtek 17. duvrtek 17. duvrtek 17. dub-b-b-b-

na vna vna vna v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za p����ítomnosti 15 ítomnosti 15 ítomnosti 15 ítomnosti 15 ����lenlenlenlen���� a 37 host a 37 host a 37 host a 37 host����.... 

V úvodu zastupitelstvo projednalo materiál Vodovodní p�ivad�� z káranských 

vodovodních �ad�, vzalo na v�domí, že St�edo�eský kraj ud�lil akci „Vodovodní 

p�ivad�� pro zásobení Úvalska z káranských vodovodních �ad�“ prioritu �. 1., 

p�i�emž stanovení této priority je podmínkou p�id�lení dotace od Ministerstva 

zem�d�lství �R a souhlasilo s p�ijetím mimo�ádné dotace od St�edo�eského kraje 
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na výstavbu vodovodního p�ivad��e pro zásobení Úvalska z káranských vodo-

vodních �ad� ve výši 4.930.603,- K�. V další �ásti jednání zastupitelstvo vyda-

lo návrh zm�n k územnímu plánu Úvaly jako opat�ení obecné povahy �. 1 a 

vydalo návrh zm�n k územnímu plánu Úvaly jako opat�ení obecné povahy �. 2, 

co v p�ekladu pro obyvatele znamená, že bylo odsouhlaseno, že Hostín je p�i-

praven k výstavb� smíšených rodinných domk� a nerušící výroby dle schválené-

ho rozd�lení ploch. Dále zastupitelstvo po bou�livé diskusi odsouhlasilo 

 uzav�ení Smlouvy o spolupráci a poskytování vzájemné sou�innosti mezi Úva-

ly Developement s.r.o., m�stem Úvaly a vedlejším ú�astníkem Middle Europe 

Investmens. 
 

                    ����tvrté vetvrté vetvrté vetvrté ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve ����tvrtek 22. tvrtek 22. tvrtek 22. tvrtek 22. 

kvkvkvkv����tna vtna vtna vtna v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za p����ítomnosti 13 ítomnosti 13 ítomnosti 13 ítomnosti 13 ����llllenenenen���� a 11 host a 11 host a 11 host a 11 host����.... 

V úvodu se zastupitelstvo seznámilo se zprávou o �innosti rady m�sta. Násled-

n� zastupitelstvo projednalo územní studii lokality Hostín a tuto studii, zpra-

covanou Ing. arch. Petrem Hlavá�kem, po rozsáhlé diskusi zastupitelstvo 

územní studii a spolu s ní také smlouvu o místním poplatku schválilo. Zastupi-

telstvo m�sta z�ídilo výbor pro investice, výstavbu a komunikace. V další �ásti 

zastupitelstvo projednalo a schválilo kroniká�ský zápis m�sta za rok 2007 a 

jménem zastupitelstva m�sta místostarostka Ing. Helena Vá�ová vyslovila 

pod�kování kroniká�i m�sta Dr. Vít�zslavu Pokornému za p�íkladné a ob�tavé 

zpracování tohoto zápisu. Zastupitelstvo vzalo na v�domí rezignaci Ing. Ra-

dany Marešové na �lenství z kontrolního výboru a jmenovalo JUDr. Mgr. Bc. 

PhDr. Petra Petržílka, Ing. Ivana Kišše a Ji�ího Piláta �leny kontrolního výbo-

ru zastupitelstva m�sta. Zastupitelstvo rovn�ž projednalo zm�ny ve finan�ním 

výboru a jmenovalo Ing. Josefa Martinovského a Janu Pilátovou �leny finan�-

ního výboru zastupitelstva m�sta. Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy na 

investi�ní p�ísp�vek investor� GIP pro infrastrukturu m�sta týkající se zasta-

vovací studie lokality Výpustek I. Zastupitelstvo rovn�ž projednávalo majet-

koprávní záležitosti v p�evodu a nabídce pozemk�. Vzalo na v�domí zprávu 

kontrolního výboru o pln�ní usnesení zastupitelstva m�sta. Schválilo obecné 
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zásady pro vítání d�tí mezi ob�any m�sta Úvaly. Zastupitelstvo také souhlasilo 

s rozd�lením hospodá�ského výsledku za rok 2007 mezi školské p�ísp�vkové 

organizace z�ízené m�stem. Schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 

2008. Zastupitelstvo projednalo a schválilo celoro�ní hospoda�ení m�sta a záv�-

re�ný ú�et m�sta za rok 2007 v�etn� zprávy nezávislého auditora o výsledku 

p�ezkoumání hospoda�ení m�sta za rok 2007 bez výhrad. Schválilo rozpo�tová 

opat�ení pro rok 2008 �. 3 s p�íjmy a výdaji ve výši 141.713.399,- K�. Zastupi-

telstvo rovn�ž souhlasilo s p�ijetím dotace z Fondu obnovy památek St�edo�es-

kého kraje na opravu kulturní památky – kamenný mostek v Králi�in� ve výši 

260.000,- K�. Schválilo zám�r na po�ízení nového hasi�ského vozidla pro jed-

notku SDH. Seznámilo se se zprávou o �innosti finan�ního výboru a stanovilo 

kontrolní úkoly pro finan�ní výbor na II. pololetí 2008. Schválilo p�ijetí daru 

od ob�anského sdružení Otev�ené Úvaly – elektronickou radarovou zna�ku 

v hodnot� 63.064,- K�. Dále schválilo p�ijetí dotace z odboru dopravy St�edo-

�eského kraje ve výši 400.000,- K� na podporu dopravn� bezpe�nostních opat-

�ení ve m�st� a souhlasilo se zahájením prací na projektových dokumentacích 

revitalizace úvalských rybník�. 
    

     Páté ve     Páté ve     Páté ve     Páté ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve ����tvrtek 28. srpna tvrtek 28. srpna tvrtek 28. srpna tvrtek 28. srpna 

vvvv    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za p����ítomnosti 13 ítomnosti 13 ítomnosti 13 ítomnosti 13 ����lenlenlenlen���� a 9 host a 9 host a 9 host a 9 host����....  Zastupi-

telstvo projednalo návrh zm�ny podmínek pronájmu zdravotního st�ediska a 

souhlasilo se zám�rem pronajímatele rozší�it podmínky pronájmu Zdravotního 

st�ediska v Úvalech.  Schválilo pronájem multifunk�ního vozidla Multicar a 

rychlovým�nné zametací nástavby od spole�nosti M-JVK s. r. o. za ú�elem pra-

videlného �išt�ní komunikací m�sta. Zastupitelstvo schválilo verzi 1.3 Strate-

gického rozvojového plánu m�sta. Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo 

rozpo�tové opat�ení pro rok 2008 �. 4. Celkové p�íjmy a výdaje �iní  

145.179.500,- K�. Dále se zastupitelstvo zabývalo mate�skými školami a jejich 

vývojem a požádalo o p�edložení zám�ru urychleného vy�ešení nedostatku míst 

v mate�ských školách ve m�st� s využitím prefabrikátovaných montovaných 

bun�k. Zastupitelstvo schválilo zám�r koordinovan�, plánovan� a v reálném 
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�asovém horizontu vybudovat ve m�st�, pop�. ve spolupráci s okolními obcemi, 

komplexní systém zahrnující m�stskou policii, kamerový systém a systém PCO. 

Zastupitelstvo vzalo také na v�domí jmenování Ing. arch. Tadeáše Matouška 

do funkce architekta m�sta Úvaly. Dále také projednalo p�ipomínky a nám�ty 

ob�an�. Zastupitelstvo hodlá �ešit dostavbu základní školy mimo jiné zajišt�-

ním financí prost�ednictvím žádosti o dotaci z evropských fond�. Zastupitel-

stvo jmenovalo �leny výboru pro investice, výstavbu a komunikace – do funkce 

p�edsedy výboru Ing. Ivan �erný, do funkce tajemníka Ilona Reicheltová, �le-

nové výboru: Ing. Radek Netušil, Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. arch. Mar-

tina Bredová, Roman Kroutil, Ing. Roman Krásný, Ing. Helena Bulí�ková, 

Josef Št�pánovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Petr Hošek, Miloslav Kola�ík. Za-

stupitelstvo projednalo také majetkoprávní záležitosti týkající se pozemk�, 

jejich p�evod� a dar�. 
 

     Šesté ve     Šesté ve     Šesté ve     Šesté ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve ����tvrtek 2. tvrtek 2. tvrtek 2. tvrtek 2. ����íjna íjna íjna íjna 

vvvv    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za p����ítomnosti 13 ítomnosti 13 ítomnosti 13 ítomnosti 13 ����lenlenlenlen���� a 7 host a 7 host a 7 host a 7 host����.... V úvodu 

se zastupitelstvo seznámilo se zprávou o �innosti rady m�sta a projednalo kont-

rolu pln�ní úkol� uložených zastupitelstvem. Souhlasilo, aby se m�sto Úvaly 

v rámci Svazku obcí Úvalsko p�ipojilo k podání žádosti o dotaci na rekonstruk-

ci autobusových zastávek. Schválilo zám�r dostavby a rekonstrukce mate�ské 

školy Kollárova. Projednalo majetkoprávní záležitosti týkající se z�ízení v�cné-

ho b�emene, p�ijetím dar�, sm�ny, odkupu �i dražby pozemk�. Zastupitelstvo 

také vzalo na v�domí rezignaci Ji�ího Piláta na �lenství v kontrolním výboru a 

rezignaci Martiny Smrkovské a Petry Fuksové na �lenství ve finan�ním výboru. 

Souhlasilo s podáním žádosti m�sta Úvaly jako poskytovatele sociálních služeb 

o dotaci na tyto služby ze státního rozpo�tu na rok 2009 ve výši 1.045.650,- 

K�. V další �ásti jednání zastupitelstvo p�ijalo rozpo�tová opat�ení �. 5 roz-

po�tu m�sta na rok 2008 ve výši p�íjm� a výdaj� 145.242.252,- K�. Schválilo 

zadání poptávkového �ízení na výkon �innosti projektového manažera 

k p�íprav� vodohospodá�ských investic m�sta. Zastupitelstvo také souhlasilo 

s navýšením kapacity školských za�ízení z�izovaných m�stem a to Mate�ská 
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škola Kollárova na 125 d�tí, Mate�ská škola Pražská na 45 d�tí, navýšení ka-

pacity školní družiny v základní škole na 180 d�tí. V záv�ru jednání zastupi-

telstvo projednalo p�ipomínky a nám�ty ob�an�. 
 

     Sedmé ve     Sedmé ve     Sedmé ve     Sedmé ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve ����tvrtek 20. tvrtek 20. tvrtek 20. tvrtek 20. 

lilililisssstopadu vtopadu vtopadu vtopadu v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za psálku DPS Úvaly za p����ítomnosti 11 ítomnosti 11 ítomnosti 11 ítomnosti 11 ����lenlenlenlen����, , , , bez hostbez hostbez hostbez host����.... 

V úvodu se zastupitelstvo seznámilo se zprávou o �innosti rady m�sta. Zastu-

pitelstvo projednalo a schválilo rozpo�et m�sta na rok 2009 ve výši p�íjm� a 

výdaj� 87.484.177,- K�. Dále vzalo na v�domí studii Komplexní �ešení dopravy 

m�sta Úvaly. Také vzalo na v�domí rezignaci Ing. Josefa Martinovského na 

�lenství ve finan�ním výboru a do tohoto výboru zvolilo Ing. Petra Kunetku, 

do výboru pro výstavbu zvolilo Ing. Josefa Martinovského, Ing. Michala Bre-

du, Milana Švihlu, Danielu Procházkovou, Mgr. Ji�ího Turka a do kontrolního 

výboru zvolilo Mgr. Ji�ího Turka. Zastupitelstvo také schválilo výb�rové �ízení 

na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské �innosti na dostav-

bu �isti�ky odpadních vod v Úvalech, 2. etapu. Souhlasilo se zaplacením dalších 

náklad� vzniklých v období zám�ru od odkoupení areálu Multitec firmy Multi-

tec Bohemia, a. s., ve výši 800.339,- K�. Také �ešilo majetkoprávní záležitosti 

týkající se p�evodu a odkoupení pozemk�, dále vzalo na v�domí ekonomický 

rozbor provozu pe�ovatelské služby m�sta. Souhlasilo s podáním žádosti m�sta 

Úvaly o dotaci na podporu knihoven z rozpo�tu St�edo�eského kraje na rok 

2009 ve výši 184.130,- K�.  
 

       Osmé veOsmé veOsmé veOsmé ve����ejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva mejné zasedání zastupitelstva m����sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve sta se konalo ve ����tvrtek 18. tvrtek 18. tvrtek 18. tvrtek 18. 

prprprproooosince vsince vsince vsince v    18 hodin v18 hodin v18 hodin v18 hodin v    sálksálksálksálku DPS Úvaly za pu DPS Úvaly za pu DPS Úvaly za pu DPS Úvaly za p����ítomnosti 10 ítomnosti 10 ítomnosti 10 ítomnosti 10 ����lenlenlenlen���� a 5 host a 5 host a 5 host a 5 host����.... 

V úvodu se zastupitelstvo seznámilo se zprávou o �innosti rady m�sta. Zastu-

pitelstvo schválilo rozpo�tové opat�ení �. 6 rozpo�tu m�sta na rok 2008 ve výši 

p�íjm� a výdaj� 145.930.906,- K�. Vzalo na v�domí zprávu o pr�b�hu p�ípravy 

rekonstrukce a modernizace zdravotního st�ediska. Schválilo Integrovaný plán 

rozvoje m�sta zpracovaný firmou B.I.R.T. GROUP, a. s. Projednalo a schválilo 

vodné pro rok 2009 ve výši 30,29 K�/m3 a sto�né pro rok 2009 ve výši 32,70 
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K�/m3. Schválilo poplatek za odpady na rok 2009 ve výši 492,- K� na osobu. 

Také schválilo uzav�ení smlouvy mezi m�stem Úvaly a m�stem Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav o spolufinancování projektu spole�ného komunitního 

plánu v oblasti sociálních služeb „Mikroregion sociální pomoci Brandýsko“. 

Vzalo na v�domí informaci o možnostech po�ízení nového územního plánu m�s-

ta a souhlasilo s p�ijetím daru od firmy Byty Slovany v rozsahu p�ípravných 

prací na provizorní chodník ve Škvorecké ulici ve výši 250.000,- K�. 
 

RaRaRaRada mda mda mda m����stastastasta    

      Rada m�sta se v roce 2008, ve složení MUDr. Jan Š	astný, Ing. Helena 

Vá�ová, Karel Linhart, Helena Novosádová a Jaromír R. Stemberg, sešla na 11 na 11 na 11 na 11 

zasedáních.zasedáních.zasedáních.zasedáních. 29. prosince rezignoval z pozice radního Jaromír R. Stemberg.     

                    Na svých zasedáních rada m�sta v roce 2008 pravideln� provád�la kontrolu 

pln�ní úkol� uložených zastupitelstvem i úkol� vlastních, a zabývala se také 

p�ípravou ve�ejného zasedání zastupitelstva, návrhy a kontrolou práce jednot-

livých odbor� m�stského ú�adu, podn�ty jednotlivých zastupitel� a ob�an� pro 

jednání zastupitelstva.,  

     Konkrétn� rada m�sta navrhla zahájit proces pravidelného Vítání ob�ánk� 

m�sta Úval, který zastupitelstvo vyhlásilo a v pr�b�hu roka 2008 bylo takto 

uvedeno do života m�sta kolem šedesáti nových ob�ánk�. 

P�ipravila pro zastupitelstvo ke schválení projekty: 

- Dostavba �isti�ky odpadních vod,  

- Dostavba kanalizace m�sta: Projekt Radlická �tvr	, 3 projekty výstavby 

kanalizace Setý, 5. kv�tna a Škvorecká ulice 

- Dostavba školského areálu 

- Optimalizace výuky budov základní školy 

- Rekonstrukce nám�stí Arnošta z Pardubic 

- Využití areálu MULTITEC 

- Deš	ová kanalizace, komunikace a ve�ejné osv�tlení Horní Úvalek (ul. 

Kolárova, Václava Špály až Marodova) 

Rada mRada mRada mRada m����stastastasta    



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2008                                                                                                 strana 11  
                                                                                                                                                                                              

- Zadala výstavbu chodník� v nejohrožen�jších oblastech: v ulici Škvorec-

ká mezi ulicemi Chorvatská a U Hostína  

- Nové výstavby na Hostín� spolu se získáním p�ísp�vku investora do 

m�stské pokladny. 

 

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

Výbor kontrolní Výbor kontrolní Výbor kontrolní Výbor kontrolní ––––    pppp����edseda Ing. Michal Breda, tajemník Jitka Hamouzová.edseda Ing. Michal Breda, tajemník Jitka Hamouzová.edseda Ing. Michal Breda, tajemník Jitka Hamouzová.edseda Ing. Michal Breda, tajemník Jitka Hamouzová.    
 

����lenové:lenové:lenové:lenové: Ing. Ladislav Morávek, Ing. Václava Baumanová, Josef Polák, 

JUDr. Ing. Petr Petržílek (zvolen 22. 5. 2008), Ing. Ivan Kišš (zvolen 22. 5. 

2008), Mgr. Ji�í Turek (zvolen 20. 11. 2008), Ing. Radana Marešová (rezigno-

vala 9. 4. 2008), Ji�í Pilát (zvolen 22. 5. 2008, rezignoval 2. 11. 2008). 

Výbor se sešel v roce 2008 7x. Provedl tyto kontroly: 

• Kontrola pln�ní usnesení zastupitelstva za rok 2007 

• 2x kontrola podn�t� p. Brzáka 

• Kontrola vy�izování návrh�, p�ipomínek a podn�t�  

• Kontrola procedurálního postupu p�i p�ijímání finan�ních dar� a jejich 

využití 
   

Výbor finanVýbor finanVýbor finanVýbor finan����ní ní ní ní ––––    pppp����edseda Mgr. Petr Borecký, tajemník Marek Šplíchal.edseda Mgr. Petr Borecký, tajemník Marek Šplíchal.edseda Mgr. Petr Borecký, tajemník Marek Šplíchal.edseda Mgr. Petr Borecký, tajemník Marek Šplíchal.    

����lenové:lenové:lenové:lenové: Miloslav Breda, Ing. Jan Kadlec, Ing. Ludmila Milerová, Ing. Hana 

Opálková, Jana Pilátová Ing, Petr Kunetka. 

• Zabýval vyhodnocením kontrolních zpráv z roku 2007 a p�edevším vy-

hodnocením �erpání rozpo�tu na rok 2007 a srovnáním z p�vodn� 

schváleným návrhem z prosince r. 2006. 

• Bylo uloženo provedení nových kontrol a to kontroly hospoda�ení ve 

VPS, kontrola financování rekonstrukce Multitecu, školní jídelny a �p. 

95. Výsledky t�chto kontrol nebyly zatím ve finan�ním výboru  projed-

nány a nebyly postoupeny k projednání zastupitelstvu m�sta.  
 

Výbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupiteVýbory zastupitel-l-l-l-
stva mstva mstva mstva m����stastastasta    
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Výbor pro výstavbu Výbor pro výstavbu Výbor pro výstavbu Výbor pro výstavbu ––––    pppp����edseda Ing. Ivan edseda Ing. Ivan edseda Ing. Ivan edseda Ing. Ivan ����erný, tajemník Ilona Reichelterný, tajemník Ilona Reichelterný, tajemník Ilona Reichelterný, tajemník Ilona Reichelto-o-o-o-

vá.vá.vá.vá.    

����lenové:lenové:lenové:lenové: Ing. Radek Netušil, Roman Kroutil, Ing. Arch. Tadeáš Matoušek, 

Ing. Arch. Martina Bredová, Ing. Roman Krásný, Ing. Helena Bulí�ková, Josef 

Št�pánovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Petr Hošek, Ing. Josef Martinovský, Ing. 

Michal Breda, Milan Švehla, Daniela Procházková, Mgr. Ji�í Turek, Miloslav 

Kola�ík. 

• Na základ� usnesení zastupitelstva ze dne 22.5.2008 byl stanoven Vý-

bor pro výstavbu. Zastupitelstvo pov��ilo p�edsedu Výboru vytvo�ením 

jednacího �ádu výboru. 

• V roce 2008 neprob�hla žádná sch�zka Výboru pro výstavbu. 
 

Komise letopiseckáKomise letopiseckáKomise letopiseckáKomise letopisecká    

                    �leny letopisecké komise v souladu se zákonem schvaluje zastupitelstvo m�s-

ta. Komise letopisecká se v roce 2008 sešla 1x, projednala a schválila návrh 

kroniká�ského zápisu za rok 2007 a názvy úvalských stezek – Masarykova 

stezka a stezka Na Vinici.  

PPPP����edsededsededsededseda: Ing. Jana Horová a: Ing. Jana Horová a: Ing. Jana Horová a: Ing. Jana Horová     

Tajemník:  Tajemník:  Tajemník:  Tajemník:  Marie Marie Marie Marie ����ernáernáernáerná    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Dr. Vít�zslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Ing. Zde�ka Ha-

vránková, PhDr. Lenka Mandová. 

 

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

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

Komise se sešla  3x 

• P�ipravovala kritéria pro rozd�lení finan�ních prost�edk� pro sportovní 

organizace. 

PPPP����edseda: Josef Krutský edseda: Josef Krutský edseda: Josef Krutský edseda: Josef Krutský     

Tajemník: Jitka HamouzováTajemník: Jitka HamouzováTajemník: Jitka HamouzováTajemník: Jitka Hamouzová    

Komise rady mKomise rady mKomise rady mKomise rady m����stastastasta    
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����lenové: lenové: lenové: lenové: Dana Poláková, Vladimír Mina�ík, Pavel Polák, Martina K�elinová, 

Michael B�ezina (jmenován 13. 10.), Ing. Dušan Zahrádka (rezignoval 30. 9.). 
 

Komise pKomise pKomise pKomise pro potro potro potro pot����eby meby meby meby m����stských stských stských stských ����ástí ástí ástí ástí     

Komise se sešla 7x. 

• Zabývala se pasportizací komunikací ve m�st�, vyjad�ovala se ke studii 

komplexního �ešení dopravy m�sta, p�edávala jednotlivým odbor�m 

M�Ú podn�ty a požadavky �len� komise a ob�an� m�sta . 

PPPP����edseda: Ing. Eva edseda: Ing. Eva edseda: Ing. Eva edseda: Ing. Eva Kiššová Kiššová Kiššová Kiššová     

Tajemník Jitka HamouzováTajemník Jitka HamouzováTajemník Jitka HamouzováTajemník Jitka Hamouzová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Martin Kucha�, Ing. Milan Schmidt, Mgr. Hana N�mcová, Ing. Mi-

luše Kav�nová, Petra Šišková, Jan Komínek, Romana Komínková, Ing. Marcel 

Breda. 
    

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

Komise se sešla 2x. 

• �ešila problematiku školských za�ízení ve m�st�, zejména nedostate�nou 

kapacitu t�chto za�ízení. Byla vytvo�ena kritéria pro p�ijímání d�tí do 

p�edškolních za�ízení 

PPPP����edseda: Ing. Petr Hošek edseda: Ing. Petr Hošek edseda: Ing. Petr Hošek edseda: Ing. Petr Hošek     

Tajemník: Jana TesaTajemník: Jana TesaTajemník: Jana TesaTajemník: Jana Tesa����ováováováová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Mgr. Jaroslav B�ezka, Jana Pospíšilová, Jaroslava Hejnicová, Šárka 

Trojánková, Mgr. Eva Bubáková, Olga Hertlová. 
 

Komise pro efektivní využívání majetku a provozních prostKomise pro efektivní využívání majetku a provozních prostKomise pro efektivní využívání majetku a provozních prostKomise pro efektivní využívání majetku a provozních prost����edkedkedkedk����    

• Komise se sešla v roce 2008 3x, �ešila nám�ty p�edané starostou m�sta, 

které se týkaly efektivního využití majetku m�sta. 

PPPP����edseda: Iedseda: Iedseda: Iedseda: Ing. Ivan Kišš ng. Ivan Kišš ng. Ivan Kišš ng. Ivan Kišš     

Tajemník: Jana TesaTajemník: Jana TesaTajemník: Jana TesaTajemník: Jana Tesa����ováováováová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Kate�ina Vlasová, Ladislav Rou�ka, Ing. Kate�ina Schmidtová, 

MUDr. Jan Š	astný, Petr Frýdman. 
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Komise pro kulturuKomise pro kulturuKomise pro kulturuKomise pro kulturu    

Komise se sešla 9x. 

• Komise organizovala nebo se podílela na následujících akcích: VIII. 

M�stský ples, Pomlázková zábava pro seniory, �arod�jnice, akce po�á-

daná k MDD, Václavské odpoledne pro seniory, Úvalské notování, od-

halení obnovené pam�tní desky ke vzniku �eskoslovenska, Výstava 

brat�í �apk� (pomoc p�i organizaci a zajišt�ní), Rozsvícení váno�ního 

stromu, p�íprava IX. M�stského plesu. 

PPPP����edseda: Helena Novosádová edseda: Helena Novosádová edseda: Helena Novosádová edseda: Helena Novosádová     

Tajemník: Jana TesaTajemník: Jana TesaTajemník: Jana TesaTajemník: Jana Tesa����ováováováová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: R�žena Kroutilová, Alena Janurová, Alena Fejtová, Dr. Vít�zslav 

Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Ing. Hana Opálková, Iva Branyšová, Ing. 

Zdenka Havránková, Petra Štípalová, Petr Frýdman, Mgr. Monika Petržílko-

vá. 
 

Komise pro investice, výstavbu a komunikaceKomise pro investice, výstavbu a komunikaceKomise pro investice, výstavbu a komunikaceKomise pro investice, výstavbu a komunikace    

Komise se sešla 7x. 

• 23.1.2008 Seznámení a p�ipomínky k projektové dokumentaci „Dostav-

ba základní školy“ a možnosti úprav rozsahu PD 

• 28.4.2008 Projednání návrhu studie Hostín, Studie Výpustek II, Studie 

komplexního �ešení dopravy m�sta Úvaly 

• 12.5.2008 Projednání návrhu studie Hostín 

• 9.6.2008 Studie komplexního �ešení dopravy m�sta Úvaly – p�ipomín-

kování, Podklady pro zm�nu ÚP – oblast ul. Pod Slovany 

• 25. 6. 2008 Projekt dostavby zdravotního st�ediska 

• 22.9.2008 Nástavba bytového domu, Prokopa Velikého �p. 1392, Umís-

t�ní restaurace s mezinárodní kuchyní areál“byty Slovany“ U Hostína 

1775 

• 8.10.2008 Rekonstrukce a úpravy nám�stí Arnošta z Pardubic 

PPPP����edseda: edseda: edseda: edseda: Roman Kroutil Roman Kroutil Roman Kroutil Roman Kroutil     
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Tajemník:  Ilona ReicheltováTajemník:  Ilona ReicheltováTajemník:  Ilona ReicheltováTajemník:  Ilona Reicheltová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Ing. Radek Netušil, Ing. Josef Horák, Ing. Vladimír Struska, Ing. 

Ivan �erný, Miloslav Kola�ík, Ing. Hana Kameníková, Jan Král, Ing. Josef 

Beneš, Ing. Ladislav Pavlovi�, Ing. Michal Breda, Ing. Roman Krásný. 
 

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

Komise se sešla 7x. 

• 6.2.2008 Studie komplexního �ešení dopravy m�sta Úvaly – požadavky 

a p�ipomínky, M��ení rychlosti 

• 27.2.2008 Železni�ní jízdní �ád  pro období od 14.12.2008 do 

13.12.2009 – požadavky a p�ipomínky, Vítací cedule – ukazatel rych-

losti vozidel 

• 19.3.2008 Studie komplexního �ešení dopravy m�sta Úvaly – projedná-

vání, p�íprava akce „Úvaly-bezpe�n� do školy“ - dopln�ní chyb�jícího 

dopravního zna�ení nutného pro sou�asný provoz, realizaci úprav p�e-

chod� pro chodce a zklidn�ní dopravy v obytných �ástech m�sta 

• 28.5.2008 Studie komplexního �ešení dopravy m�sta Úvaly – schválení, 

p�ipomínky, Seznam oprav komunikací, Výb�r akcí – „Úvaly-bezpe�n� 

do školy“, Z�ízení nových p�echod� 

• 25.6.2008 Projekt dostavby Zdravotního st�ediska 

• 8.10.2008 Rekonstrukce a úpravy nám�stí Arnošta z Pardubic 

• 22.10.2008 Studie komplexního �ešení dopravy m�sta Úvaly – poža-

davky komisí a zapracování požadavk�, Obslužné komunikace – bez-

pe�nost chodc�, Zpevn�né a nezpevn�né komunikace 

PPPP����edseda: Medseda: Medseda: Medseda: Martin Nartin Nartin Nartin N����memememe����ek ek ek ek     

Tajemník:  Adriana BednarTajemník:  Adriana BednarTajemník:  Adriana BednarTajemník:  Adriana Bednar����íkováíkováíkováíková    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Richard Saidl, Zden�k Jav�rek, Jan Šlechta, Jan Marek. 
 

Bytová komise Bytová komise Bytová komise Bytová komise     

Bytová komise konala 3x. 
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• Za�azení nových žádostí do Evidence žadatel� o byt v majetku m�sta 

Úvaly 

• Návrhy na p�id�lení byt� v majetku m�sta 

• R�zné ( nap�. žádosti o vým�nu byt�, p�epsaní smlouvy na jiného ná-

jemce atd ) 

PPPP����edseda: Martina Bedrnová edseda: Martina Bedrnová edseda: Martina Bedrnová edseda: Martina Bedrnová     

Tajemník: Blanka ViktorováTajemník: Blanka ViktorováTajemník: Blanka ViktorováTajemník: Blanka Viktorová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Ing.Ludmila Milerová, Ing. Jana Pávová, Pavlína Zelenková, Jana 

Tesa�ová. 
 

Komise sociálnKomise sociálnKomise sociálnKomise sociáln����    –––– zdravotní zdravotní zdravotní zdravotní    

Komise sociáln� zdravotní se sešla celkem 4x. 

Nejd�ležit�jší body jednání: 

• informace o  komunitním plánu Brandýsko, 

 informace o zm�nách v sociální oblasti.    

Tajemník: Monika ŠimáTajemník: Monika ŠimáTajemník: Monika ŠimáTajemník: Monika Šimá����ováováováová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Ji�í Loskot, Alena Pš�olková, So�a K�ížová, Pavlína Frýdmanová, 

Ing. Helena Vá�ová, Zdenka Jordánová, Alena K�elinová, Mgr. Ivana Š	ast-

ná, Jana Tesa�ová - stálý host. 
    

Komise pro bezpeKomise pro bezpeKomise pro bezpeKomise pro bezpe����nost a prevenci kriminalitynost a prevenci kriminalitynost a prevenci kriminalitynost a prevenci kriminality    

     "Bezpe�ná sobota" ve spolupráci s Policií �R, která se konala k p�íležitosti 

dne d�tí. K vid�ní byla jízdní policie, hasi�i, dopravní h�išt� i vybavení policie. 

Dále se uskute�nila beseda pro seniory na téma "Bezpe�né stá�í", kde byli senio�i 

seznámeni, jak se správn� zachovat p�i mimo�ádných situacích a prevencí, proti 

t�mto událostem.  �ešení  kamerového  systému  a možnost z�ízení M�stské 

Policie. 

PPPP����edseda: edseda: edseda: edseda: Milan Turan Milan Turan Milan Turan Milan Turan     

Tajemník: Pavlína FrýdmanováTajemník: Pavlína FrýdmanováTajemník: Pavlína FrýdmanováTajemník: Pavlína Frýdmanová    

����lenové: lenové: lenové: lenové: Ing. Václav Šnyrch, Ing. Václav Setni�ka, Hana Setni�ková, Václav 

Pertl, Mgr. Karel Suchopár, Ing. Jana Horová. 
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Komise pro životní prostKomise pro životní prostKomise pro životní prostKomise pro životní prost����edí a odpadedí a odpadedí a odpadedí a odpadové hospodáové hospodáové hospodáové hospodá����stvístvístvíství    

     Komise pro životní prost�edí a odpadové hospodá�ství se v roce 2008 nesešla. 

PPPP����edseda: Josef Štedseda: Josef Štedseda: Josef Štedseda: Josef Št����pánovský pánovský pánovský pánovský     

Tajemník: Bohuslav ProkTajemník: Bohuslav ProkTajemník: Bohuslav ProkTajemník: Bohuslav Prok����pekpekpekpek    

����lenové: lenové: lenové: lenové: JUDr. Petr Petržílek, Petr Urban, Ing. Ladislav Morávek, Dr. Ví-

t�zslav Pokorný, Miloslav Kola�ík, Milan Turan, Ji�í Kone�ný, Zbyn�k Slavík, 

Ing. Josef Zach. 
    

 
    

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

     V souvislosti s organiza�ními úpravami došlo v roce 2008 k t�mto zm�nám: 

od 1.11. 2008 byl rozd�len odbor investic a správy majetku na dva odbory: 

Odbor investic a dopravy 

Odbor správy majetku  

     Agenda pronájmu bytových a nebytových prostor byla z odboru investic a 

správy majetku p�evedena v�etn� pracovnice do kompetence odboru ekonomic-

kého. Agenda periodika Život Úval, evidence stížností, ú�ední deska, elektro-

nická podatelna  byla p�evedena v�etn� pracovnice do kompetence odboru  

správního – podatelna, informa�ní centrum  

     V dubnu 2008 došlo k p�esunu stavebního ú�adu do �áste�n� zrekonstruo-

vaného objektu  �p. 897, Riegerova ulice. 

     V listopadu 2008 došlo k p�esunu odboru ekonomického do zrekonstruované 

�ásti objektu �p. 95, nám. Arnošta z Pardubic.  
                            

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

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

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

Tajemník mTajemník mTajemník mTajemník m����stského ústského ústského ústského ú����adu adu adu adu ––––    Mgr. Ji�í Kamínek, jmenovaný starostou – odešel 

k  31.8.; dále místo neobsazeno 

sekretariát – Monika Šimá�ová 

informatik – David Pilát, odešel 30. 10.; dále místo neobsazeno    

MMMM����stský ústský ústský ústský ú����adadadad    
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Odbory mOdbory mOdbory mOdbory m����stského ústského ústského ústského ú����aduaduaduadu    
    
    
    

 

OdboOdboOdboOdbor správnír správnír správnír správní – vedoucí odboru Jana Tesa odboru Jana Tesa odboru Jana Tesa odboru Jana Tesa����ová.ová.ová.ová.    

podatelna podatelna podatelna podatelna –––– informa informa informa informa����ní centrum: ní centrum: ní centrum: ní centrum: Ivana Š	astná, Lenka Platzová 

správní oddsprávní oddsprávní oddsprávní odd����lení:lení:lení:lení:, Radka Branyšová, Marie �erná, Jitka Hamouzová 
    

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

pepepepe����ovatelská služba:ovatelská služba:ovatelská služba:ovatelská služba: Vladislava Blochová, Pavlína Frýdmanová, So�a K�ížo-

vá, Magdalena Uhlí�ová. 
 

 

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

Dana Kyralová, Jana Novotná, Blanka Viktorová 
 

 Odbor investicOdbor investicOdbor investicOdbor investic    – vedoucí odboru Ilona Reicheltová.vedoucí odboru Ilona Reicheltová.vedoucí odboru Ilona Reicheltová.vedoucí odboru Ilona Reicheltová.    

Adriana Bednar�íková 
 

Odbor správy mOdbor správy mOdbor správy mOdbor správy majetku ajetku ajetku ajetku ----     vedoucí odboru Miroslav  vedoucí odboru Miroslav  vedoucí odboru Miroslav  vedoucí odboru Miroslav ����erný.erný.erný.erný.    

Ing. Karel Böhm, Martin Svoboda 

 

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

kkkk����pek.pek.pek.pek.    

Blanka Reinerová, Marek Šplíchal 
      

Stavební úStavební úStavební úStavební ú����adadadad – vedoucí úvedoucí úvedoucí úvedoucí ú����adu Ing. Helena Badu Ing. Helena Badu Ing. Helena Badu Ing. Helena Buuuulílílílí����ková.ková.ková.ková.    

Petra Edelmannová, Alena Fojtová, Jana Jungwirthová, Kate�ina Kopecká, 

Jitka Mocová, Milada �íhová, Jana Sandnerová, Renata Vayhelová 
   

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

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

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

SprávSprávSprávSprávce objektu Jan Karlince objektu Jan Karlince objektu Jan Karlince objektu Jan Karlin    
 

MMMM����stská knihovnastská knihovnastská knihovnastská knihovna    ----     po�et pracovník� 2  

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

Odbory úOdbory úOdbory úOdbory ú����aduaduaduadu    

Stavební úStavební úStavební úStavební ú����adadadad    

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

MMMM����stská knihostská knihostská knihostská knihovvvvnananana    

Odbor správníOdbor správníOdbor správníOdbor správní    

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

Odbor investicOdbor investicOdbor investicOdbor investic    

Odbor ŽP a Odbor ŽP a Odbor ŽP a Odbor ŽP a 
územního plánúzemního plánúzemního plánúzemního pláno-o-o-o-
vánívánívánívání    

Odbor ekonomickýOdbor ekonomickýOdbor ekonomickýOdbor ekonomický    

Odbor správy mOdbor správy mOdbor správy mOdbor správy ma-a-a-a-
jetkujetkujetkujetku    
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Zdravotní stZdravotní stZdravotní stZdravotní st����ediskoediskoediskoedisko – po�et pracovník� 2 
    

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

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

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

�ítá 21 �len�. Velitelem jednotky je Karel Klíma, zástupcem velitele je Miroslav 

Šindelá�.  

     Výjezdová jednotka sboru disponuje dv�ma zásahovými vozidly – Tatrou 

148 CAS 32 a Škodou 706 RTHP CAS 25.  V roce 2008 byla vedením m�sta 

odeslána žádost o dotaci na po�ízení nového hasi�ského cisternového vozidla 

z rozpo�tu Ministerstva vnitra �eské republiky (na Generální �editelství Hasi�-

ského záchranného sboru).  V prosinci m�sto obdrželo p�íslib alokace 2,5 mil. 

korun �eských na úvalskou jednotku a dále byla podána žádost o dotaci od 

St�edo�eského kraje ve výši 1 miliónu korun. Nový hasi�ský v�z – cisterna 

v po�izovací hodnot� 5,8 milión� korun bude zakoupen v roce 2009 

z prost�edk� dotací, z prodeje starého hasi�ského vozidla a z rozpo�tu m�sta. 

Jednotka zasahovala celkem u 37 událostí. Z toho: 20x k požáru, 5x 

k dopravní nehod�, 5x na odstran�ní následk� živelné pohromy, 3x k technické 

havárii bez úniku nebezpe�ných látek, 2x k hledání osob, 1x  k planému popla-

chu a 1x na taktické cvi�ení. 

    
RozpoRozpoRozpoRozpo����et met met met m����stastastasta    
    
P�ÍJMY   -  146.667.284,-   
VÝDAJE  -  146.667.284,-  K�                                     
Po sedmi rozpo�tových opat�eních p�ijatých v pr�b�hu roku.                     
 

SkuteSkuteSkuteSkute����nostnostnostnost    
    

        P    P    P    P����íjmovou íjmovou íjmovou íjmovou ����ást ást ást ást pln�ní rozpo�tu    souhrnn� tvo�ily p�íjmy z daní, p�íjem 

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

129.096.192,2 K�.  
 

    

Jednotka SDH Jednotka SDH Jednotka SDH Jednotka SDH 
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    

RozpoRozpoRozpoRozpo����et met met met m����stastastasta    

Zdravotní stZdravotní stZdravotní stZdravotní st����eeeediskodiskodiskodisko
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     Výdajová      Výdajová      Výdajová      Výdajová ����ást ást ást ást �erpání rozpo�tu m�sta byla realizována �ástkou 

86.246.501,91 K�. �ástka je tvo�ena p�edevším splátkami úv�r� a prost�edky 

zajiš	ující chod m�sta.  
 

     P     P     P     P����ijatý pijatý pijatý pijatý p����íspíspíspísp����vek na investice  59.290.171,vek na investice  59.290.171,vek na investice  59.290.171,vek na investice  59.290.171,----KKKK����, je uložený na termínov, je uložený na termínov, je uložený na termínov, je uložený na termínovaaaaný ný ný ný 

vklad.vklad.vklad.vklad.    
 

PPPP����idididid����lené finanlené finanlené finanlené finan����ní pní pní pní p����íspíspíspísp����vky pro spolky a ovky pro spolky a ovky pro spolky a ovky pro spolky a orrrrganizace ve mganizace ve mganizace ve mganizace ve m����stststst����        

Rozd�lení finan�ních prost�edk� - spolky a organizace                         

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

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

Škvorecká 181, 75, 105 328 

Smetanova 203 

Prokopa Velikého 1346, 1347 

Kollárova 1095, 1096 

Pražská 527 

Majetek mMajetek mMajetek mMajetek m����stastastasta    
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služební byty v budov� ZŠ  

služební byt v MŠ Kollárova 1260 

Služební byt Klánovická 918 (hasi�i) 

služební byt nám. A. z Pardubic 18 

Horova 1482 

D�m s pe�ovatelskou službou, nám. Svobody 1570 
 

nebytové prostorynebytové prostorynebytové prostorynebytové prostory  

Pražská 276 /budova m�stského ú�adu)  

nám. A. z Pardubic 95, 18  

Ve�erka v Jiráskov� ulici 844 

Služebna Policie �R, Riegrova 897  

Zdravotní st�edisko, Pražská 1144 
 

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

 areál budov ZŠ 7, 8, 44 

MŠ Kollárova 1260 

MDDM V. Nováka 372 

m�stský h�bitov  

hasi�ská zbrojnice Klánovická  

Tesko d�m pod školou, Podhájí 1283 

Koupališt�, Horova  

areál VPS, 5. kv�tna 47 

�OV Hodov 
 
 

PPPP����ehled majetku mehled majetku mehled majetku mehled majetku m����sta vsta vsta vsta v    KKKK����::::    

Software                                                         48 900,-  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        928 536,65 

Pozemky                                                  18 060 758,38 

Stavby                                                     487 197 953,84 

Samostatné movité v�ci                              8  589 007,13 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek           6.966 201,25 
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Cenné papíry                                                       1 000,- 
    

VeVeVeVe����ejná diskejná diskejná diskejná diskuseuseuseuse    
     Vedení m�sta uspo�ádalo 11. zá�í od 18 hodin na nám�stí Arnošta 

z Pardubic p�ed domem �p. 95 ve�ejnou diskusi na téma VIZE VÝVOJE VIZE VÝVOJE VIZE VÝVOJE VIZE VÝVOJE 

MMMM����STA VSTA VSTA VSTA V    DALŠÍM OBDOBÍDALŠÍM OBDOBÍDALŠÍM OBDOBÍDALŠÍM OBDOBÍ. Šlo o vysv�tlení základních princip� studie 

centra m�sta a dalšího vývoje m�sta 

 

HospodáHospodáHospodáHospodá����ský ský ský ský životživotživotživot    
 

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

    

Konkrétní investiKonkrétní investiKonkrétní investiKonkrétní investi����ní akce, rekonstrukce a opravyní akce, rekonstrukce a opravyní akce, rekonstrukce a opravyní akce, rekonstrukce a opravy    
    

Stavba vodovodního �adu DN 80 v délce 61 m v ul. Prokopa Velikého. 

Elektronická radarová zna�ka od ob�anského sdružení Otev�ené Úvaly. 

P�ijetí dotace z odboru dopravy St�edo�eského kraje – akce: „Úvaly bezpe�n� do 

školy“ – dopln�ní chyb�jícího dopravního zna�ení nutného pro sou�asný provoz, 

realizaci úprav p�echod� pro chodce a zklidn�ní dopravy v obytných �ástech 

m�sta. 

Vodovodní �ad Pernerova ul. 

Vodohospodá�ské investice m�sta Úvaly. 

Práce na p�ípravu chodníku v ul. Škvorecká. 

Dokon�ení chodníku podél ulice Škvorecká – spojení �tvrti Nové Slovany do ul. 

Chorvatské. 

Rekonstrukce komunikace ul. Chorvatská – chodníky, vjezdy, odbo�ky na stá-

vající komunikace. 

Oprava povrchu komunikace Máchova. 

Z�ízení provizorního chodníku z ul. Purky�ova do Hodova (podél silnice 

II/101). 

VýstavbaVýstavbaVýstavbaVýstavba    

HospodáHospodáHospodáHospodá����ský žský žský žský žiiiivotvotvotvot    
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Zpracování projektové dokumentace na akci: Dostavba a rekonstrukce vodo-

vodní sít�. 

Zpracování projektové dokumentace a zajišt�ní inženýrské �innosti – Deš	ová 

kanalizace, komunikace, chodníky a ve�ejné osv�tlení v ulicích: Erbenova, F. 

Šrámka, J. Lady, V. Špáty, P. Velikého, Kollárova, Barákova a rekonstrukce 

splaškové kanalizace v�etn� p�ípojek v ulici Barákova. 

Stavební ú�ad zkolaudoval 54 rodinných dom�, 3 bytové domy o 78 bytových 

jednotkách - celkem 132 nových byt�. 

Prob�hla �áste�ná rekonstrukce �p. 95 na nám. Arnošta z Pardubic (do zrekon-

struovaného podkroví se p�est�hoval odbor ekonomický) a �áste�ná rekonstrukce  

�p. 897 (budova  Multitec) kam se p�est�hoval stavební ú�ad. 

Prob�hla též rekonstrukce budovy �p. 1260 – mate�ská škola Kollárova, kde 

došlo rekonstrukcí t�locvi�ny na t�ídu se zázemím  k  navýšení kapacity této 

mate�ské školy na 125 d�tí.  

Stavebními úpravami budovy �p. 525 došlo k navýšení kapacity mate�ské školy 

Pražská  na 45 d�tí. 

Prob�hla první etapa rekonstrukce mostku v Králi�in�. 
 

Školství a vzdŠkolství a vzdŠkolství a vzdŠkolství a vzd����lávánílávánílávánílávání    

MateMateMateMate����ská škola Pražská 525ská škola Pražská 525ská škola Pražská 525ská škola Pražská 525    
     Škola má 2 t�ídy.  Školu celkem navšt�vovalo 45 d�tí, , , , což je celá její kapaci-

ta Škola pracuje dle vzd Škola pracuje dle vzd Škola pracuje dle vzd Škola pracuje dle vzd����lávlávlávlávaaaacího programu „Školka plná pohody“. cího programu „Školka plná pohody“. cího programu „Školka plná pohody“. cího programu „Školka plná pohody“. V mate�ské 

škole je t�ída „sluní�ek“ – mladší d�ti a t�ída „drá�k�“ – starší p�edškolní d�ti. 

Škola �erpá prvky z projektu „Škola podporující zdraví“. 
 

Personální obsazení školy:Personální obsazení školy:Personální obsazení školy:Personální obsazení školy:    

�editelka: Hejnicová Jaroslava. 

U�itelky:    Horáková Hana, Haužvicová Jana, Kroutilová R�žena.  

Provozní personál: Loskotová Nad�žda, Navrátil František. 

Školní jídelna: Kade�ábková Alena, Malinová Pavla. 
 

MateMateMateMate����ské školyské školyské školyské školy    
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Aktivity na mateAktivity na mateAktivity na mateAktivity na mate����ské škole:ské škole:ské škole:ské škole:    

- Pravidelná divadelní p�edstavení v mate�ské škole 

- Výuka anglického jazyka 

- Podzimní výlet do ZOO Praha 

- Podzimní karneval se sout�žemi 

- Návšt�va výstavy v MDDM 

- Mikulášská nadílka s �ertem a pohádkou 

- Váno�ní posezení s rodi�i, výroba váno�ních dáre�k�, d�tské pásmo pro 

rodi�e 

- Pruhovaný den – oslava Masopustu – tradice, tanec a sout�že 

- Škola v p�írod� – Krkonoše  

- „Sluní�kový den“ 

- „Balónkový den“ 

- P�edplavecká výuka v bazénu v �elákovicích 

- Oslava Velikonoc – lidové tradice a zvyky 

- Jarní táborák s opékáním bu�t� – „�arod�jnický slet“ – lidové tradice a 

zvyky 

- Den matek – výroba dáre�k� pro maminky 

- P�ší a cyklistický (p�edškoláci) výlet do Klánovického lesa 

- Výlet za zví�átky – Toulc�v dv�r Praha 

- Den d�tí se sout�žemi a olympiádou 

- Spolupráce s MDDM – výtvarné d�tské práce 

- Stanování p�edškolních d�tí na školní zahrad� 

- Návšt�va p�edškolních d�tí v 1. t�íd� základní školy 

- Zahradní slavnost – Z pohádky do pohádky – rozlou�ení s p�edškoláky 

- P�edání pam�tních šerp a diplom�    
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MateMateMateMate����ská škola Kollárova 1260ská škola Kollárova 1260ská škola Kollárova 1260ská škola Kollárova 1260    
 
     Kapacita školy je 125 d�tí v 5 t�ídách. Školu navšt�vovalo 125 d�tí, �ímž 

její kapacita byla napln�na na 100%.  
 

Personální obsazení školy:Personální obsazení školy:Personální obsazení školy:Personální obsazení školy:    

�editelka : Trojánková Šárka. 

U�itelky :   Netíková Eva, Pla�ková Ivana, Hájková Jana, Šubertová Anna,                   

Vojá�ková Miluše, Mat�jková Dagmar, od  13.�íjna - Veselá Ha-

na, Teclová Eva (na mate�ské dovolené). 

Provozní personál : Šliková Václava, Kmoní�ková Pavla, Smítka Bohumil. 

Školní jídelna : Chvojková Alena, Braunerová Blanka, Kopecká Renáta. 
 

     M�stský ú�ad zajistil na mate�ské škole  b�hem �ervence a srpna rekonstruk-

ci t�locvi�ny na další pátou t�ídu. 
 

Aktivity na mateAktivity na mateAktivity na mateAktivity na mate����ské škole:ské škole:ské škole:ské škole:    

- Výlet do váno�ního skanzenu – P�erov nad Labem 

- Mikulášská nadílka 

- Váno�ní besídka na t�ídách spojená s dílnami – výroba váno�ních oz-

dob, �et�z�…pro rodi�e s d�tmi 

- Váno�ní d�tský den 

- Zimní karneval 

- Divadélka v Praze – Pidi divadlo 

- Rej �arod�jnic 

- Výlet do ZOO Liberec 

- D�tský den 

- Rozlou�ení s p�edškoláky – „Šerpování“……program pro rodi�e s d�tmi 

- „Zamykání zahrady“ – kouzelná zahrada – kouzelné koutky na školní 

zahrad� s p�ekvapením…….- akce pro rodi�e s d�tmi – výroba lucerni-

�ek 
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- Akce pro p�edškolní d�ti – anglický jazyk, plavání, škola v p�írod� – 

Vyso�ina 

- B�hem školního roku divadélka v MŠ – 20 p�edstavení 

- Úvalské notování – ú�ast d�tí z p�edškolních míst 

- Výtvarná sout�ž v MDDM – d�ti  obsadili v sout�ži – 1. místo a dv� 

3. místa 

 
 

Základní škola vZákladní škola vZákladní škola vZákladní škola v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    
 

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

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

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

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

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

�ástí školy jsou školní družina a školní jídelna.  
 

Složení pedagSložení pedagSložení pedagSložení pedagoooogického sboru bylo následující:gického sboru bylo následující:gického sboru bylo následující:gického sboru bylo následující:    
    
 

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

Zástupci Zástupci Zástupci Zástupci ����editele editele editele editele školyškolyškolyškoly: : : : Ing. Morávková Blanka pro 1. stupe�, Mgr. Nováková 

Irena pro 2. stupe� 

Výchovný poradce Výchovný poradce Výchovný poradce Výchovný poradce a u�itel:        PhDr.  Pouch  Zden�k 

UUUU����itelé:itelé:itelé:itelé:    

Bc. Barto�ková Dagmar, Bláhová Vlasta, Mgr. B�ezková Arnoštka, Mgr. La-

vi�ka Pavel, Bc. Dan�k Petr, Dejdarová Tereza, Formanová Dagmar, Mgr. 

Forma�ová So�a, Hala�ková Monika, Mgr. Havelková Marcela, Mgr. Chot�-

tická Renata, Jaklová Anna, Bc. Kobercová Lenka, Mgr. Kondelíková R�žena, 

Kuželová Magda, Mgr. Kolisková Marie, Mgr. Koting Josef, Mgr. Klicperová 

Tamara, K�ížová Zde�ka, Landgráfová Marie, Mgr. Mareš Vít, Ing. Bc. Mi-

sárková Dana, Ing. Morávková Blanka, Bc. Mládková Olga, Mgr. Nováková 

Irena, Mgr. Petržílková Monika, Mgr. Pokorná Lenka, PhDr. Pouch Zden�k, 

Semrádová Miloslava, Sigmundová Jana, Mgr. Stará Jana, Šindlerová Hana, 

Základní školaZákladní školaZákladní školaZákladní škola    
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Bc. Štípalová Petra, Bc. T�mová Dana, Mgr. 
oupalíková Marie, Valášková 

Bohdana, Weissgärber Dagmar. 

Vychovatelé:Vychovatelé:Vychovatelé:Vychovatelé:    

Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina –––– vedoucí  vedoucí  vedoucí  vedoucí vychovatelka: vychovatelka: vychovatelka: vychovatelka: Blažková Hana, Krulichová Irena, 

Landgráfová Marie, Šim�nková Romana, Š	astná Oxana. 
    

     Ve 26 t�ídách se u�í 589 žák�, z toho je 291 chlapc� a 298. Pr�m�rný po�et 

žák� ve t�íd� se pohybuje mezi 22 a 23 žáky. 

     Zápisu do prvních t�íd se zú�astnilo 74 d�tí poprvé u zápisu, p�icházejících 

po odkladu bylo 12 d�tí. Budoucí prv�áci i s rodi�i byli pozváni na den otev�e-

ných dve�í „Jak to chodí ve škole“, aby se seznámili s prost�edím, budoucími 

u�iteli a novými kamarády. B�hem celého roku škola spolupracuje s mate�skými 

školkami, d�ti z p�edškolního odd�lení chodí do prvních t�íd, kde spole�n� tráví 

jeden školní den v první t�íd�. D�ti ze školy navšt�vují mate�ské školy. T�ídní 

u�itelky budoucích prvních t�íd spolupracují p�ed zápisem a p�i vytvá�ení t�íd-

ního kolektivu s kolegyn�mi z mate�ských škol. 

     Školní družinu navšt�vovalo 150 d�tí z 1. - 4. t�íd. Byly rozd�leny do p�ti 

odd�lení. Družina ke své �innosti využívala kmenové t�ídy v budov� �íslo 7 a 8. 

Výchovn� vzd�lávací program školní družiny umož�oval, aby vychovatelky se 

žáky plánovaly a realizovaly takové �innosti, které žáky zaujaly, napl�ovaly 

jejich p�ání a pot�eby. D�ti pracovaly také v po�íta�ové pracovn�, knihovn� a ke 

sportovním aktivitám využívaly školní t�locvi�nu, sokolovnu a sportovní areál 

u školy.  

     Ve školní družin� pracovaly d�ti i v zájmových kroužcích 

• anglického jazyka 

• šikovných rukou 

• sportovním 
 

     V pr�b�hu roku se školní družina podílela i na akcích školy. Mimo tyto ak-

tivity zorganizovala i další družinové akce. 
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Školní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlament    
    

     Školní parlament byl složen z žák� 2. stupn� a pracoval v po�tu 20 žák� (2 

žáci z každé t�ídy, celkem 10 t�íd). Zástupci žák� z prvního stupn� se mohou 

jednání parlamentu zú�ast�ovat a p�ednést svoje problémy. V pr�b�hu roku se 

uskute�nilo 12 sch�zek. Žáci a u�itelé byli informováni o �innosti parlamentu 

školním rozhlasem, plakáty a letá�ky.  

     Školní parlament v     Školní parlament v     Školní parlament v     Školní parlament v    prprprpr����bbbb����hu roku zajišhu roku zajišhu roku zajišhu roku zajiš				oval akce:oval akce:oval akce:oval akce:    

                    „�lov��e, nezlob se“, Den dam a gentleman�, Den naruby, sb�r papíru, Že-

lezný kluk a Železná holka (triatlon – b�h, kolo, plavání), výzdoba t�íd, sout�ž 

v páce. 

 
     Parlament také zajiš	oval: 

• nást�nku parlamentu 

• rozpis a dohled na úklid kolem školy  

• odm�ny pro t�ídy, které se v celoro�ní h�e umístily na 1. 2. a 3.   

            míst�  (bowling, cukrovinky) 

• kontrolu v prostorách školy proti vandalismu 

• t�íd�ní odpadu 
 
 

Školská radaŠkolská radaŠkolská radaŠkolská rada    
    

Školská rada pracovala ve složení šesti �len�. 
 

Zástupci rodi��  Lenka Hejsková (p�edseda) 

    Martina Prknová (místop�edseda) 
 

Zástupci z�izovatele  Jana Tesa�ová 

    Radka Branyšová 
 

Pedagogi�tí pracovníci Mgr. Renata Chot�tická 

    Mgr. Irena Nováková 
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     Rada schválila a p�ipomínkovala d�ležité dokumenty: výro�ní zprávu školy, 

školní a klasifika�ní �ád, hodnocení žák� a autoevakuaci školy. Také se sezná-

mila s novým školním vzd�lávacím programem. Zabývala se �adou problém�, 

které se týkaly nap�. nedostatku prostor pro školní družinu a její malé kapacity, 

nutných rekonstrukcí, zajišt�ní pitného režimu žák�, proškolení pe-

dagog� v oblasti první pomoci atd. 
 

     VVVV    roce 2008 uskuteroce 2008 uskuteroce 2008 uskuteroce 2008 uskute����nila škola nnila škola nnila škola nnila škola n����které následující akce pro širokou vekteré následující akce pro širokou vekteré následující akce pro širokou vekteré následující akce pro širokou ve����eeeej-j-j-j-

nost vnost vnost vnost v    Úvalech::Úvalech::Úvalech::Úvalech::    

Jak to chodí ve škole – návšt�va budoucích prv�á�k� a jejích rodi�� ve škole, 

zápis do 1. t�íd, vítání ob�ánk�, výstava Drobné památky Úval, recita�ní sou-

t�ž, Kudy chodí písni�ka – 10. ro�ník p�vecké sout�že, Den d�tí pracovní dílny 

pro budoucí prv�á�ky, vy�azení 9. ro�ník�, Úvalské notování – p�vecká sout�ž, 

Jablí�kový den – výtvarná sout�ž, váno�ní jarmark, vánoce pro d�chodce, vá-

no�ní koncert.   
 

Základní škola aZákladní škola aZákladní škola aZákladní škola a Praktická škola Úvaly Praktická škola Úvaly Praktická škola Úvaly Praktická škola Úvaly    
     Základní škola a Praktická škola Úvaly umož�uje základní vzd�lání d�tem 

se specifickými vzd�lávacími pot�ebami. Jedná se o žáky s vrozenými specific-

kými poruchami u�ení nebo chování, ale také o takové, kte�í nemají žádný zá-

važný handicap, avšak pot�ebují voln�jší pracovní tempo, individuální p�ístup 

u�itele, práci v malém kolektivu a v rodinné atmosfé�e malé školy. V roce 2008 

školu navšt�vovalo 66 žák�. 
 

Složení pedagogického sboru vSložení pedagogického sboru vSložení pedagogického sboru vSložení pedagogického sboru v    roce 2008:roce 2008:roce 2008:roce 2008:    

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

UUUU����itelé:itelé:itelé:itelé:    

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

vá Jana, Siraková Marta, Turková Michaela, Vohnout Ji�í, Vysko�ilová Miro-

slava, Zahrádková Šárka, Ženatá Jindra. 
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     Mezi aktivity školy pat�í sportovní akce – turnaje ve vybíjené, sálové kopa-

né, stolním tenise, florbale. Škola po�ádala váno�ní besídku pro Klub d�chodc� 

v Úvalech i pro rodi�e žák�. Škola se ú�astnila tradi�ní sout�že v dopravní 

výchov� na dopravním h�išti v M�stském dom� d�tí a mládeže v �elákovicích. 

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

Brod�, Kolín� a v Praze. Škola zorganizovala p�ednášky a besedy s Policií �R, 

besedu s cestovateli po Austrálii, tematické vycházky do p�írody a návšt�vu 

chrán�ných lokalit v okolí Úval, návšt�vu pražského Planetária, výlet na hrad 

K�ivoklát a výlet do skanzenu v Kou�imi. Škola se ú�astní celoro�ního projektu 

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

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

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

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

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly  procházel  rokem jubilejním - dvacátým, 

nebo	 byl otev�en 29. února 1988. Vznikl na popud tehdejší tajemnice MNV 

Pavly Chabrové a naplnil  tak  vizi o za�ízení v�nujícímu se d�tem v jejich vol-

ném �ase. �editelkou domu je Jana Pospíšilová. 

     MDDM prošlo za 20 let jeho �innosti jen p�i pravidelné �innosti 11 176 

d�tí. P�i akcích a p�íležitostné �innosti je to n�co okolo 100 000 d�tí a rodi��, 

na táborech to bylo 2 801 d�tí.        

     B�hem své existence prošel MDDM  dv�ma rekonstrukcemi. V roce 1997 se 

jednalo o  nové rozvody elekt�iny, rekonstrukci kuchyn� v�etn�  jejího vybavení, 

nové sociálky. Na této  rekonstrukci se podílel finan�n� m�stský ú�ad  a práce 

�ídil vedoucí správy majetku m�sta Petr Ko�árník. Druhá rekonstrukce a 

p�estavba MDDM v roce 2002 byla  již finan�ní záležitostí MDDM, který si 

vzal úv�r u GE Money Bank a m�sto hradilo pouze úrok z jistiny, nad stavbou 

dohlížel Ing. Ne�as. Touto rekonstrukcí v celkové hodnot�  p�es 4 500 000 K�  

vznikly nádherné prostory pro d�ti  a mládež a rostl zájem ze strany d�tí, rodi�� 

i ostatní ve�ejnosti o toto za�ízení. 

MMMM����stský dstský dstský dstský d����m dm dm dm d����tí a tí a tí a tí a 
mládeže  v Úvalechmládeže  v Úvalechmládeže  v Úvalechmládeže  v Úvalech
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     V sou�asnosti je nejv�tší po�et zájemc�  z �ad  tane�ník�. Nabídka MDDM  

se �ídí poptávkou a prostory, které jsou k dispozici. B�hem uplynulých 20 let  

MDDM nabízel celou �adu zajímavých  kroužk�, které dnes již  nefungují, 

nap�. dív�í kluby, kroužky  šití, pletení, step, p�írodov�dný, n�m�iny, špan�lšti-

ny,  fotografický kroužek,  �i muzikantský klub. 

     V roce 2008 uskute�nil m�stský d�m d�tí a mládeže na 80 kroužk� se 781 

d�tmi a 93 akcí, kterými prošlo 5 438 ú�astník� a spolupracovalo 19 externích 

spolupracovník�. Uspo�ádáno bylo 7 d�tský letních tábor� pro 241 d�tí. 

     V MDDM se dá hovo�it o tradici, kterou mají výstavy, komorní hudební 

recitály a literární po�ady, které p�ipravovala  �editelka Jana Pospíšilová. Své 

pomocníky si vybírala op�t z �ad  Úvalan� jako nap�. Aleše Morávka, Ing. 

Vladislava Procházku, RSDr. Vít�zslava Pokorného, Ji�ího Štorka �i Ing. Vla-

dimíra Kolomého. V MDDM ú�inkovaly osobnosti úvalské kulturní  sféry a 

osobnosti z �ad známých básník�,  spisovatel�, hudebník�, malí��, socha��, 

grafik�, fotograf�, herc�, zkrátka  MDDM  m�l št�stí, že každý m�síc pat�il „ 

vlasti a um�ní“.  V minulosti jej nap�íklad navštívili spisovatelé a básníci: Jaro-

slav Foglar, Dr. Plichta, RNDr. Vladislav Mareš, Ji�í Žá�ek, PhDr. Karel 

Tichý, Zby�ka Šolcová, herci: Radovan Lukavský, Otakar Brousek, Jan Ka�er, 

Lenka Termerová, výtvarníci: akad. mal. Alena Antonová, Marie Tefrová, Vla-

dimír Vondrá�ek, Kristián Kodet, Ladislava Pechová,  akad. soch. Hana 

Benešová, Miloslava Ka�ková, Jindra Viková, grafik Jaroslav Krej�í, osobnos-

ti kulturního a spole�enského života jako Jana Seifertová, Petr Pithart a mno-

ho dalších. Každý rok po�ádal  MDDM okolo 12 kulturních akcí pro širokou 

ve�ejnost, bylo nato�eno n�kolik krátkých DVD z tane�ních, hudebních a dra-

matických akademií, pohádkou na VHS „O princezn� B�lince a draku Bonifá-

covi“ mladí herci navázali na tradici amatérského divadla stejn� jako divadel-

ním p�edstavením v režii Aleše Morávka Nepovedený �ert �i krátkou parodií na 

Perníkovou chaloupku v režii Jany Pospíšilové. 

     P�i bilanci dvacetiletého p�sobení MDDM v Úvalech je t�eba mínit i ty, 

kte�í úsp�šn� reprezentovali na sv�tových tane�ních sout�žích pod vedením 
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Aleny Sismilichové:Michaela Fo�stová, Katka Krají�ková, A�a Šepková, Kris-

týna Nováková, Lenka Poláková, Petra Ba�ová, Lucka Mina�íková, Lucka 

Hofmannová,  Sarah Kubari�ová, Katka Opálková, Tereza Hlavá�ková, Mo-

nika Perglerová, Míša Ku�abová, Míša �eháková, Karolína Zahrádková, An-

drea Malcová, Hanka Barešová, Petr Winzberger, Mirek Milko, Jakub Zajac, 

Martin Tesa� a Honza 
oupalík. 

     Medaile z mistrovství sv�ta p�ivezli: Ondra  Brusch, Radek Brusch, Jirka 

Forman, David Procházka, Dominik Matulka, Lukáš Chvátal. 

     Domem d�tí prošli kdysi jako d�ti i úvalští �lenové kapely Divokej Bill a 

Vašek Bláha u�í hru na kytaru v MDDM dodnes. 

     V roce 2008 byl doplacen  úv�r na rekonstrukci MDDM z roku 2002, a 

vzhledem k dobrému hospoda�ení  se MDDM mohl pustit do dalších úprav 

svých prostor. Tak se poda�ilo, že na d�ti ke konci prosince �ekal vymalovaný 

tane�ní sál s vym�n�nými okny a novým vybavením/ sk�ín�, rolety, promítací 

plátno/, nová okna a vestav�nou sk�í� má také pracovna výtvarné výchovy a 

kuchyn�, a i zde je vymalováno. Stejn� tak v šatn�, kde krom� nových nástavc� 

na kostýmní sk�íni budou v brzké dob� i nové lavi�ky pro d�ti.  

    

Kultura a spoleKultura a spoleKultura a spoleKultura a spole����nost nost nost nost     
    

     Komise pro kulturu rady m�sta uskute�nila 17. ledna zájezd do divadla zájezd do divadla zájezd do divadla zájezd do divadla 

TTTTaaaaFantastika na muzikál Dáma sFantastika na muzikál Dáma sFantastika na muzikál Dáma sFantastika na muzikál Dáma s    kaméliemi.kaméliemi.kaméliemi.kaméliemi.    
 

     Komise pro kulturu rady m�sta uskute�nila 7. února zájezd do divadla zájezd do divadla zájezd do divadla zájezd do divadla 

Komorní FidlovaKomorní FidlovaKomorní FidlovaKomorní Fidlova����ka na pka na pka na pka na p����eeeedstavení Tdstavení Tdstavení Tdstavení T����i deštivé dny.i deštivé dny.i deštivé dny.i deštivé dny.    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal v sobotu 9. února od 14 hodin 

v m�stské sokolovn� dddd����tský katský katský katský karrrrneval ZAKLETÉ KRÁLOVSTVÍneval ZAKLETÉ KRÁLOVSTVÍneval ZAKLETÉ KRÁLOVSTVÍneval ZAKLETÉ KRÁLOVSTVÍ. Nejlepší 

masky byly odm�n�ny. Hrála kapela Kolegové.    

 

     Komise pro kulturu rady m�sta spole�n� se Sdruženou obcí bará�ník� 

v Úvalech uspo�ádala v sobotu 16. února od 20 hodin v sále sokolovny VIII. VIII. VIII. VIII. 

Kultura a spoleKultura a spoleKultura a spoleKultura a spole����----
nostnostnostnost    
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mmmm����stský ples. stský ples. stský ples. stský ples. K tanci i poslechu hrála B�ezovanka pod vedením p. Vojt�cha, 

vystoupily tane�ní skupiny MDDM pod vedením Aleny Sismilichové a skupina 

b�išních tanc�. Uspo�ádána byla bohatá tombola. Ples byl velice úsp�šný, bylo 

vyprodáno. 
 

     V m�síci únor vyhodnotilo vedení m�sta fotografickou soutfotografickou soutfotografickou soutfotografickou sout����ž ze života ž ze života ž ze života ž ze života 

mmmm����ssssta. ta. ta. ta. Ocen�ní p�evzal Ond�ej Vosecký. 
 

     Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí zorganizoval 14. b�ezna od 18 

hodin v galérii m�stského domu d�tí a mládeže p�ednášku s besedou Život MŽivot MŽivot MŽivot Ma-a-a-a-

sarykovy rodiny.sarykovy rodiny.sarykovy rodiny.sarykovy rodiny. O rodin� prvního �eskoslovenského rezidenta hovo�il historik 

Josef Tichý, autor knihy Deset pražských byt� rodiny Masarykovy. 
 

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

v sobotu 15. b�ezna od 17 hodin v sálku domu s pe�ovatelskou službou PPPPo-o-o-o-

mlázkové odpoledne.mlázkové odpoledne.mlázkové odpoledne.mlázkové odpoledne. K tanci i poslechu hrál Mirek Ko�árník. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta zorganizovala 19. b�ezna zájezájezájezájezd do Divzd do Divzd do Divzd do Diva-a-a-a-

dla vdla vdla vdla v    ����eznické na peznické na peznické na peznické na p����edstavení edstavení edstavení edstavení ����ímské noci.ímské noci.ímské noci.ímské noci. 

 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal ve �tvrtek 20. b�ezna od 8 

hodin VELIKONOVELIKONOVELIKONOVELIKONO����NÍ NÍ NÍ NÍ ����TVRTEKTVRTEKTVRTEKTVRTEK – Velikono�ní p�íb�h s Janou, malování 

vají�ek s Lídou Benešovou, tvorba dekorace a kreslení s Bárou, výroba veliko-

no�ních jidáš� s Ol�ou. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly otev�el vernisáží 21. b�ezna v 18 hodin 

v galerii v rámci oslav 20. výro�í vzniku MDDM výstavu obrazvýstavu obrazvýstavu obrazvýstavu obraz���� Dva pohl Dva pohl Dva pohl Dva pohle-e-e-e-

dy ze šesti a pdy ze šesti a pdy ze šesti a pdy ze šesti a p����l miliardy. l miliardy. l miliardy. l miliardy. P�edstavily se za�ínající výtvarnice Hana No-

vosádová a Veronika Stojanovová.  
 

     M�stská knihovna Úvaly uspo�ádala 28. b�ezna v 18 hodin v sálku domu 

s pe�ovatelskou službou Setkání se spisovatelkouSetkání se spisovatelkouSetkání se spisovatelkouSetkání se spisovatelkou. P�i autorském �tení a besed� 

se p�edstavila spisovatelka V�ra Nosková. 

 



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2008                                                                                                 strana 34  
                                                                                                                                                                                              

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal v rámci oslav 20. výro�í vzni-

ku MDDM pro všechny p�íznivce krásné hudby 30. b�ezna v 19 hodin v galérii 

koncert MUSICA DOLCE VITA.koncert MUSICA DOLCE VITA.koncert MUSICA DOLCE VITA.koncert MUSICA DOLCE VITA. Mezzosoprán Daniela Demuthová, flétna 

Žofie Vokálková, harfa Zby�ka Šolcová. 

 

     Komise pro kulturu rady m�sta zorganizovala 10. dubna zájezd do Divadla zájezd do Divadla zájezd do Divadla zájezd do Divadla 

Blaník na pBlaník na pBlaník na pBlaník na p����edstavení Pedstavení Pedstavení Pedstavení P����íliš drahá Matylda.íliš drahá Matylda.íliš drahá Matylda.íliš drahá Matylda.    
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly otev�el 18. dubna v 18 hodin slavnostní 

vernisáží výstavu fotografií Lukáše Salákavýstavu fotografií Lukáše Salákavýstavu fotografií Lukáše Salákavýstavu fotografií Lukáše Saláka. B�hem vernisáže vystoupila kape-

la Hegeš. 
 

     Komorní sbor CHRISTI Úvaly spole�n� s farním ú�adem �ímskokatolické 

církve uspo�ádal v ned�li 20. dubna od 15 hodin v kostele Zv�stování Pán� 

VELVELVELVELIIIIKONOKONOKONOKONO����NÍ KONCERTNÍ KONCERTNÍ KONCERTNÍ KONCERT. Ú�inkovali – p�vecký sbor CHRISTI Úvaly 

pod vedením Dr. Vít�zslava Pokorného a varhanního doprovodu Mgr. Evy 

Nádení�kové, Tereza Macha�ová, Marta Ženatá a Martin Vydra. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže spole�n� s komisí pro kulturu rady m�sta uspo-

�ádaly tradi�ní ����arodarodarodarod����jnice jnice jnice jnice s country kapelou KOLEGOVÉ. Po pr�vodu �aro-

d�jnic na h�išti pod sokolovnou od 17.30 hodin probíhaly r�zné taška�ice, vy-

stoupení kejklí�ské skupiny Beze jména s um�leckým vedoucím Petra Teimera, 

d�ti dostaly zdarma bu�ty. O ob�erstvení všeho druhu se postaral Petr Frýd-

man. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly zajistil 6. kv�tna od 14.30 hodin 

v domov� senior� vystoupení d�tí z hudebních a dramatických kroužk� ke Dni Dni Dni Dni 

matek.matek.matek.matek.    
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly zahájil vernisáží 16. kv�tna v 18 hodin 

v galerii výstavu obrazvýstavu obrazvýstavu obrazvýstavu obraz���� Beaty Kuruczové a keramických plastik O Beaty Kuruczové a keramických plastik O Beaty Kuruczové a keramických plastik O Beaty Kuruczové a keramických plastik Ondndndnd����eje eje eje eje 

FuxeFuxeFuxeFuxe. Vernisáž na klavír doprovázel Martin Vydra. 
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     Komise pro kulturu rady m�sta ve spolupráci s MDDM Úvaly a dalšími 

školskými za�ízeními ve m�st� uspo�ádala 31. kv�tna oslavu Dne doslavu Dne doslavu Dne doslavu Dne d����tí tí tí tí s pro-

cházkou Pohádkovým lesem. 
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal ve dnech 4. a 5. �ervna od 

17.30 hodin v sále MDDM koncert žákkoncert žákkoncert žákkoncert žák���� Základní um Základní um Základní um Základní um����lecké školy Jana Zlecké školy Jana Zlecké školy Jana Zlecké školy Jana Za-a-a-a-

cha cha cha cha ����elákovice.elákovice.elákovice.elákovice.    
 

     V roce 10. výro�í trvání kapely Divokej Bill se 17. ro17. ro17. ro17. ro����ník hudební pník hudební pník hudební pník hudební p����ehlídky ehlídky ehlídky ehlídky 

OUVALSKEJ BIGBÍT OUVALSKEJ BIGBÍT OUVALSKEJ BIGBÍT OUVALSKEJ BIGBÍT uskute�nil v sobotu 7. �ervna od 14 hodin v Úvalech 

pod sokolovnou. Vystoupily kapely T�i sestry, �echomor, Divokej Bill, Vypsaná 

fixa, Medv�d 009, Snails, Hegeš a �ada dalších. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže uspo�ádal 9. �ervna od 17 hodin výstavu vvýstavu vvýstavu vvýstavu vý-ý-ý-ý-

tvarných a keramických pratvarných a keramických pratvarných a keramických pratvarných a keramických prací kroužkcí kroužkcí kroužkcí kroužk���� MDDM MDDM MDDM MDDM na téma „PROCHÁZKA 

KRAJINOU FANTAZIE“, její sou�ástí byla i výstava prací Matvýstava prací Matvýstava prací Matvýstava prací Mat����je a Adama je a Adama je a Adama je a Adama 

NNNN����mcových.mcových.mcových.mcových. Od 17.30 hodin byla v tentýž den v tane�ním sále MDDM zahá-

jena HUDEBNÍ AKADEMIE, HUDEBNÍ AKADEMIE, HUDEBNÍ AKADEMIE, HUDEBNÍ AKADEMIE, kde se p�edstavily d�ti z kroužk� kytar a 

flétny pod vedením Vaška Bláhy a Petra Nová�ka. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal 27. �ervna od 18 hodin 

v galerii vernisáž výstavy obrazvýstavy obrazvýstavy obrazvýstavy obraz���� Anežky a Marie Šolcových Anežky a Marie Šolcových Anežky a Marie Šolcových Anežky a Marie Šolcových. Na vernisáži 

vystoupila kapela Blues Klan. 
 

     13. �ervence ve 13 hodin se v sokolovn� v Úvalech uskute�nil 0. ro0. ro0. ro0. ro����ník feník feník feník fes-s-s-s-

tivalu se srdcem.tivalu se srdcem.tivalu se srdcem.tivalu se srdcem. Vystoupily kapely a soubory Christafari z USA (gospel reg-

gae), �eský Urban Bushman (gospel reggae), Radiant z USA (euro-rock + indie-

pop) a �eský Goro (rock’n’roll-indie).  
 

     Místní organizace �eské strany sociáln� demokratické uspo�ádala 5. zá�í od 

13 hodin na h�išti pod sokolovnou ÚVALSKÝ DÚVALSKÝ DÚVALSKÝ DÚVALSKÝ D����TSKÝ DENTSKÝ DENTSKÝ DENTSKÝ DEN. Pro d�ti byly 

p�ipraveny zdarma skákací hrady, balónky a sladkosti, poníci a ob�erstvení 
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uzeniny s kofolou. Pro všechny ú�astníky se konala diskotéka a byl p�ipraven 

Rathobus. 
 

     M�sto Úvaly uspo�ádalo 11. zá�í derniéru výstavy o budoucnosti našeho derniéru výstavy o budoucnosti našeho derniéru výstavy o budoucnosti našeho derniéru výstavy o budoucnosti našeho 

mmmm����sta, sta, sta, sta, která byla k dispozici v dom� s �p. 95, na nám�stí Arnošta z Pardubic, 

jejíž premiéra se odehrála v m�síci �ervnu. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta uspo�ádala v sobotu 20 zá�í tradi�ní VáVáVáVác-c-c-c-

lavské odpolednelavské odpolednelavské odpolednelavské odpoledne nejen pro úvalské seniory. K tanci a poslech hrál Mirek Ko-

�árník. 
    

     Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí p�ipravil ve dnech 21. – 26. zá�í 

v kulturním sále domu s pe�ovatelskou službou za finan�ní pomoci komise pro 

kulturu rady m�sta výstavu fotografií a dokument� pod názvem „Pražské jaro „Pražské jaro „Pražské jaro „Pražské jaro 

1968 od nad1968 od nad1968 od nad1968 od nad����jí až do svého hojí až do svého hojí až do svého hojí až do svého ho����kého konce“.kého konce“.kého konce“.kého konce“. P�i otev�ení výstavy v ned�li 21. 

zá�í od 16 hodin promluvil Dr. Vít�zslav Pokorný. Výstavu navštívili i žáci 

Základní školy v Úvalech a ve Škvorci. Panely byly zapln�ny dokumentárními 

materiály z bohatého osobního archivu Ji�ího Štorka. 
 

     Ob�anské sdružení Za rozvoj Úval – Nová šance uspo�ádalo v sobotu 4. 

�íjna na prostranství p�ed Základní školou Úvaly již II.II.II.II. ÚVALSKÉ  ÚVALSKÉ  ÚVALSKÉ  ÚVALSKÉ 

JABKOBRANÍ. JABKOBRANÍ. JABKOBRANÍ. JABKOBRANÍ. Sout�žilo se ve výkresech, drobných výrobcích na téma jablko 

a jable�né dobroty (i s receptem), v pojídání jablek na �as, hod mí�kem do koše, 

�ezání klády na �as, sout�ž o nejdelší slupku, pití moštu dlouhým br�kem a jiné. 

V provozu byly prodejní stánky s prout�ným zbožím, s vyšívanými a há�kova-

nými de�kami, keramikou, textilními výrobky, pe�ivem a jiné. D�raz byl kladen 

hlavn� na prodej jablek od sada��. 
 

     V sobotu 4. �íjna se v kulturním sále domu s pe�ovatelskou službou konal 

recitál nazvaný „Návraty“.„Návraty“.„Návraty“.„Návraty“. Šansony zpívala Jindra Dvo�á�ková-Pla�ková, na 

klávesy doprovázel Luboš Manda 
 

     Kulturní komise rady m�sta zorganizovala v úterý 7. �íjna zájezd do Diva-

dla Na Vinohradech na p�edstavení VišVišVišViš����ový sad.ový sad.ový sad.ový sad.    
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     M�sto Úvaly pod patronací Regionu Pošembe�í o. p. s., s podporou St�edo-

�eského kraje uspo�ádalo v sobotu 11. �íjna od 14 hodin v kulturním sále domu 

s pe�ovatelskou službou 1. ro1. ro1. ro1. ro����ník regionální pník regionální pník regionální pník regionální p����ehlídky pehlídky pehlídky pehlídky p����veckých a dramativeckých a dramativeckých a dramativeckých a dramatic-c-c-c-

kých aktivit ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ.kých aktivit ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ.kých aktivit ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ.kých aktivit ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ. Zú�astnily se soubory Mate�ské školy 

Pražská Úvaly, Mate�ské školy Kollárova Úvaly, V�eli�ka – Mate�ské školy 

Škvorec, Bou�ci – Základní škola Škvorec, Sluní�ka – Základní škola Úvaly, 

P�vecký kroužek Základní školy Škvorec, soubor flétnist� MDDM Úvaly a 

Komorní sbor CHRISTI Úvaly Mezi ú�astníky zasedli hosté – Ing. Helena 

Vá�ová, místostarosta m�sta Úvaly, Ing. Martina Zdražilová, p�edsedkyn� 

správní rady Region Pošembe�í o. p. s. a Eva Sommerová z odboru kultury a 

památkové pé�e St�edo�eského krajského ú�adu. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže uspo�ádal v pátek 24. �íjna v 18 hodin M klubM klubM klubM klub 

s kapelou Untouchable Shadows pro mladé hudebníky, malí�e, fotografy, bás-

níky, za�ínající spisovatele �i filmové tv�rce      
 

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

ru rady m�sta uspo�ádal v pátek 7. listopadu v 18 hodin v kulturním sále domu 

s pe�ovatelskou službou besedu MAHLER O MAHLEROVIMAHLER O MAHLEROVIMAHLER O MAHLEROVIMAHLER O MAHLEROVI, vypráv�ní �est-

ného ob�ana m�sta Úvaly PhDr. Zde�ka Mahlera o hudebním skladateli 

Gustavu Mahlerovi s hudebními ukázkami. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže uspo�ádal v pátek 7. listopadu ve 20 hodin M M M M 

klubklubklubklub s kapelou Hegeš, Ejhle a jejich hosty. 
 

     Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí ve spolupráci s Památníkem Kar-

la �apka ve Strži u Dob�íše, M�stskou knihovnou v Úvalech, �eským rozhla-

sem Praha a za finan�ní pomoci komise pro kulturu rady m�sta uspo�ádal v 

ned�li 16. listopadu od 16 hodin v kulturním sále domu s pe�ovatelskou službou 

kukukukullllturní veturní veturní veturní ve����er BRATer BRATer BRATer BRAT����I I I I ����APKOVÉ. APKOVÉ. APKOVÉ. APKOVÉ. Ukázky z tvorby brat�í �apk� p�ednesli 

pražští herci Hana Maciuchová a Otakar Brousek st., pr�vodní slovo p�ednášel 
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Dr. Vít�zslav Pokorný. Autory scéná�e byli Dr. Vít�zslav Pokorný, Ing. Vladi-

slav Procházka a Romana Vorlí�ková. 
 

     V pond�lí 17. listopadu byla od 14 hodin otev�ena v kulturním sále domu 

s pe�ovatelskou službou výstava ŽIVOT A DÍLE BRATvýstava ŽIVOT A DÍLE BRATvýstava ŽIVOT A DÍLE BRATvýstava ŽIVOT A DÍLE BRAT����Í Í Í Í ����APKAPKAPKAPK����, které 

p�edcházel v ned�li kulturní ve�er. Výstava byla otev�ena do soboty 22. listo-

padu a navštívili ji také žáci Základních škol Úvaly a Škvorec. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal 20. listopadu v prostorách 

MDDM výstavu d�tských kreseb a prací na téma „Zážitky z prázdnin“, záro-

ve� prob�hlo ve�ejné vyhodnocení výtvarné sout�že, kterého se zú�astnily d�ti 

z Mate�ských škol Pražská a Kollárova Úvaly, žáci ze ZŠ Úvaly, ZŠ praktic-

ké Úvaly a ZŠ praktické Olešovice. P�edsedkyní poroty byla akad. soch. Milo-

slava Ka�ková. 

 

     Komise pro kulturu rady m�sta uspo�ádala pro ob�any z Úval a blízkého 

okolí v 1. adventní ned�li 30. listopadu slavnostní rozsvícení vánoslavnostní rozsvícení vánoslavnostní rozsvícení vánoslavnostní rozsvícení váno����ního strního strního strního stro-o-o-o-

mumumumu p�ed katolickou farou na nám�stí Arnošta z Pardubic. V kulturním progra-

mu v dob� od 15 do 16.30 hodin vystoupily d�ti ze Základní školy Škvorec a 

k�es	anského kroužku C�SH pod vedením Mgr. Jitky Pokorné, d�ti ze Základ-

ní školy Úvaly pod vedením pí Landgráfové, flétnisté z MDDM pod vedeném 

Petra Nová�ka a sbor CHRISTI Úvaly pod vedením Dr. Vít�zslava Pokorné-

ho. 

V 16.30 hodin strom rozsvítil starosta m�sta MUDr. Jan Š	astný. 
 

     Komise pro kulturu rady m�sta zorganizovala ve �tvrtek 4. prosince zájezd 

do Kongresového centra Praha na koncert koncert koncert koncert ����ajkovskij Galaajkovskij Galaajkovskij Galaajkovskij Gala. 
 

     Komorní sbor CHRISTI Úvaly ve spolupráci s Církví bratrskou v Úvalech 

uspo�ádal v ned�li 7. prosince od 14.30 hodin v modlitebn� Církve bratrské Be Be Be Bet-t-t-t-

lémské zpívání.lémské zpívání.lémské zpívání.lémské zpívání. Ú�inkoval sbor CHRISTI Úvaly pod vedením Dr. Vít�zslava 

Pokorného, varhanního doprovodu Mgr. Evy Nádení�kové. Sólov� zpívali Ma-

rek Nádení�ek, Marta Ženatá, Martin Vydra, na flétnu hrála Adéla Brudnová. 
 



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2008                                                                                                 strana 39  
                                                                                                                                                                                              

     Vedení m�sta uspo�ádalo pro úvalské seniory pppp����edvánoedvánoedvánoedváno����ní posezeníní posezeníní posezeníní posezení ve st�e-

du 10. prosince od 14 hodin v kulturním sále domu s pe�ovatelskou službou. 
 

     Místní sdružení Ob�anské demokratické strany zorganizovalo pro p�íznivce 

a voli�e pppp����edvánoedvánoedvánoedváno����ní posezeníní posezeníní posezeníní posezení v pátek 12. prosince od 18 hodin v kulturním 

sále domu s pe�ovatelskou službou. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal v sobotu 13. prosince od 16 

hodin v kulturním sále domu s pe�ovatelskou službou tradi�ní vánovánovánováno����ní koncert ní koncert ní koncert ní koncert 

souboru MUSsouboru MUSsouboru MUSsouboru MUSÍÍÍÍCA DOLCE VITA.CA DOLCE VITA.CA DOLCE VITA.CA DOLCE VITA. Vystoupily Daniela Demuthová, Zby�ka 

Šolcová a Žofie Vokálková. 
 

     Základní škola Úvaly uspo�ádala v podve�er 18. prosince v úvalském koste-

le Zv�stování Pán� koncert s názvem Zazpívejte si sZazpívejte si sZazpívejte si sZazpívejte si s    náminámináminámi. Sóla zpívali Petr 

Kosina, Martin Kušta, Anna Maturová, Marek Nádení�ek, Veronika Nováko-

vá a Vendula Pechová. Na kostelní varhany doprovázel František Smolík. Více 

než dvaceti�lenný d�tský sbor doplnili Veronika Smolíková, Petra Vondrová, 

Martin Vydra a Michaela Zahradilová, studenti pražské konzervato�e. 

    

SpoleSpoleSpoleSpole����enské událostienské událostienské událostienské události    
    

Vzpomínková akce kVzpomínková akce kVzpomínková akce kVzpomínková akce k    výrovýrovýrovýro����í Kví Kví Kví Kv����tnového povstání a osvobození tnového povstání a osvobození tnového povstání a osvobození tnového povstání a osvobození     

                    K 63. výro�í Kv�tnového povstání proti n�meckým okupant�m a osvoboze-

ní republiky se ve st�edu 7. kv�tna 2008 v 16.30 hodin uskute�nilo vzpomínko-

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

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

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

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

    

MMMM����stské posvícenístské posvícenístské posvícenístské posvícení    

     Každoro�n� se vždy druhou zá�ijovou sobotu a ned�li, v tomto roce 13. a 14. 

zá�í, koná v Úvalech již tradi�n� posvícení, které p�ipravuje odbor správní 

SpoleSpoleSpoleSpole����enské událoenské událoenské událoenské událos-s-s-s-
titititi    
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M�stského ú�adu Úvaly. I v roce 2008 se na nám�stí Arnošta z Pardubic a na 

h�išti pod sokolovnou rozprost�ely prodejní stánky a pestré atrakce zejména pro 

d�ti. V sobotu se konal slavnostní oh�ostroj. Posvícenskou ned�li 14. zá�í již 

tradi�n� zahájily �ímskokatolická mše v kostele Zv�stování Pán� a bohoslužby 

Církve �eskoslovenské husitské v Husov� kapli.  
 
    

Vzpomínková akce k výroVzpomínková akce k výroVzpomínková akce k výroVzpomínková akce k výro����í založení í založení í založení í založení ����eskoslovenské republikeskoslovenské republikeskoslovenské republikeskoslovenské republikyyyy    

     P�es nep�íznivé po�así (pršelo, sychravo) se setkalo v den státního svátku 28. 

�íjna na 50 úvalských ob�an� od nejmladších až po ty nejstarší, aby spole�n� 

oslavili 90. výro�í vzniku našeho státu. Setkání za�alo u pomníku padlých na 

nám�stí Arnošta z Pardubic, kde položil v�nec starosta m�sta MUDr. Jan 

Š	astný a také promluvil spole�n� s Ing. Romanem Bubákem. Oslavy pokra�o-

valy na Skalce u Prok�pkova mlýna, kde pan starosta odhalil obnovenou pa-

m�tní  desku poprvé odhalenou 28. �íjna 1929 na po�est 10. výro�í vzniku �es-

koslovenska Odhalení doprovodil písn�mi p�vecký komorní sbor CHRISTI pod 

vedením Dr. Vít�zslava Pokorného a ža�ka základní školy recitovala báse�.    

    

MMMM����stská knihovnastská knihovnastská knihovnastská knihovna    
     Nar�stající po�et obyvatel m�sta Úvaly, rozvoj m�sta a po léta se nem�nící 

prostorové podmínky M�stské knihovny v Úvalech, p�im�ly k vypracování stu-

die, porovnávající doporu�ené standardy, situaci v jiných knihovnách a sou�as-

né výsledky a možnosti úvalské m�stské knihovny. P�ekro�ením limitu 5 000 

obyvatel m�sta se knihovna v Úvalech dostala do vyšší kategorie knihoven, ale 

vzhledem ke své dlouholeté neut�šené prostorové situaci nedosahuje již ani nej-

nižších parametr�, doporu�ených ke kvalitní práci a k rozvoji knihovny. P�esto 

všechno má m�stská knihovna elektronické katalogy s ON line p�ístupem, mož-

ností kontroly vlastního �tená�ského konta a rezervace požadované knihy. Dále 

webové stránky, vlastní doménu, on-line propojení do v�tšiny knihoven v �eské 

republice a komunikaci s nimi, vstupy do souborných katalog� �R a Jednotné 

informa�ní brány, možnost meziknihovních výp�j�ek odborné literatury 

MMMM����STSKÁ STSKÁ STSKÁ STSKÁ 
KNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNA    
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z knihoven celé republiky. Knihovna má bezdrátové p�ipojení k internetu a jako 

jediné místo v Úvalech registrovanou stanici „Ve�ejný internet“ pro ob�any m�s-

ta. 

     V knižním fondu knihovny je nyní 23 755 svazk� a 44 titul� periodik. 

Knihovna má 580 registrovaných �tená��, z toho do 15 let 153 �tená��. Celkem 

uskute�nila 26 801 výp�j�ek, z toho d�tské literatury 3 889 výp�j�ek. Mezikni-

hovní výp�j�ní služba se uskute�nila u 140 titul�, z toho zvukové knihy pro 

nevidomé 76 titul�. V pr�b�hu roku prošlo knihovnou 8 794 návšt�vník� a 32 

977 návšt�v bylo virtuálních na webových stránkách knihovny. 
    

Akce knihovny pro veAkce knihovny pro veAkce knihovny pro veAkce knihovny pro ve����ejnost:ejnost:ejnost:ejnost:    

- Autorské �tení – beseda se spisovatelkou V�rou Noskovou 

- Spoluú�ast na kulturním ve�eru k výstav� Brat�í �apkové, podíl na in-

stalaci výstavy 

- Adventní �as – podíl na programu a organiza�ní výpomoci 

- Mimo�ádná dopolední výp�j�ní doby pro maminky s p�edškolními d�tmi 

- 3 p�edstavení loutkového divadla pro rodi�e s malými d�tmi, loutkové 

p�edstavení pro mate�skou školu ve Škvorci 

- Besedy se žáky základní škol v Úvalech a ve Škvorci a speciální školy 

v Úvalech – 17 besed s ú�astí 376 žák� 

 

Komorní sbor CHRISTI ÚvalyKomorní sbor CHRISTI ÚvalyKomorní sbor CHRISTI ÚvalyKomorní sbor CHRISTI Úvaly    
     Komorní sbor CHRISTI Úvaly je zájmovým kulturním sdružením ob�an� 

bez právní subjektivity, jediným tohoto druhu v Úvalech. V roce 2008 vstoupil 

Komorní sbor CHRISTI Úvaly již do své osmé p�vecké sezóny. Za tu dobu sbor 

pod vedením Dr. Vít�zslava Pokorného a s metodickou pomocí a doprovodem 

na klávesy Mgr. Evy Nádení�kové odzpíval desítky koncert� a vystoupení 

nejen v Úvalech a ve Škvorci, ale také v Praze a v širokém okolí St�edo�eského 

kraje.  
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     Sbor p�ipravil a nacvi�il v roce 2008 repertoár pro velikono�ní koncerty, pro 

p�ehlídku “Úvalské notování“, oslavy 90. výro�í vzniku �eskoslovenské repub-

liky a zejména pro adventní a váno�ní koncerty v Praze - Klánovicích, na 

 Hradešín�, v Úvalech, ve Škvorci a v Pe�kách. 

     Je více než z�ejmé, že žijeme v usp�chané dob� a život každého jedince je 

p�evážn� napln�n starostmi, neklidem a stresem. Mnohdy v tom sp�chu se nedá 

ani vnímat, jak rychle �as plyne. Všední dny se neustále opakují v nekone�ném 

kolob�hu práce a shonu. Je málo �asu pro sebe samé, pro vlastní myšlenky a 

záliby.  

     Proto je t�eba se ob�as alespo� na chvíli zastavit, rozhlédnout se a vnímat 

sv�t. Pak je šance zjistit, že ve sv�t� kolem nás je, krom� toho zlého a nep�íjem-

ného, i mnoho dobrého a krásného.  

     Takovým p�íjemným zastavením je po celou dobu svého p�sobení i p�vecká 

�innost Komorního sboru CHRISTI Úvaly. 18 �lenný smíšený sbor zejména 

zpívá st�edov�kou a barokní duchovní hudbu, lidové a národní písn�, skladby 

významných hudebních autor� a jiné. 

 
CírkveCírkveCírkveCírkve    
     V Úvalech sídlí celkem t�i církve, které jsou registrovány státem. Podle veli-

kosti se jedná o �ímskokatolickou církev, Církev �eskoslovenskou husitskou a 

Církev bratrskou. 12. �íjna se konala ekumenická bohoslužbaekumenická bohoslužbaekumenická bohoslužbaekumenická bohoslužba v Husov� kapli 

C�SH za ú�asti fará�� Mgr. Jitky Pokorné a P. Krzysztofa Lacha. 
 

����ímskokatolická církev Úvalyímskokatolická církev Úvalyímskokatolická církev Úvalyímskokatolická církev Úvaly    
     Fará�em úvalské farnosti je P. Krzysztof Lach. Liturgické bohoslužby (mše) 

jsou konány ve farním kostele Zv�stování Pán� v Úvalech, ve farním kostele 

Narození svatého Jana K�titele v Tuklatech, farním kostele Sv. Petra a Pavla 

v P�išimasech, ve farním kostele Sv. Ji�í na Hradebn�, farním kostele Sv. Anny 

CírkveCírkveCírkveCírkve    

����ímskokatolická ímskokatolická ímskokatolická ímskokatolická 
církevcírkevcírkevcírkev    
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ve Škvorci. Jáhenskou službu ve farnosti Tuklaty vykonává Ing. Jan Pe�ený. 

Farnost má v Úvalech vlastní farní ú�ad. 
 

Církev Církev Církev Církev ����eskoslovenská husitská Úvalyeskoslovenská husitská Úvalyeskoslovenská husitská Úvalyeskoslovenská husitská Úvaly    
     Fará�kou náboženské obce C�SH je Mgr. Jitka Pokorná. Liturgické boho-

služby a další aktivity jsou konány v Husov� kapli C�SH, umíst�né spole�n� 

s farou v církevním dom�. Náboženská obec C�SH má v míst� vlastní farní 

ú�ad. Církev své aktivity a akce sm��uje na nejširší úvalskou ve�ejnost. 

     Náboženská obec každoro�n� po�ádá kroužky KKKK����eseseses				anská výchova hrou anská výchova hrou anská výchova hrou anská výchova hrou p�i 

Husov� kapli v Úvalech pro malé d�ti a školáky. D�ti pravideln� vystupují na 

ve�ejnosti s ukázkami z výtvarné i dramatické �innosti. 

     6. ledna uspo�ádala v Husov� kapli TTTT����íkrálový koncertíkrálový koncertíkrálový koncertíkrálový koncert za ú�asti více jak 50 

návšt�vník�, na kterém vystoupil p�vecký sbor AD LIBITUM. 

     Od kv�tna p�sobí p�i Husov� kapli Klub osamKlub osamKlub osamKlub osam����lých aneb posezení u kávylých aneb posezení u kávylých aneb posezení u kávylých aneb posezení u kávy, 

kde ú�astníci si popovídají, promítají se duchovní a historické filmy, �i povídání 

o knihách apod. 

     Od kv�tna se koná každou 4. ned�li v Husov� kapli songová bohoslužbasongová bohoslužbasongová bohoslužbasongová bohoslužba pro 

mladší i starší generaci. 

     21. zá�í se v Husov� kapli konalo shromáždshromáždshromáždshromážd����ní kní kní kní k    pppp����ímluvné bohoslužbímluvné bohoslužbímluvné bohoslužbímluvné bohoslužb���� za  za  za  za 

záchranu Klánovického lesa, záchranu Klánovického lesa, záchranu Klánovického lesa, záchranu Klánovického lesa, které se zú�astnili i �lenové ob�anského sdružení 

Za záchranu Klánovického lesa z Prahy Klánovic. 

     24. prosince se tradi�n� v p�epln�né Husov� kapli konaly ŠtŠtŠtŠt����drovedrovedrovedrove����erní erní erní erní 

zpzpzpzp����vy Martvy Martvy Martvy Martiiiina Vydryna Vydryna Vydryna Vydry a jeho host� – zp�va�ky Ivony Procházkové a flétnové 

duo sourozenc� Novákových. Koncertu se zú�astnilo na 68 návšt�vník�. 
      

Církev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská ÚvalyCírkev bratrská Úvaly    
     Sbor Církve bratrské Praha 3 - Žižkov má v Úvalech umíst�nou kazatelskou 

stanici, jejímž koordinátorem je Jan Stejskal. Zde se konají bohoslužby a nábo-

ženská setkání. Kazatelem sboru je jeho správce Mgr. Bronislav Kaleta. 
 

Církev Církev Církev Církev ����eskosloveeskosloveeskosloveeskosloven-n-n-n-
ská husitskáská husitskáská husitskáská husitská    

Církev bratrskáCírkev bratrskáCírkev bratrskáCírkev bratrská    
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TTTT����lovýchova, sport a turilovýchova, sport a turilovýchova, sport a turilovýchova, sport a turisssstikatikatikatika    
 

TJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol Úvaly    
V roce 2008 výbor pracoval ve složení: 

Ing. Opálka Tomáš- p�edseda TJ  Sokol Úvaly 

Ji�í Dráb ml – zástupce p�edsedy, házená žáci 

Dudová Hana –  cvi�ení d�tských a ženských složek 

Kocourková Jitka -  hospoda�ení TJ Sokol 

Mgr. Poláková Dana – organiza�ní pracovník 

Ji�í Dráb st. – správce budov 

Ing. Kop�iva František – zástupce oddílu volejbalu 

Ing. Saidl Richard -  zástupce házená muži,  

Ing. Breda Michal – kontrola hospoda�ení,    

 
     T�lovýchovná jednota m�la  215  �len�, platících �lenské p�ísp�vky a 6 oddí-

l�. Oddíly házené žáci a muži, volejbal, cvi�ení rodi�� a d�tí, všeobecná pohy-

bová p�ípravka d�ti, cvi�ení žen,   

Házená: 

P�ípravka – 12 d�tí  trené�i  R. Saidl, M. Švejnoha 

Minižáci – 18  chlapc�, trenér  Z. Paul 

Ml. Žáci – 20 chlapc�, trenér j. Dráb 

St. žáci – 9 chlapc�, trenér P. Prchal 

Nejv�tší úsp�ch v tomto roce  - 1. místo na mezinárodním turnaji žák�   ve 

dnech  4 – 6. 07. 2008 Waldkraiburk , N�mecko. 

Házená muži – spole�ná regionální liga, trené�i  R. Kroutil,  R. Saidl. 

Umíst�ní – 5. místo v tabulce Spole�né regionální ligy sout�žní rok 2007/2008 

(St�edo�eský kraj) 

V sout�žním roce 2008/2009 je družstvo na 6. míst�  a tabulku nejlepšího st�el-

ce sout�žního ro�níku 2008/2009 zatím vede  na  1. míst� David B�ezina  66 

gól�. V padesátce hodnocených st�elc� jsou  ješt� na 9. Míst� Kroutil Ond�ej  

TTTT����lovýchova,  sport lovýchova,  sport lovýchova,  sport lovýchova,  sport 
a turistikaa turistikaa turistikaa turistika    

TJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol ÚvalyTJ Sokol Úvaly    
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          19. míst� Teplý Ond�ej  

         46. míst� Hochmann Jan 

V roce 2008 pokra�ovala TJ Sokol Úvaly  v opravách a nutných údržbách ma-

jetku. Poda�ilo se získat  Grant z Fondu sportu a volného �asu St�edo�eského 

kraje   ve výši 190.000 K�, který byl  ur�en na  opravu fasády sokolovny a vý-

m�nu oken z d�vod�  úspor energie. Fasáda byla obnovena s p�vodním znakem 

a v barevném provedení z roku 1937, podle dochované dokumentace. Byl prove-

den nový nát�r podlahy v sále sokolovny a byla dokon�ena oprava podlahy na 

jevišti v sokolovn�. TJ poskytovala  prostor  venkovního h�išt� i sál t�locvi�ny 

pro sportovní vyžití zájmových skupin obyvatel z Úval a nejbližšího okolí (líný 

tenis, florbal, košíková) 

Prostory pronajímá TJ  i k podpo�e spolkové �innosti a kulturnímu vyžití oby-

vatel Úval pro spole�enské zábavy a plesy  (celkem 4x: m�stský, rybá�ský, Sk 

Úvaly 2x), akvaristické burzy, pro vzd�lávací   �innost „Anglického klubu“  pro 

d�ti. Jako každoro�n� byly po�ádány hodiny  spole�enského tance  pod vedením  

tane�ní ho mistra Ji�ího  Plamínka, které  po�ádá  Ing.  M. Kušta. 
 

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    
     Výbor klubu tvo�ili – p�edseda: Kopa� Václav ml., místop�edseda, manažer: 

Karel Linhart, pokladník Josef Krutský, sekretá� Karel Hájek, hlavní ú�etní: 

Ji�í Novák, správce areálu:Ing. Dušan Zahrádka, internetové stránky: Ing. 

Tomáš Moravec, foto: Ing. Tomáš Moravec, Roman Kurucz, Jaroslav �erný.   

SK Úvaly má fotbalový klub, oddíl nohejbalu a oddíl stolního tenisu. 
 

Fotbalový klub Fotbalový klub Fotbalový klub Fotbalový klub     

     Má A mužstvo – hraje krajský p�ebor St�edo�eského kraje, skon�ilo na 15. 

míst� z 16 ú�astník� p�ebor, mužstvo vede trenér Ladislav Drbohlavu; B muž-

stvo – hraje III. t�ídu skupinu A, skon�ilo na 10. míst� ze 14 ú�astník� skupi-

ny; dorost hraje okresní p�ebor dorostu A, skon�il na 4. míst� z 9 ú�astník� p�e-

boru dorostu; starší žáci hrají 1. A t�ídu, skupinu „C“, skon�ili na 11. míst�;, 

starší p�ípravka hraje skupinu G1A, v turnaji minikopané jsou Úvaláci na 4. 

SK ÚvalySK ÚvalySK ÚvalySK Úvaly    
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míst� ze 7 ú�astník�; stará garda hraje Ligu starých gard a skon�ila na 6. míst� 

z 10 ú�astník�. 

 

    

Oddíl nohejbaluOddíl nohejbaluOddíl nohejbaluOddíl nohejbalu  

     Tým se skládá z devíti hrá�� a každý jednotlivec má funkci bu� nahráva�e, 

pola�e nebo sme�a�e. Na soupisce úvalského týmu jsou hrá�i jak s Úval tak i 

z okolních obcí, tady jsou jejich jména a p�íslušné nohejbalové funkce: Pavel 

Polák – sme�a�, Skalák Miroslav – sme�a�, �ermák Jan ml. – sme�a�, �ermák 

Jan st. – sme�a�, Starec Milan – sme�a�, Kloss Jan - nahráva� – pola�, Petrák 

Jan - nahráva� – pola�, Milan Havel - nahráva� – pola�, Ke�ka Zbyn�k - na-

hráva� – pola�, �ermák Miroslav - nahráva� – pola�. Tým hraje krajský p�ebor, 

neda�ilo se mu a skon�il na posledním míst�. 

     Dorost hraje turnaje dvojic nebo trojic, kde se jim pom�rn� da�ilo. Tým se 

skládá ze sedmi hrá�� – Milan Blažek, Vladimír Huser, Pavel Polák, Richard 

Schwarz, David Schwarz, Milan Myslive�ek, Filip Haužvic. 
 

 

Akce dalších organizátorAkce dalších organizátorAkce dalších organizátorAkce dalších organizátor����    
     Tenis club Úvaly uspo�ádal v sobotu 19. ledna ve 14 hodin v klubovn� Tenis 

clubu vvvvalnou hromadu TC Úvaly.alnou hromadu TC Úvaly.alnou hromadu TC Úvaly.alnou hromadu TC Úvaly. 
 

     Ob�anské sdružení Za rozvoj Úval – Nová šance uspo�ádalo 19. dubna od 

9.30 hodin p�ed Základní školou Úvaly II. II. II. II. ����ARODARODARODAROD����JNICKÝ BJNICKÝ BJNICKÝ BJNICKÝ B����HHHH v kate-

goriích od p�edškolních d�tí až po seniory. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal v sobotu 19. dubna od 13 

hodin v prostorách MDDM 5. ro5. ro5. ro5. ro����ník šachového turnaje Memoriál Jaroslava ník šachového turnaje Memoriál Jaroslava ník šachového turnaje Memoriál Jaroslava ník šachového turnaje Memoriál Jaroslava 

NovoNovoNovoNovottttného.ného.ného.ného. 
 

     19. dubna se uskute�nil tradi�ní cyklistický závod Sázavák,cyklistický závod Sázavák,cyklistický závod Sázavák,cyklistický závod Sázavák, jedoucí i p�es 

Úvaly.. Žádný Úvalák se však na startu neobjevil. Letošní ro�ník m�l i nízkou 

ú�ast, zú�astnilo se pouze 15 závodník�.  
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     Ob�anské sdružení „T�i pro zdraví“ ve spolupráci s M�stským ú�adem 

v Úvalech, pod záštitou starosty m�sta MUDr. Jana Š	astného uspo�ádalo 

v sobotu 30. srpna od 10 hodin se startem na h�išti pod kostelem II. roII. roII. roII. ro����ník ník ník ník 

závodzávodzávodzávod���� horských kol „Velká cena m horských kol „Velká cena m horských kol „Velká cena m horských kol „Velká cena m����sta Úvaly“.sta Úvaly“.sta Úvaly“.sta Úvaly“. K vid�ní byly disciplíny cross 

country – závod na 4,5 km po okruzích zpest�ený dv�ma lávkami a dirt jump – 

skoky a triky na horských kolech. 
 

     27. zá�í se uskute�nil další ro�ník tradi�ního cyklistického závodu Úvaly – 

�eský Šternberk – Úvaly. Ve skupin� A se závodu zú�astnilo 10 borc�, ve sku-

pin� B 8 závodník�. 
    

 

TuristikaTuristikaTuristikaTuristika    
     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal 16. února pochod zimním pochod zimním pochod zimním pochod zimním 

PPPPoooolabímlabímlabímlabím. 
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže uskute�nil 17. kv�tna pochod do Senohrab pochod do Senohrab pochod do Senohrab pochod do Senohrab 

„Okolo hv„Okolo hv„Okolo hv„Okolo hv����zdárny kzdárny kzdárny kzdárny k    LadovLadovLadovLadov���� chalup chalup chalup chalup����“.“.“.“.    
    

     Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí uspo�ádal v ned�li 25. kv�tna 

vycházku Za kulturním dvycházku Za kulturním dvycházku Za kulturním dvycházku Za kulturním d����dictvím Tuklatdictvím Tuklatdictvím Tuklatdictvím Tuklat.  
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uspo�ádal 7. �ervna pocpocpocpochod „Pytláckými hod „Pytláckými hod „Pytláckými hod „Pytláckými 

stezkami“ stezkami“ stezkami“ stezkami“ ––––    ����íííí����any.any.any.any.    
    

     M�stský d�m d�tí a mládeže Úvaly uskute�nil 22. listopadu pochod Drpochod Drpochod Drpochod Dra-a-a-a-

háháháhá����ským údolím. ským údolím. ským údolím. ským údolím.     
 

     M�stský d�m d�tí a mládeže uspo�ádal 28. listopadu adventní pochod adventní pochod adventní pochod adventní pochod 

svsvsvsv����ttttýýýýlek.lek.lek.lek. 
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Politické strany Politické strany Politické strany Politické strany     
    
    

ObObObOb����anská demokraanská demokraanská demokraanská demokratická strana (ODS)tická strana (ODS)tická strana (ODS)tická strana (ODS)    
 

     �lenská základna ODS z�stala v roce 2008 stabilní, p�edsedou z�stává 

MUDr. Jan Š	astný, místop�edsedou Dr. Ji�í Bedrlík. Rada místního sdružení 

se rozrostla o ing. Josefa Martinovského. 

     V �íjnu prob�hly krajské volby, které ODS v celostátním m��ítku absolutn� 

prohrála, v Úvalech jsme však obdrželi tém�� 46% hlas�, tedy nejvíce ze všech 

stran a hnutí, které se krajských voleb ú�astnily. Tento výsledek lze považovat 

za velmi dobrý, za podporu �innosti ODS na území m�sta. 

     V roce 2008 se ODS, mimo jiné, soust�edila na podporu a sponzorování r�z-

ných akcí, zejména t�ch, které p�ispívají ke sdružování a vzájemnému kontaktu 

ob�an�, k rozvoji sportu a kultury. ODS podpo�ila „Velkou cenu Úval“ 

v závod� horských kol, rekonstrukci d�tského h�išt� na Slovanech, koncert ame-

rické hudební skupiny Christafari, váno�ní posezení senior� �i opravu elektroin-

stalace úvalského kostela. 

     Na podporu sportu, kultury – a dalších akcí, které zvýraz�ují spole�enský 

život v Úvalech se Ob�anská demokratická strana bude soust�e�ovat i v dalším 

období. 

 

Komunistická strana Komunistická strana Komunistická strana Komunistická strana ����ech a Moravy (KSech a Moravy (KSech a Moravy (KSech a Moravy (KS����M)M)M)M)    
     P�edsedou místní organizace KS�M je Ing. Ladislav Morávek, který je zá-

rove� jediným zástupcem KS�M v Zastupitelstvu m�sta Úvaly. Zde se ú�astní 

ve spolupráci s ob�anským sdružením Otev�ené Úvaly na práci opozice. �lenové 

základní organizace KS�M se aktivn� zapojovali do �innosti samosprávy m�s-

ta také ve výborech zastupitelstva a v komisích rady m�sta.       

     Základní organizace KS�M Úvaly pokra�ovala v pr�b�hu roku 2008 ve své 

plánované �innosti. Mimo �lenských sch�zí, které jsou p�ístupné i ne�len�m 

strany, udržovala organizace kontakty s levicov� smýšlejícími ob�any, kte�í 

projevují nesouhlas se sou�asnou politikou, která je dle názoru základní organi-

ODSODSODSODS    

KSKSKSKS����MMMM    

Politické strPolitické strPolitické strPolitické stranyanyanyany    
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zace KS�M vysloven� protilidová a postihuje p�edevším starší generaci, 

kritizují i pravicovou �innost vedení m�sta a sílící antikomunismus. 

     Za�átkem zá�í 2008 se �innost základní organizace soust�edila na podzimní 

volby do Zastupitelstva St�edo�eského kraje. Asi 2 m�síce p�ed volbami byly 

poštou rozeslány ší�eji pojaté volební materiály a 14 dní p�ed datem voleb byly 

rozeslány volební letáky s prezentací kandidát� za okres Praha - východ. Z 

Úval kandidoval Fry�er Jan, �len základní organizace KS�M. Prezentace 

KS�M byla uvedena v m�stském m�sí�níku Život Úval a na výv�sní desce 

m�stského ú�adu. 
 

����eská strana sociálneská strana sociálneská strana sociálneská strana sociáln���� demokratická ( demokratická ( demokratická ( demokratická (����SSD)SSD)SSD)SSD)    
     V pátek 7. b�ezna byla v Úvalech v hotelu Sokolovna za ú�asti Anny �ur-

dové, p�edsedkyn� okresního výkonného výboru �SSD Pha-východ, stínové mi-

nistryn� a poslankyn�, a tajemníka okresního výkonného výboru �SSD Antoní-

na Dvo�áka založena nová místní organizace �SSD. P�edsedou této místní 

organizace se stal JUDr. Petr Petržílek. Místní organizace se na svých sch�-

zích zabývala p�ijetím stanovisek k výstavb� na Hostín�, k revitalizaci úval-

ských rybník� a Výmoly, k strategickému rozvojovému plánu m�sta, revitalizaci 

centra Úval, k lesoparku Vinice a k problematice golf versus Klánovický les. 

Zvolila své delegáty na okresní konferenci. Propaga�ní �inností p�ispívala 

k podpo�e ú�asti �SSD ve volbách do krajského zastupitelstva a v senátních 

volbách. 
 

Strana zelených (SZ)Strana zelených (SZ)Strana zelených (SZ)Strana zelených (SZ)    
     Od roku 2006 p�sobí v Úvalech místní organizace Strany zelených. P�edse-

dou je Pavel Trojan. 

 
 

    
    
    

����SSDSSDSSDSSD    

SZSZSZSZ    
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Spolky, Spolky, Spolky, Spolky, organizace, oborganizace, oborganizace, oborganizace, ob����anská sdružení a kluby anská sdružení a kluby anská sdružení a kluby anská sdružení a kluby     
 
Skautské stSkautské stSkautské stSkautské st����edisko br. Jiedisko br. Jiedisko br. Jiedisko br. Ji����ího Bubáka vího Bubáka vího Bubáka vího Bubáka v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech 
vedoucí stvedoucí stvedoucí stvedoucí st����ediskaediskaediskaediska: Jaromír Glos, zástupce vedoucíhozástupce vedoucíhozástupce vedoucíhozástupce vedoucího: Jan Pe�ený 

����lenové stlenové stlenové stlenové st����ediskové rady: ediskové rady: ediskové rady: ediskové rady:     

Jaromír Gloc-vedoucí st�ediska, Jan Pe�ený-zástupce vedoucího, z titulu funkce 

v�dce oddílu: Adéla Sk�ivanová a Jaroslav Sigl, �lenové: Jan Drahota, Gabrie-

la Sk�ivanová, Jakub Pe�ený a Hanka Hamerníková  
 

Skautské st�edisko má 81 registrovaných �len� a 4 oddíly. 
 

6. oddíl vl6. oddíl vl6. oddíl vl6. oddíl vl����at Fénixat Fénixat Fénixat Fénix:                                      13. dív13. dív13. dív13. dív����í í í í oddíl Safira: oddíl Safira: oddíl Safira: oddíl Safira:  

19 registrovaných �len�                                   23 registrovaných �len�    

vedoucí oddílu: Jaromír Gloc                           vedoucí oddílu: Adéla Sk�ivanová 

zástupce: Tereza T�šitelová                            zástupce: Gabriela Sk�ivanová 
 

24. oddíl skat24. oddíl skat24. oddíl skat24. oddíl skat���� Salamandr Salamandr Salamandr Salamandr:                           430. oddíl oldskaut430. oddíl oldskaut430. oddíl oldskaut430. oddíl oldskaut����:  

22 registrovaných �len�                                   13 registrovaných �len� 

 vedoucí oddílu: Jaroslav Weigl                       vedoucí oddílu: Jan Pe�ený 

zástupce: Jakub Pe�ený, Roman Zelenka        zástupce: Radovan Sk�ivan 
    

     15. b�ezna st�edisko uskute�nilo velikonovelikonovelikonovelikono����ní sbírku Kuní sbírku Kuní sbírku Kuní sbírku Ku����e. e. e. e. Ve�ejná sbírka 

byla ur�ena na rozvoj projektu Pomozte d�tem! spojeného s celonárodní sbírkou, 

kterou organizuje spole�n� Nadace rozvoje ob�anské spole�nosti a �eská televi-

ze. Peníze byly vým�nou za výrobky d�tí ze skautské organice vybírány na ná-

m�stí a na rohu �eznictví U Rejhon�. Vybralo se doposud rekordních 7 700 K�. 
 

     St�edisko uspo�ádalo dva letní táborydva letní táborydva letní táborydva letní tábory – chlapecký a dív�í – ve dnech 28. 

�ervna až 13. �ervence. Za výrazné pomoci kamarád� a rodi�� d�tí byl postaven 

chlapecký i dív�í tábor na loukách v sázavském kraji u obce Kácov. Tábory od 

sebe byly vzdáleny zhruba p�l kilometru. Chlapeckého tábora se ú�astnilo 24 

d�tí, vedoucím tábor byl Roman Zelenka, dív�ího tábora se zú�astnilo 10 d�tí a 

vedoucím byla Adéla Sk�ivanová. 

Skautské stSkautské stSkautské stSkautské st����eeeedisko disko disko disko 
br. J. Bbr. J. Bbr. J. Bbr. J. Buuuubákabákabákabáka    

Spolky, organSpolky, organSpolky, organSpolky, organiiiizace, zace, zace, zace, 
sdružení a klubysdružení a klubysdružení a klubysdružení a kluby    
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                    St�edisko po�ádalo 20. zá�í náborovou akci pro venáborovou akci pro venáborovou akci pro venáborovou akci pro ve����ejnostejnostejnostejnost. . . . Náborová akce se 

odehrávala v duchu filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspian. D�ti pomáhaly p�e-

konáváním r�zných p�ekážek získat vojáky do armády prince Kaspiana, aby se 

mohl postavit zlému strýci, který chce ovládnout celou zemi. Akce se konala na 

školním h�išti pod kostelem a v p�ilehlém hájku, kde bylo pro d�ti p�ipraveno 

n�kolik stanoviš	, jako nap�íklad lanová lávka, souboje s replikami zbraní a 

bludišt�.  
 

     St�edisko uspo�ádalo 8. �íjna veveveve����ejnou sbírku Postavme školu vejnou sbírku Postavme školu vejnou sbírku Postavme školu vejnou sbírku Postavme školu v    Africe.Africe.Africe.Africe.    

Tuto ve�ejnou sbírku celostátn� po�ádala organizace �lov�k v tísni ve spoluprá-

ci s Junákem. Za výrobky a magnetky bylo vybráno na nám�stí, u Plusu a U 

Rejhon� od Úvalák�  6 000 K�. 
 

     23.prosince p�edávali �lenové st�ediska ve�er na nám�stí zájemc�m a ko-

lemjdoucím Betlémské svBetlémské svBetlémské svBetlémské sv����tlotlotlotlo zapálené p�ímo v Betlém�, dovezené speciálním 

vlakem do �R. Lidé si mohli p�ijít p�ipálit sví�ku nebo petrolejku a vzít si od 

�len� st�ediska p�ání do Nového roku.  
 
 

Sbor dobrovolných hasiSbor dobrovolných hasiSbor dobrovolných hasiSbor dobrovolných hasi��������        
Složení výboru:Složení výboru:Složení výboru:Složení výboru:    

Starosta: Starosta: Starosta: Starosta: Miroslav Šindelá�, námnámnámnám����stek starosty: stek starosty: stek starosty: stek starosty: Ji�í Ryneš, velitel: velitel: velitel: velitel: Karel Klí-

ma, zástupce velitele: zástupce velitele: zástupce velitele: zástupce velitele: Miroslav Šindelá�, vvvvedoucí sedoucí sedoucí sedoucí strojník: trojník: trojník: trojník: Jozef Babocký, refrefrefrefe-e-e-e-

rent prevence a výchovné rent prevence a výchovné rent prevence a výchovné rent prevence a výchovné ����innosti: innosti: innosti: innosti: Zdenka Ledovcová, jejejejeddddnatel: natel: natel: natel: Milan Bedná�, 

kkkkronikáronikáronikároniká����:::: Milan Bedná�, hospodáhospodáhospodáhospodá����: : : : Václava Klímová, vedoucí mládeže: vedoucí mládeže: vedoucí mládeže: vedoucí mládeže: Zden-

ka Ledovcová, ����lenové výboru: lenové výboru: lenové výboru: lenové výboru: Radek Šindelá�, Petr Rytina, František Ernest. 
 

     Vedle 37 výjezd� jednotky SDH bylo odpracováno celkem 532 hodin. Na 

všechny události byly odeslány Zprávy o zásahu, nebo Díl�í zprávy o zásahu. 

Ve dvou p�ípadech byla vyhlášena pohotovost v požárním dom� s ú�astí jeden-

advaceti �len� v po�tu 22 hodin. Na pomoc obci se uskute�nilo 6výjezd� s 36 

odpracovanými hodinami. P�i požárním dohledu 2x s po�tem 12 hodin. 

Sbor dobrovoSbor dobrovoSbor dobrovoSbor dobrovollllných ných ných ných 
hasihasihasihasi��������    
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V rámci preventivn� výchovné �innosti se �lenové zú�astnili 2 akcí s po�tem 20 

�len� sboru a s 12 odpracovanými hodinami a 1 besedy s p�edvedením hasi�ské 

techniky na h�išti školy se 4 �leny po 4 hodinách. 
      

     Mimo výše uvedenou �innost byl v�nován �as na údržbu výstroje, výzbroje a 

techniky a na pravidelné školení �len� výjezdové jednotky. 
 

      Družstva žen i muž� se zú�astnila 5 sout�ží v požárním sportu, s velice 

dobrými výsledky. Ženské družstvo postoupilo po vít�zství na okresním kole na 

krajské kolo, kde se umístilo na 7. míst�. 
 

      Jako každý rok byl uspo�ádán pro mladé hasi�e z Úval a Nových Jiren, ale 

ne jen pro n�, hasi�ský tábor ve St�íbrné Skalici. Této akci i s p�ípravou bylo 

v�nováno p�es 2 000 hodin. 

    

����eský rybáeský rybáeský rybáeský rybá����ský svazský svazský svazský svaz    
 
     Místní organizace p�ipravila v sobotu 5. ledna od 8 hodin v klubovn� Po 

Slovany ����lenskou schlenskou schlenskou schlenskou sch����zi.zi.zi.zi.    
    

     Místní organizace uskute�nila 26. b�ezna od 18 hodin v kulturním sále do-

mu s pe�ovatelskou službou výrovýrovýrovýro����ní ní ní ní ����lenskou schlenskou schlenskou schlenskou sch����zi rybázi rybázi rybázi rybá��������. 
 

     O víkendu 27. a 28. zá�í uspo�ádala místní organizace na hospodá�ském 

rybníku Lhoták tradi�ní závody vzávody vzávody vzávody v    lovu ryb na udicilovu ryb na udicilovu ryb na udicilovu ryb na udici. Sobotního klání mladých 

rybá�� se zú�astnilo 16 chlapc� a d�v�at, uloveno bylo 41 ks ryb – p�evážn� 

kapr�. Nejvíce ulovil a na 1. míst� se umístil Petr Prchal, druhý byl Martin 

Hlávka a t�etí Samuel Filip. V ned�li pak byl odstartován závod senior� za 

ú�asti 25 �len�. Uloveno bylo 45 ks ryb, nejv�tší m��ila 56 cm. Vít�zem se stal 

Václav Moravec, druhý byl Jaroslav Hora a t�etí Miroslav Dan�k. 
 

     V m�síci �íjnu provád�la místní organizace tradi�ní VÝLOVY.VÝLOVY.VÝLOVY.VÝLOVY. Za�alo se 

v sobotu 4. �íjna výlovem Jámy a jako poslední byl sloven v sobotu 25. �íjna 

nejv�tší a rozhodující rybník Horní. V kádím se objevili p�evážn� kap�i, dále 

amu�i, líni a bílá ryba – st�evli�ka východní. Do revíru Výmola 1 – Fabrák bylo 

����eský rybáeský rybáeský rybáeský rybá����ský ský ský ský 
svazsvazsvazsvaz    
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v �íjnu vysazeno z výlov� v Úvalech 22,3 q násady ve složení kapr, amur, bílá 

ryba, z výlov� ve Slušticích 6,5 q násady ve složení kapr, štika. 
    

Úvalský spolek akvaristÚvalský spolek akvaristÚvalský spolek akvaristÚvalský spolek akvarist����    
     V sobotu 24. kv�tna uspo�ádal místní spolek 10. ro10. ro10. ro10. ro����ník mezinárodní výstník mezinárodní výstník mezinárodní výstník mezinárodní výsta-a-a-a-

vy AKVA Úvaly. vy AKVA Úvaly. vy AKVA Úvaly. vy AKVA Úvaly. Plochu sokolovny zaplnilo 52 vystavovatel� z �R, Sloven-

ska, N�mecka a Polska, kte�í nabízeli nejen akvarijní rybky, ale i rostliny, kr-

mení, nau�nou literaturu a další nezbytné pom�cky pro akvaristiku. 
 

     Úvalský spolek akvarist� uspo�ádal v sobotu 13. prosince v areálu sokolov-

ny od 8 hodin 10. váno10. váno10. váno10. váno����ní AKVATRH.ní AKVATRH.ní AKVATRH.ní AKVATRH.    
    

����eský svaz chovateleský svaz chovateleský svaz chovateleský svaz chovatel����    
     Základní organizace v Úvalech uspo�ádala ve dnech 5. a 6. prosince ve svém 

areálu klubovou výstavu vídeklubovou výstavu vídeklubovou výstavu vídeklubovou výstavu víde����ských králíkských králíkských králíkských králík����. Vystavena byla zví�ata z celé 

�R. 
       

Svaz tSvaz tSvaz tSvaz t����lesnlesnlesnlesn���� postižených v postižených v postižených v postižených v    ����RRRR    
 

     Místní organizace Svazu t�lesn� postižených v Úvalech má 75 �ádných �le-

n� a 3 �estné �leny. Soub�žné �lenství se Sjednocenou organizací nevidomých a 

slabozrakých má 5 �len�, se Svazem postižených civiliza�ními chorobami má 23 

�len�, kte�í vytvá�ejí klub p�i místní organizaci Svazu t�lesn� postižených. 

P�edsedkyní místní organizace Svazu t�lesn� postižených v Úvalech je A. Pš-

�olková, místop�edsedou a jednatelem J. Loskot, pokladní M. Kuprová, p�ed-

sedkyní revizní komise G. Ba�urová.      

     Ve spolupráci s okresními výbory p�íslušných svaz� je zajiš	ována ú�ast na 

rekondi�ních pobytech �len�. 

     Místní organizace zajiš	ovala skupinovou návštskupinovou návštskupinovou návštskupinovou návšt����vu pražských divadel.vu pražských divadel.vu pražských divadel.vu pražských divadel.    

Svaz tSvaz tSvaz tSvaz t����lesné postlesné postlesné postlesné posti-i-i-i-
žených v žených v žených v žených v ����RRRR    

Úvalský spolek Úvalský spolek Úvalský spolek Úvalský spolek 
akvaristakvaristakvaristakvarist����    

����eský svaz choveský svaz choveský svaz choveský svaz chova-a-a-a-
teltelteltel����    
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     Místní organizace Svazu t�lesn� postižených a Klub d�chodc� uspo�ádaly 

21. �ervna zájezd do vesnice historických zájezd do vesnice historických zájezd do vesnice historických zájezd do vesnice historických ����emesel a bylinkové a klášterní zemesel a bylinkové a klášterní zemesel a bylinkové a klášterní zemesel a bylinkové a klášterní za-a-a-a-

hradhradhradhrady „Boty „Boty „Boty „Botaaaanicus“nicus“nicus“nicus“ v Ostré u Lysé nad Labem. 

     Místní organizace uspo�ádala 15. �íjna zájezd na zámek Mnichovo Hrzájezd na zámek Mnichovo Hrzájezd na zámek Mnichovo Hrzájezd na zámek Mnichovo Hra-a-a-a-

dištdištdištdišt���� a m a m a m a m����sta Mladá Boleslav ssta Mladá Boleslav ssta Mladá Boleslav ssta Mladá Boleslav s    muzeem Autoškoda Mladá Boleslav.muzeem Autoškoda Mladá Boleslav.muzeem Autoškoda Mladá Boleslav.muzeem Autoškoda Mladá Boleslav.    

     Místní organizace také po�ádala spole�n� s Klubem d�chodc� zájezd do zájezd do zájezd do zájezd do 

skanzeskanzeskanzeskanzenu vnu vnu vnu v    PPPP����eroveroveroverov���� nad Labem a exkurzi ve výrobn nad Labem a exkurzi ve výrobn nad Labem a exkurzi ve výrobn nad Labem a exkurzi ve výrobn���� sví sví sví sví����ek „Rodas“ Šestek „Rodas“ Šestek „Rodas“ Šestek „Rodas“ Šesta-a-a-a-

jovjovjovjoviiiice.ce.ce.ce.    
 

Letecko modeláLetecko modeláLetecko modeláLetecko modelá����ský klub Úvalyský klub Úvalyský klub Úvalyský klub Úvaly    
     Letecko modelá�ský klub uspo�ádal v rámci oslav Mezinárodního dne d�tí a 

90. výro�í založení �eskoslovenského letectva 14. �ervna od 15 hodin na h�išti 

na Slovanech ukázky své ukázky své ukázky své ukázky své ����iiiinnnnnosti a malou leteckou pnosti a malou leteckou pnosti a malou leteckou pnosti a malou leteckou p����ehlídkuehlídkuehlídkuehlídku. 
 

 

Klub pKlub pKlub pKlub p����átel historie a pátel historie a pátel historie a pátel historie a p����írody Úval a okolíírody Úval a okolíírody Úval a okolíírody Úval a okolí – obobobob����anské sdružení anské sdružení anské sdružení anské sdružení 
fyzických a práfyzických a práfyzických a práfyzických a právvvvnických osobnických osobnických osobnických osob    
    
    

     V uplynulém roce se Klub p�átel historie a p�írody Úval a okolí zabýval 

organizováním kulturních akcí, pokra�oval v p�íprav� publikace o drobných 

památkách a vyjad�oval se i k aktuálním záležitostem m�sta. Klub m�l ke konci 

roku 14 �len�, z toho t�i kolektivní – Základní školu Úvaly, místní skautské 

st�edisko „Br. Ji�ího Bubáka“ a Církev �eskoslovenskou husitskou – nábožen-

skou obec Úvaly a okolí. P�edsedou Klubu byl Dr. Vít�zslav Pokorný, místo-

p�edsedou se stal Jan Psota ml. Vedoucím historické sekce byl Milan Bedná�. 

Rada Klubu pracovala ve složení: Milan Bedná�, Mgr. Jitka Pokorná, Dr. Ví-

t�zslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Jan Psota ml. 

     Do roku 2008 vstoupil Klub 14. b�ezna uspo�ádáním besedy historika Josefa 

Tichého pod názvem „Život Masarykovy rodiny“, která se setkala s velkou 

ú�astí ve�ejnosti. Jako minulý rok spolupracoval Klub na organizaci regionální 

akce „Den Zem� na Klepci“, kde n�kte�í jeho �lenové ú�inkovali v dramatické 

scénce. Za velkého zájmu ve�ejnosti prob�hla 25. kv�tna vycházka za kultur-

Klub pKlub pKlub pKlub p����átel átel átel átel hihihihisssstorie torie torie torie 
a pa pa pa p����írody Úval a írody Úval a írody Úval a írody Úval a 
okolíokolíokolíokolí    

Letecko modeláLetecko modeláLetecko modeláLetecko modelá����ský ský ský ský 
klubklubklubklub    
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ním d�dictvím Tuklat, která se p�ipravovala ve spolupráci s Kulturním sdruže-

ním Tuklaty – Tlustovousy. 15. �ervna byl odhalen opravený Hanuš�v k�íž, 

kterážto památka byla zachrán�na kooperací Klubu a ob�anského sdružení 

Otev�ené Úvaly. Smutné výro�í okupace �eskoslovenska v roce 1968 p�ipomn�li 

�lenové Klubu ve�ejnosti instalováním hodnotné výstavy v sálu DPS s názvem 

„Pražské jaro“. Po desetiletích se do�kala obnovy deska k 10. výro�í vzniku 

�eskoslovenska na skále nad Mlýnským rybníkem. Odhalení bylo  za ú�asti 

starosty m�sta 28. �íjna a na celém projektu spolupracoval Klub s m�stem Úva-

ly a ob�anským sdružením Otev�ené Úvaly. 7. listopadu spolupo�ádal Klub za 

hojné ú�asti ve�ejnosti besedu se známým historikem a �estným ob�anem m�sta 

Úvaly Zde�kem Mahlerem, jejímž tématem byla osobnost skladatele Gustava 

Mahlera. 16. listopadu prob�hl kulturní ve�er s názvem „Brat�i �apkové“ za 

ú�asti herc� Hany Maciuchové a Otakara Brouska st. Poté následovala týdenní 

výstava o život� a díle brat�í �apk�. Velká �ást aktivity Klubu byla v�nována 

dokon�ování práce na publikaci „Drobné památky v Úvalech a okolí“ tak, aby 

mohla být tato kniha v prodeji na po�átku roku 2009. B�hem uplynulého roku 

dokázal Klub na zmín�nou publikaci nashromáždit dostatek finan�ních pro-

st�edk� p�edevším díky grantu od �eskoslovenské obchodní banky a Poštovní 

spo�itelny a nemalým dar�m od m�sta Úvaly a obce Jirny. 
 

ObObObOb����anské sdružení Otevanské sdružení Otevanské sdružení Otevanské sdružení Otev����ené Úvalyené Úvalyené Úvalyené Úvaly    
     Mezi hlavní aktivity ob�anského sdružení Otev�ené Úvaly lze za�adit z�í-

zení d�tského h�išt� na Slovanech, opravu lesního h�išt� v Klánovickém lese, 

p�ísp�vek k bezpe�nosti ve m�st� – získání a v�nování radarové zna�ky, reali-

zaci kv�tinové výzdoby nám�stí Arnošta z Pardubic, aktivní �innosti 

v zastupitelstvu m�sta, po�ádání seminá�� a informativní kampan� 

k plánovanému rozši�ování m�sta, spoluorganizaci Dne Zem� na Klepci 21. 4. 

2008, finan�ní podpora o. s. Za záchranu Klánovického lesa za ú�elem pokra-

�ování boje za záchranu lesa, organizaci již tradi�ní akce „Jarní otev�ený úklid 

ObObObOb����anské sdranské sdranské sdranské sdruuuužení žení žení žení 
OtevOtevOtevOtev����eeeené Úvalyné Úvalyné Úvalyné Úvaly    
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Úval“, finan�ní dar pro I. ro�ní festivalu „Hearts – duchovní rocková hudba“, 

vydávání �asopisu Otev�ené Úvaly. 

     Asi nejzajímav�jšími projekty jsou dva p�ísp�vky ke zlepšení prost�edí ve 

m�st�. První byl zam��en na rodiny s d�tmi na Slovanech, kde doposud nebylo 

d�tské h�išt�. S pomocí místních ob�an�, sponzor� a m�sta se poda�ilo zahájit 

víceetapový projekt „Oddechové zóny na Slovanech“ v prostoru vedle fotbalové-

ho h�išt� a klubu modelá��. První etapou bylo z�ízení d�tského h�išt�, které 

bylo otev�eno 18. �íjna. Náklady tohoto projektu doposud �inily �ástku 119 768 

K�, získáno sponzorsky bylo 128 389,55 K�. Rozdíl t�chto �ástek bude použit 

pro další etapy projektu. 

     Druhý v�tší projekt, na kterém se �lenové sdružení podíleli, byla obnova 

kulturní památky – Hanušova k�íže z roku 1818. Na tuto akci byl získán 

grant od Nadace Via. Projekt m�l po�átek na konci zá�í roku 2007, který byl 

zpracován ve spolupráci s Klubem p�átel historie a p�írody Úval a okolí. V té 

souvislosti byla podána žádost o grant ve výši 40 000 K� z Fondu obnovy kul-

turního d�dictví Nadace VIA. Ze 126 podaných byla žádost zvolena za 6. nej-

lepší. Celkové náklady rekonstrukce byly ve výši 43 075 K�, rozdíl mezi finální 

�ástkou a výší grantu hradilo ob�anské sdružení Otev�ené Úvaly. Opravený 

Hanuš�v k�íž byl za ú�asti p�edstavitel� m�sta, ob�an� a �len� sdružení slav-

nostn� znovuvysv�cen P. Krysztofem Lachem 15. �ervna  

   T�etí finan�n� náro�nou akcí, kterou sdružení v roce 2008 realizovalo, byl 

p�ísp�vek k v�tší bezpe�nosti ob�an� našeho m�sta. M�stu byla poskytnuta 

díky sponzorskému daru �lena sdružení radarová zna�ka m��ící aktuální rych-

lost automobil� projížd�jících ulicí Pražská.  

     Tradicí sdružení se stalo zafinancování a umíst�ní záv�sných kv�tiná�� na 

sloupy ve�ejného osv�tlení na nám�stí Arnošta z Pardubic. 

     I v roce 2008 usilovalo sdružení ve spolupráci s MO �SSD Úvaly, Ing. 

Evou Tylovou ze Strany Zelených a Klubem p�átel historie a p�írody Úval a 

okolí o z�ízení p�írodního parku Škvorecká obora - Králi�ina.  
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ObObObOb����anské sdružení „Za rozvoj Úval anské sdružení „Za rozvoj Úval anské sdružení „Za rozvoj Úval anské sdružení „Za rozvoj Úval –––– N N N NOOOOVÁ ŠANCE“VÁ ŠANCE“VÁ ŠANCE“VÁ ŠANCE“    
     Ob�anské sdružení Nová šance vstoupilo rokem 2008 do druhého roku svého 

p�sobení. �lenové se mimo po�ádané akce sešli celkem sedmkrát. �ešily se 

zejména organiza�ní v�ci související s po�ádanými akcemi, personální záležitos-

ti a problematika m�sta (3 z  �len� jsou zastupiteli m�sta, z toho 2 radní). 

     Z d�vodu �asové zaneprázdn�nosti na ja�e rezignoval na své �lenství Ing. 

Vladislav Procházka a v lét� ze sdružení z osobních d�vod� odešla dosavadní 

p�edsedkyn� Ing. Eva Kiššová. �lenové sdružení novou p�edsedkyní zvolili Ing. 

Janu Horovou. Z�stalo tedy 8 stálých �len� (Martina Bedrnová, Petr Frýd-

man, Jana Horová, Miloslav Kola�ík, Helena Novosádová, Pavel Polák, Ivana 

Prchalová a Jaromír Stemberg). Nutno ale podotknout, že �innosti sdružení se 

aktivn� ú�astní i ostatní �lenové rodin �i partne�i, bez jejichž pomoci by se �as-

tokrát sdružení neobešlo. Zejména Jarka �adová, Pavla Frýdmanová, Ji�í Ho-

ra, Atka a Audrey Stemberg.  

     Sdružení navázalo na p�edchozí rok a uspo�ádalo druhý ro�ník jak �arod�j-

nického b�hu tak i Úvalského jabkobraní. Druhý �arod�jnický b�h se konal 19. 

4. 2008 a zú�astnilo se ho celkem 57 závodník� v 11 kategoriích. Stejn� jako 

loni i letos ceny vít�z�m p�edával Ji�í D�dina ml. a hlavním sponzorem byla 

úvalská pizzerie Trincea (majitel p. Ondrá�ek), díky které všichni závodníci 

jako uznání za zvládnutí trat� dostali kus pizzy, vít�zové pak pizzu celou. 

Vít�zi se stali: p�edškoláci ml. – Jakub Hauser (Úvaly), p�edškoláci st. – Lucie 

Krausová (Újezd n/l), kluci ml. – Martin Vilt (Újezd n/l), dívky ml. – Eliška 

Havlová (Újezd n/l), kluci st. – Jan Martin (Újezd n/l), dívky st. – Anna 

Singlová (Újezd n/l), žákyn� ml. – Tereza Horová (Úvaly), žáci ml. - Petr 

Foltman (Újezd n/l), žákyn� st. – Helena Prchalová (Úvaly), žáci st. – Martin 

Hlávka (Úvaly), muži – Lukáš Kunc (Úvaly). 

     První �íjnovou sobotu sdružení uspo�ádalo 2. Úvalské jabkobraní. Stejn� 

jako p�ed rokem, i letos bylo krásné po�así a návšt�vníci si mohli prohlédnout 

velmi zajímavé výrobky jednotlivých d�tí i celých t�ídních kolektiv�, které byly 

vystavené v prostorách ZŠ. T�ídy školy i školek vyráb�li tašky s potiskem, oz-

ObObObOb����anské sdranské sdranské sdranské sdruuuužení žení žení žení 
„Za rozvoj Úval „Za rozvoj Úval „Za rozvoj Úval „Za rozvoj Úval ––––    
NOVÁ ŠANCE“NOVÁ ŠANCE“NOVÁ ŠANCE“NOVÁ ŠANCE“    
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dobné mísy s jablky, jablí�ka vln�ná, papírová, látková i plastová, dokonce zde 

bylo i celé m�ste�ko Jablí�kov. D�ti i dosp�lí si zkoušeli svou zru�nost p�i výro-

b� sví�ek, vlastních pohled� z barevných samolepících fólií, �i p�edení u kolo-

vrátku. Úsp�ch sklidila p�edstavení Cirkusu Fofr (celkem 3) a kouzelník Petr 

Theimer, který byl neustále obletován zájemci o balónková zví�átka. P�estože 

bylo moštu i calvadosu dopraveno více než loni, stejn� zásoby nesta�ily a p�íští 

rok bude nutno ješt� p�idat. V kategorii výrobek-jídlo se sešly pochutiny, které 

lahodily oku i jazyku. Nakonec porota ohodnotila nejvýše „Mužská jablka“ od 

Honzy a Ani�ky Kropá�kových z Mladé Boleslavi.  

 
 

ObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvo    
KKKK     31. prosinci 2008 žilo v 31. prosinci 2008 žilo v 31. prosinci 2008 žilo v 31. prosinci 2008 žilo v    Úvalech 5 517Úvalech 5 517Úvalech 5 517Úvalech 5 517 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel����....    

SSSS����atkyatkyatkyatky    
     V matri�ním obvodu Úvaly se uskute�nilo 6 s�atk�, z toho 2 církevní: 

Pavel P�ibyl         -  Eva Teclová 

Václav Novotný  -   Stanislava Žipajová 

David Hromas     -   Lucie Šmejkalová 

Vít Langer           -   Jana Pártlová 

Martin Gallo        -   Milada Prok�pková 

Martin Šiška        -   Petra Neugebauerová 
 

 

Prvním obPrvním obPrvním obPrvním ob����ánkem Úval v roce 2008 se stal Jonáš Pavelek, narozánkem Úval v roce 2008 se stal Jonáš Pavelek, narozánkem Úval v roce 2008 se stal Jonáš Pavelek, narozánkem Úval v roce 2008 se stal Jonáš Pavelek, naroze-e-e-e-

ný 3. ledna doma vný 3. ledna doma vný 3. ledna doma vný 3. ledna doma v    Úvalech.Úvalech.Úvalech.Úvalech.    
    

Uvítání nových spoluobUvítání nových spoluobUvítání nových spoluobUvítání nových spoluob����ánkánkánkánk����    

LedenLedenLedenLeden            ÚnorÚnorÚnorÚnor                BBBB����ezenezenezenezen 

Jonáš Pavelek  Marie Luisa Baumruková Kristina Illichmannová 

Eliška Brzobohatá Hana Brajerová  Michaela  Bohatá 

Jakub Antoš  Michal Ambrozek  Lenka Zoubková 

PoPoPoPo����et obyvatelet obyvatelet obyvatelet obyvatel    

SSSS����atky atky atky atky     

První obPrvní obPrvní obPrvní ob����ánekánekánekánek    
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Tobiáš Kokrda             David Jahn   Julie Choubry 

Jan Geisler  Alena Trojanová  Franco Rafael 

Nela Mrkvi�ková Theodora Turková 

Vincent Rep�ík Jakub Strnad 

   Ond�ej Št�rba 

   Berenika Hanzalová 
 

DubenDubenDubenDuben            KvKvKvKv����ten                                    ten                                    ten                                    ten                                    ����ervenervenervenerven    

Matyáš T�ma  Václav Daní�ek  Adam Žaba 

Babeta Zavoralová Kryštof Komínek  Jonáš Jelínek 

Marek Novotný Vítek Beneš   Václav Šelí� 

Matylda Fu�íková Martin Holý   Karolína Kubátová 

Kate�ina Drábková Jakub Pokorný  Ond�ej Ma�as 

Jan Ku�erka  Vojt�ch Petr   Natálie Škodová 

   Tomáš Vacík   Tereza Mönigová 

   Anna Coufalíková 
 

 
����ervenecervenecervenecervenec        SrpenSrpenSrpenSrpen                ZáZáZáZá����íííí    

Marek Rataj  František Lanc  Nikola Straková 

Tomáš Vedral  Neela Shahová  Jan Žák 

Jakub Tesa�  Ond�ej Keller   Sofie Hul 

   Kamila Kulhavá  Ella Exnerová 

   Lucie Chalupová  Ema Mikulová 

   Tereza Listopadová  Karolína Jenešová 
 

����íjeníjeníjeníjen                ListopadListopadListopadListopad        ProsinecProsinecProsinecProsinec    

Martin  Kobrle  Filip Jursa  Tereza Zabranská 

Karolína Trapková  Linda �ížková Pavel Strnad 

David Beneš   Lucie Frauenterková Natálie Mašková 

Žofie Lachmanová  Antonín Brožek Dominik Kala 

Martin Bauer   Zden�k Švejnoha Elen Grande 
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Adéla Novotná  Andrea Ka�ková Karolína Jind�ichová 

Mat�j Raptoš   Ond�ej �ezní�ek Nela Dvo�áková 

Anežka Da�ková  Zuzana Paštiková     Filip Batlík 

Martin Svítek   Judita Kunetková Marek Bádal 

Daniel Doležal  Ji�í Šulc  Marek Špa�ek 

       Max Person 

       Amélie Slezáková 

       Karolína Hromasová 
 

     V roce 2008 byl znovu po mnoha letech obnoven slavnostní akt vítání oslavnostní akt vítání oslavnostní akt vítání oslavnostní akt vítání ob-b-b-b-

����ánkánkánkánk���� do spole do spole do spole do spole����enství obenství obenství obenství ob����anananan���� m m m m����sta Úvaly. sta Úvaly. sta Úvaly. sta Úvaly. V pr�b�hu roku uskute�nil m�st-

ský ú�ad ve spole�enském sále Domu  s pe�ovatelskou službou v Úvalech 6x 

vítání ob�ánk� do spole�enství ob�an� m�sta Úvaly. P�ivítáno bylo celkem 62 

d�tí. Každé dít� obdrželo zlatý �ty�lístek a pam�tní list, maminka kv�tinu a 

rodi�e se podepsali do pam�tní knihy m�sta Úvaly. Celého aktu se ú�astnili sta-

rosta m�sta MUDr. Jan Š	astný, místostarostka m�sta Ing. Helena Vá�ová a 

matriká�ky správního odboru m�stského ú�adu. 
 

Nejstarší obNejstarší obNejstarší obNejstarší ob����ankou Úval je Božena Floriánová  ankou Úval je Božena Floriánová  ankou Úval je Božena Floriánová  ankou Úval je Božena Floriánová  ––––  99 let, naroz  99 let, naroz  99 let, naroz  99 let, naroze-e-e-e-

na 26. února 1909.na 26. února 1909.na 26. února 1909.na 26. února 1909.    
 

Významná jubileaVýznamná jubileaVýznamná jubileaVýznamná jubilea    

LedenLedenLedenLeden    

85 let – Emilie Mašatová, Bohumila Hálová, Miloslava Fišarová; 86 let – 

Josef Šindler; 94 let – Darina Písa�ková; 95 let – Emilie Rücková. 

ÚnorÚnorÚnorÚnor    

85 let – Jan Kudrna, Marie Albrechtová, Emilie Kosová, Antonie T�rková; 87 

let – Dana Bembergová, Bohuslav Milota; 88 let – Josef Kabát; 89 let – Jin-

d�iška Truksová; 91 let – Marie Pšeni�ková; 94 let – Anežka Kafková.  

BBBB����ezeezeezeezennnn    

Nejstarší obNejstarší obNejstarší obNejstarší ob����aaaannnnkakakaka    

Významná jubVýznamná jubVýznamná jubVýznamná jubiiiilea lea lea lea 
obobobob����anananan����    
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86 let – Martincová, Josef Štercl, Ladislav Strnad; 87 let – Ji�í Brodský, Anna 

Gálisová, Miloslava Kovandová, Stanislav Kunc; 88 let – Marie Dovolilos, 

Helena Klossová, Jarmila Šebková; 89 let – Miroslav Kotland; 93 let – Anto-

nie Svobodová. 

DubenDubenDubenDuben    

86 let – Emilie Jedlová; 88 let – Johanka Hromadníková; 92 let – Jaroslav 

Kramá�; 95 let – Zdenka Kašparová. 

KvKvKvKv����tentententen    

85 let – Helena Kramá�ová, Zden�k Ka�ka; 86 let – Josef Žák, Milena Pražá-

ková, Marie Fr�ková; 88 let – Zdenka Havelková, R�žena Kociánová, B�la 

St�íbrná; 89 let Veronika Bohatová, Jan Vrdlovec. 

����ervenervenervenerven    

85 let – Zbyn�k Aulický, V�ra Rousová; 86 let – Miroslava Žabová; 87 let – 

Ella Tazlerová, Vlasta Strnadová, František Kohout; 90 let – Old�ich Šolc, 

Zde�ka Vernerová. 

����ervenecervenecervenecervenec    

85 let – Josef Ková�ík, Saša Švestka; 88 let – R�žena Gromanová; 95 let – 

Marie Sou�ková, Leopolda Lupínková. 

SrpenSrpenSrpenSrpen    

85 let – R�žena Petrová; 86 let – Dobromila Truksová; 87 let – Václav Vícov-

ský, Hana Vltavská; 88 let – Vladimír Poledník, Božena Jelínková; 89 let – 

Ladislav �ermák. 

ZáZáZáZá����íííí    

87 let – Marie Moižischová, Václav Jenšovský, Ladislav Ku�era; 88 let – Josef 

Vysko�il; 89 let – František Žaba; 92 let – Ludmila Slavíková. 

����íjeníjeníjeníjen    

85 let – Karel Zámostný; 86 let – Antonín Kv�to�, V�ra Vl�ková; 87 let – 

Karel Šochman; 88 let – Jaroslav Barto�; 90 let Marie Mat�jková; 94 let Ma-

rie Slavíková. 

ListopadListopadListopadListopad    
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85 let – Milada Pavlíková, R�žena Brajerová; 87 let V�ra Kobrová, Františka 

Ku�erová; 89 let Marie Duková. 

ProsinecProsinecProsinecProsinec    

85 let – Jarmila Hrachorová, Miroslava Veleková; 86 let – R�žena Palánová; 

89 let Janina Jarochová; 90 let – Tomáš Vondrá�ek; 92 let – Anna Vernerová. 
 

Navždy jsme se rozlouNavždy jsme se rozlouNavždy jsme se rozlouNavždy jsme se rozlou����ili se zemili se zemili se zemili se zem����eeeelýmilýmilýmilými    
LedenLedenLedenLeden    

Marie Trnková, Drahomíra Dvo�áková, Old�iška Rohá�ková, Marie Žabová, 

Alena Kopa�ová, Petr Pajas, Pavel Lavren�ík, Bohuslav Dvo�ák, Karel Böhm. 

ÚnorÚnorÚnorÚnor    

Olga Myšková, V�ra Karlová, Nad�žda Dudová, V�ra Nová�ková, Emil Jelí-

nek, František Bedna�ík. 

BBBB����ezenezenezenezen    

Miloslava Chmelová, Dagmar Kv�tnová, Jaroslav Pš�olka, R�žena Ka�ínová, 

Marie Havlová, R�žena Ouzká. 

DubenDubenDubenDuben    

Alžb�ta Kova�íková, Vlastislav Novák, Hana Líhová, Jaroslav Ventura, Ji�í 

Štícha, Libuše Navrátilová. 

KvKvKvKv����tentententen    

Ji�í Vrána, R�žena Strnadová, Erich Szász. 

����ervenecervenecervenecervenec    

Ladislav Strnad, Adrián Kadle�ík, Hana Bo�tová, Miloslava Fišarová. 

SrpenSrpenSrpenSrpen    

Anna Galiová, Kv�toslava Šedinová, Marie Fojtová, V�ra Horáková, Stani-

slav Hrubeš. 

ZáZáZáZá����íííí    

Bohuslav Pištínek, Miloslava Slavíková, Johanka Hromadníková, Emilie Rüc-

ková, Olga Maladová �melíková, Jana Becková, Jaroslav Havlík. 

����íjeníjeníjeníjen    

ZemZemZemZem����elí obelí obelí obelí ob����anéanéanéané    
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Josef Vondra, Jind�ich Janoušek, Antonie Rážová, Helena Loskotová, Marie 

Šemberová. 

ListopadListopadListopadListopad    

Leopoldina Lupínková, Vlasta Andrlová, Hana Klestilová, Jind�iška Trukso-

vá. 

ProsinecProsinecProsinecProsinec    

Marie Pšeni�ková, Jan Žebro, Miroslav Kotland, Helena Klossová, V�ra Van-

�urová, Kv�tuše Krušinová Miluše Štafenová. 
 

ZdravotnictvíZdravotnictvíZdravotnictvíZdravotnictví    
Zdravotní stZdravotní stZdravotní stZdravotní st����edisko Úvedisko Úvedisko Úvedisko Úvalyalyalyaly   
 
PraktiPraktiPraktiPrakti����tí lékatí lékatí lékatí léka����iiii    

MUDr. Eva Karásková 

MUDr. Irena T�šíková 

MUDr. Michaela Ma�íková 
 

DDDD����tští a dorostoví lékatští a dorostoví lékatští a dorostoví lékatští a dorostoví léka����iiii    

MUDr. Lenka Je�ábková 

MUDr. Vladimíra Kumprechtová 
�

Zubní lékaZubní lékaZubní lékaZubní léka����iiii    

MUDr. Ji�í Mareš 

MUDr. Vlad�na Stehlíková 
�

GynekologiGynekologiGynekologiGynekologi����tí lékatí lékatí lékatí léka����iiii    

MUDr. Tomáš Semerádt  

MUDr. Hana Ježková  
 

Interní lékaInterní lékaInterní lékaInterní léka����    

MUDr. Ji�í  Hrabálek�
 

LékárnaLékárnaLékárnaLékárna    

Pharm.Dr. Hana Kantorová 
�

    

ZDRAVOTNIZDRAVOTNIZDRAVOTNIZDRAVOTNIC-C-C-C-
TVÍTVÍTVÍTVÍ    
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Sociální vSociální vSociální vSociální v����cicicici    
Domov seniorDomov seniorDomov seniorDomov senior���� Úvaly Úvaly Úvaly Úvaly    

     DOMOV SENIOR� poskytuje ubytování pro 49 uživatel�. K dispozici je 

5 jednol�žkových pokoj�, 16 dvoul�žkových pokoj�, 5 dvoul�žkových pokoj� 

pro uživatele se zvýšenou pé�í a dvoul�žkový pokoj pro odleh�ovací službu.  

     Vlastní kuchyn� zajiš	uje celodenní stravu, podávanou 5 x denn�. Chutná 

jídla ve dvou variantách p�ipravuje personál kuchyn� s hospodá�kou. Ve�e�e 

jsou servírovány z jídelní sk�ín�, která pomáhá udržet jídlo teplé. Pitný režim je 

zajišt�n na �ajových kuchy�kách na patrech, kde je k dispozici slazený i nesla-

zený �aj.  

     Služby sociáln�-zdravotní pé�e jsou uživatel�m v DS poskytovány pr�b�žn� 

24 hodin denn�. Lé�ebnou preventivní pé�i garantuje v domov� léka�, který 

dochází. Mimo r�znorodou sociáln�-zdravotní pé�i je poskytována rehabilitace, 

skupinové cvi�ení, solux, magnetoterapie, ultrazvuk, masážní vany a masáže. 

Jako další domov nabízí dopravu uživatele služebním autem, zajišt�ní pedikú-

ry, holi�e a kade�níka, využívání funkce ví�ivé vany a malé ví�ivky na masáž 

nohou nebo zap�j�ení televizoru.  

     Pr�m�rná v�ková délka uživatel� v domov� je okolo osmdesáti let. Dosud se 

dožilo d�stojného stá�í p�es 110 našich ob�an�.  
    

PePePePe����ovatelská službaovatelská službaovatelská službaovatelská služba    

     Pe�ovatelská služba v Úvalech zahájila svoji �innost k 1. 1. 2007. Služby se 

poskytují v m�st� Úvalech a obcích  Šestajovice, Škvorec, Hradešín, P�išimasy a 

Sib�ina. Z po�átku se poskytovala služba cca 45 klient�m. Vzhledem k tomu, 

že se pe�ovatelská služba dostává do podv�domí obyvatel Úval a okolí, vzrostl 

v r. 2008 po�et uživatel� pe�ovatelské služby na cca 80. Služby poskytují 4 

proškolené pracovnice. Ke své práci pln� využívají automobil, který byl po�ízen 

projektem „ Sociální automobil“ ze sponzorských dar�. Pe�ovatelská služba je 

poskytována v souladu se zákonem �. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 

SOCIÁLNÍ VSOCIÁLNÍ VSOCIÁLNÍ VSOCIÁLNÍ V����CICICICI    

Domov seniDomov seniDomov seniDomov seniorororor����    
ÚvalyÚvalyÚvalyÚvaly    

PePePePe����ovatelská sluovatelská sluovatelská sluovatelská služ-ž-ž-ž-
babababa    
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vyhláškou �.505/2006 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o 

sociálních službách. Posláním PS je podpora a pomoc lidem, kte�í mají sníženou 

sob�sta�nost z d�vodu v�ku, nemoci, zdravotního postižení, �i se ocitli 

v obtížné sociální situaci a aby mohli i v náro�ných životních situacích spoje-

ných se samotou, stá�ím, nemocí �i zdravotním stavem z�stat ve svém domácím 

prost�edí, žít d�stojn� a zapojovat se do b�žného života spole�nosti. Pe�ovatel-

ská služba v Úvalech je na velmi dobré úrovni, ob�any je vysoce hodnocena, o 

�emž sv�d�í stále se zvyšující zájem. Pe�ovatelská služba pracuje pod vedením 

Jany Tesa�ové, vedoucí správního odboru M�stského ú�adu Úvaly. Pe�ovatel-

ky: Pavla Frýdmanová, So�a K�ížová, dále se v �ásti roku prost�ídaly Magda 

Uhlí�ová pro nemoc s Hanou �ernou (brigádn�). 

     V Dom� s pe�ovatelskou službou je 34 byt�, které jsou pln� obsazeny. V sále 

DPS každé úterý a �tvrtek od 14.00 hod. školená pe�ovatelka provozuje fakul-

tativní služby a tj. trénování pam�ti a tane�ky pro seniory v sed�. Dále v DPS 

se provozují služby jako pedikúra, masáže a je zde možnost využití st�ediska 

osobní hygieny. Naše pe�ovatelské služby je na velmi dobré úrovni. 
 

 

Odpadové hospodáOdpadové hospodáOdpadové hospodáOdpadové hospodá����ství, péství, péství, péství, pé����e o životní proste o životní proste o životní proste o životní prost����edí, edí, edí, edí, 
o o o o ����istotu vod, o mistotu vod, o mistotu vod, o mistotu vod, o m����stskou zelestskou zelestskou zelestskou zele����    
 
    

Odpadové hospodáOdpadové hospodáOdpadové hospodáOdpadové hospodá����ství ství ství ství –––– nakládání s nakládání s nakládání s nakládání s    odpadem, todpadem, todpadem, todpadem, t����ídídídíd����ní oní oní oní oddddpadupadupadupadu    
 
PopelnicePopelnicePopelnicePopelnice    

S nár�stem po�tu obyvatel rostl i po�et popelnicových nádob 

Leden 2008                2 165 ks                   cena za svoz  210.709,- K� 

Prosinec 2008            2 240 ks                   cena za svoz  225.080,- K�   

Váha v tunách za rok 2008: 798 tun        cena za rok 2008:  2.688.000,- K� 
 

S nár�stem obyvatel rostl i po�et nádob a hnízd na separovaný odpad, p�ípadn� 

došlo ke zm�n� na �ast�jší svoz 
 

Odpad a životní Odpad a životní Odpad a životní Odpad a životní 
prostprostprostprost����edíedíedíedí    
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Separovaný odpad za rok 2008Separovaný odpad za rok 2008Separovaný odpad za rok 2008Separovaný odpad za rok 2008    

Odvoz podle komodit:        Papír 169 tun                      cena 213.000,- K� 

                                           Plast    47 tun                      cena 430.000,- K�  

                                           Sklo     55 tun                      cena   92.000,- K� 

                                           Nápoj. karton   0.7 tun       cena   10.000,- K�      

                                           Celkem                                         745.000,- K� 

                                           Vratka EKO-KOM celkem         470.000,- K� 
 

Odpady Lom a jarní a podzimní koleOdpady Lom a jarní a podzimní koleOdpady Lom a jarní a podzimní koleOdpady Lom a jarní a podzimní kole����ko za rok 2008ko za rok 2008ko za rok 2008ko za rok 2008    

Lom:                odpady v tunách: 200 tun.                     cena v K�: 589.000,- K� 

Kole�ko:          odpady v tunách: 192 tun                       cena v K�: 484.000,- K� 
 

SbSbSbSb����rný dvrný dvrný dvrný dv����r za rok 2008r za rok 2008r za rok 2008r za rok 2008    

Velkoobjemový odpad v tunách:  87 tun                       cena v K�:  298.000,- K� 

Nebezpe�ný odpad v tunách:   5 tun                             cena v K�:    32.000,- K�  
    

Jarní a podzimní úklid mJarní a podzimní úklid mJarní a podzimní úklid mJarní a podzimní úklid m����stastastasta    

     Jarní a podzimní úklid od hlavn� velkoobjemných odpad� a odpad� ze za-

hrad prob�hl na ja�e v termínu od 14. dubna do 1. kv�tna a na podzim od 13. 

�íjna do 9. listopadu. Vzhledem k nov� otev�enému sb�rnému dvoru na velkoob-

jemný odpad od 1. �ervence, �ehož využila zna�ná �ást ob�an�, byly na pod-

zimní svoz p�istavovány kontejnery o polovi�ním objemu. Jarnímu a podzimní-

mu svozu p�edcházel vždy svoz starého železa. 
 
 

Životní prostŽivotní prostŽivotní prostŽivotní prost����edí:edí:edí:edí:    
 

     Byla zahájena jednání a p�ípravné práce na projektové dokumentaci pro 

zám�r „Revitalizace Výmoly a rybníku Kalák, Jámy a Fabrák“ Ú�elem zám�ru 

je zpr�to�n�ní oblasti, odbahn�ní a oprava stavebních prvk� vodohospodá�-

ských za�ízení a zabrán�ní záplavám p�i povod�ových stavech, p�i dodržení 

vzhledu a stavu p�írod� co nejbližšímu.  

Jarní a podzimní Jarní a podzimní Jarní a podzimní Jarní a podzimní 
úklid múklid múklid múklid m����stastastasta    
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     Rovn�ž byly provedeny zdravotní �ezy na všech starých stromech v prostoru 

nám�stí a dále byly provedeny výchovné �ezy na lípách v ulici Pražské, které 

sem byly vysazeny v rámci postupné obnovy stromo�adí. Sou�asn� bylo vysaze-

no p�t kus� nových lip, které nahradily poškozenou novou výsadbu. 

     V obecních lesích byla v souladu s lesní hospodá�skou osnovou v rámci obno-

vy lesních porost� odlesn�na se� o vým��e 0,10 ha v Masarykov� háji v oblasti 

p�i Bendlov� stezce. Odlesn�ná plocha byla ješt� téhož roku nov� zalesn�na. 
 

Pitná vodaPitná vodaPitná vodaPitná voda    

     V rámci svazku obcí „Úvalsko“, jehož je m�sto �lenem, byla zahájena vý-

stavba vodovodního p�ivad��e pro zásobování úvalského regionu vodou z „Ká-

ranských vodovodních �ad�. Budou tím vy�ešeny dodávky kvalitní pitné vody, 

která bude odpovídat ve všech parametrech (sou�asn� dodávaná voda 

z Jirenského prameništ� má trvale zvýšené množství dusi�nan�, p�i�emž bez 

obrovských finan�ních náklad� není možné toto zm�nit a výhledov� tento zdroj 

vody není schopný zajistit zásobování stále nar�stajícího po�tu obyvatel 

v regionu Úvalska). Zásobení vodou z nového p�ivad��e se uskute�ní do konce 

roku 2009, kdy kon�í výjimka hygienika na sou�asn� dodávanou vodu 

z Jirenského prameništ�. 

 
„Kvalita“ pitné vody v„Kvalita“ pitné vody v„Kvalita“ pitné vody v„Kvalita“ pitné vody v    mmmm����stském vodovodustském vodovodustském vodovodustském vodovodu    
 
     Na základ� žádosti provozovatele m�stské vodovodní sít�, kterým jsou Vo-

dovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., o zve�ejn�ní rozbor� kvality dodá-

vané vody m�stským vodovodním systémem za rok 2008, ukazuje následující 

tabulka vypracovaná provozovatelem. 

     Odb�rová místa: Úvaly - zdravotní st�edisko, základní škola, prodejna Ovo-

ce a zelenina Pražská 172 a Kv�tiná�ství v Pražské ulici. 
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VysvVysvVysvVysv����tlivky ktlivky ktlivky ktlivky k    nnnn����kterým zkratkám v tabulce: kterým zkratkám v tabulce: kterým zkratkám v tabulce: kterým zkratkám v tabulce:     

MH – mezní hodnota – limitní hodnota ukazatele 

NMH – nejvyšší mezní hodnota 

CHSK Mn – chemická spot�eba kyslíku – metoda pro sumární stanovení orga-

nických látek ve vod� 
 

     Z tabulky jasn� vyplynulo, že dochází k p�ekra�ování limitu dusi�nan� v 

dodávané vod�. To je již dlouhodobá záležitost a problém dodávané vody do 

Úval z jirenského prameništ�. Proto již v roce 2000 bylo na popud provozova-

tele p�istoupeno k zadání vypracování studie, která byla podkladem pro výb�r 

varianty, kdy by byl celý region Úvalska zásobován kvalitní vodou. Nakonec 

byla vybrána varianta zásobování vodou z káranského vodovodního p�ivad��e, 

který zásobuje nejkvalitn�jší vodou zna�nou �ást hlavního m�sta Prahy. Pro-

st�ednictvím Svazku obcí Úvalsko, jehož je m�sto Úvaly �lenem, zapo�ala v 

roce 2008 s pomocí státní dotace výstavba p�ivad��e napojeného na káranské 

�ady v obci Zelene�, který p�ivede tuto vodu do stávající vodovodní sít� obce 

Jirny, Horoušany a m�sta Úvaly. 

Ukazatel Jednotka Rozsah nam��ených hodnot Vyhl. �. 252/2004 

konduktivita m S/m 77,8 - 85,4 125        MH 
pH  6,6-6,8 6,5-9,5  MH 
amonné ionty mg/l <0,05-0,81 0,5         MH 
dusitany mg/l <0,010-0,41 0,5         NMH 
dusi�nany mg/l 58-77 50          NMH 
chloridy mg/l 47,0-50,4 100        MH 
železo mg/l 0,04-0,18 0,2         MH 
CHSK Mn mg/l 0,51-1,25 3,0         MH 
Suma Ca a Mg mmol/l 2,9-3,3 2 - 3,5      doporu�. 
vápník mg/l 103-110 40 - 80     doporu�. 
ho��ík mg/l 9,0-15,2 20 - 30     doporu�. 
mangan mg/l <0,030 0,05        MH 
sírany mg/l 170-177 250        MH 
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     V druhém pololetí roku 2009 by m�la být stavba dokon�ena a zprovozn�na. 

Tím bude napln�na i výjimka hygienika, který povolil do konce roku 2009 pou-

žívání vody s vyšším obsahem dusi�nan� z jirenského prameništ�. 

     Celé Úvaly nejsou však zásobovány jen z jirenského prameništ� a nebudou 

tudíž ani zásobovány následn� káranskou vodou. Nová výstavba na Slovanech 

a Radlická �tvr	 jsou napojeny na Úvalský skupinový vodovod (zásobuje 

Kv�tnici, Dobro�ovice, Škvorec, Tuklaty, Rostoklaty a B�ežany II.). Jedná se o 

vodu z pražské vodovodní sít� z vodního zdroje Želivka. Tato voda je 

dodávána nap�íklad do Újezda nad Lesy a vyhovuje norm�. 

 

Vývoj poVývoj poVývoj poVývoj po����asíasíasíasí    
 

����innost srážkominnost srážkominnost srážkominnost srážkom����rné stanicerné stanicerné stanicerné stanice    
    

 Rok 2008 pat�il mezi srážkov� slabé, ani vysokých teplot nebylo mnoho. 

V lednu napadl sníh za�átkem m�síce (5. 1.), potom sníh postupn� mizel a 18. 1.  

jsme byli již bez sn�hu. Ve dnech 7. až 11. 1. padal mrznoucí déš	, byla ledovka, 

potom nastalo oteplení. V únoru bylo málo srážek a plno teplotních zvrat�. 

Nejchladn�jší ráno bylo 17. 2., kdy bylo nam��eno -6,5 °C, ale již za týden vy-

stoupila teplota na +16,9 °C, což je únorový rekord. Ke konci m�síce se siln� 

ochladilo a ve dnech 1. a 2. 3. zasáhl naše území uragán Emma. Dne 1. 3. se 

b�hem 15 minut ochladilo ze 12 °C na 5 °C, byla bou�ka a padaly kroupy. B�e-

zen byl studený, t�sn� p�ed nástupem jara napadl sníh, teprve koncem m�síce se 

oteplilo. Duben byl deštivý a pom�rn� studený. V noci z 11. na 12. 4.  byla 

bou�ka a nárazový vítr beze srážek, 25. 4. byl celodenní déš	. První polovina 

kv�tna byla velmi teplá, dne 16. 5. za�ala bou�ka a vydatné srážky, další den 

padaly kroupy a citeln� se ochladilo. Z 59 mm srážek v kv�tnu spadlo plných 45 

mm od 16. do 19. 5. Teprve od 25. 5. se op�t za�alo oteplovat a konec kv�tna 

byl op�t velmi teplý. �erven byl m�síc teplý a suchý. V�tší srážky byly jen dva-

krát a byly doprovázeny bou�kou. 25. 6. zp�sobila bou�ka škody v celé republi-

ce. Za�átek �ervence byl teplý, po 6. 7. se siln� ochladilo a �asto pršelo i 

s bou�kami. Teprve 24. 7. se op�t oteplilo a teploty p�esáhly 30 °C. Srpen byl 

SrážkomSrážkomSrážkomSrážkom����rná stanrná stanrná stanrná stani-i-i-i-
ce Úvalyce Úvalyce Úvalyce Úvaly    
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m�síc pr�m�rný, v�tší srážky byly v p�li m�síce, jinak bylo teplo a sucho. Zá�í 

bylo srážkov� podpr�m�rné, na za�átku bylo teplo, po 14. 9. se ochladilo. Za-

�átkem �íjna foukal silný nárazový vítr, ve dnech 8. až 15. 10. byly mlhy a kon-

cem m�síce vytrvale pršelo. Od 4. do 9. 11. byly každý den mlhy, srážky mini-

mální. Teprve 20. 11. vytrvale pršelo, ve dnech  22. a 23. 11. sn�žilo a foukal 

nárazový vítr. První sn�hová vrstva se vytvo�ila 22. 11., sníh za 4 dny roztál. 

Také v prosinci bylo minimum srážek, p�evážn� deš	ových. Sn�žilo pouze 12. 

12., pak následoval déš	 se sn�hem. Od 27. 12. nastal celodenní mráz, jinovatka 

a jasné po�así. Teploty z�staly pod bodem mrazu až do konce roku. 
 

Rok 2008 vRok 2008 vRok 2008 vRok 2008 v    ����íslech:íslech:íslech:íslech:    
 

Srážky za mSrážky za mSrážky za mSrážky za m����síc:síc:síc:síc:    

leden   23,3 mm 

únor   12,1 mm 

b�ezen   27,8 mm 

duben   43,2 mm 

kv�ten   59,0 mm 

�erven   47,6 mm 

�ervenec   63,5 mm 

srpen   63,4 mm 

zá�í   11,6 mm 

�íjen   48,0 mm 

listopad   29,8 mm 

prosinec   27,4 mm 
 

Srážky za rok 2008:Srážky za rok 2008:Srážky za rok 2008:Srážky za rok 2008: 456,7 mm 

Nejvyšší m�sí�ní srážky: �ervenec   63,5 mm 

Nejnižší m�sí�ní srážky: zá�í   11,6 mm 

Nejvyšší denní srážky: 4. 7.   19,2 mm 

Nejvyšší sn�hové srážky: 5. 1.   4 cm 

Nejvyšší sn�hová vrstva: 6. 1. a 13. 12.   4 cm 
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Nejvyšší teplota: 1. 8.   +31,2 °C 

Nejnižší teplota: 31. 12.   -7,8 °C 

 

OcenOcenOcenOcen����níníníní    
Poctivý žákPoctivý žákPoctivý žákPoctivý žák    

     13. �íjna nalezl Milan Krob, žák 5. A. Základní školy v Milan Krob, žák 5. A. Základní školy v Milan Krob, žák 5. A. Základní školy v Milan Krob, žák 5. A. Základní školy v Úvalech,Úvalech,Úvalech,Úvalech, 

pen�ženku se zna�nou finan�ní hotovostí �eské i zahrani�ní m�ny švédské stát-

ní p�íslušnice. Chlapec nelenil a pen�ženku odevzdal na M�stský ú�ad 

v Úvalech. Vedení m�sta prost�ednictvím �editele školy vysoce ocenilo poctivý a 

následováníhodný �in Milana Kroba, pod�kovalo mu a p�edalo malý dárek. 

 

ZajímavostiZajímavostiZajímavostiZajímavosti    
Kalendárium významných kulturních a spoleKalendárium významných kulturních a spoleKalendárium významných kulturních a spoleKalendárium významných kulturních a spole����enských venských venských venských výýýýrorororo����í í í í 
vvvv    živoživoživoživotttt���� m m m m����sta Úvaly vsta Úvaly vsta Úvaly vsta Úvaly v    roce 2008roce 2008roce 2008roce 2008    
 

- 500 let – 26. 9. 1508 - Jedním z nejkrut�jších zlo�inc�, kte�í hledali 

úto�išt� v lese Vidrholci, byl rytí� Ji�í Kopidlanský. Ten se mstil za po-

pravu svého bratra Jana na Starém M�st� pražském vražd�ním praž-

ských m�š	an� a plen�ním okolních vesnic a m�ste�ek. Dokonce se svými 

kumpány vypálil Úvaly jako výsm�ch pražským žoldné��m, kte�í po 

n�m v m�ste�ku pátrali.  
 

- 285 let – 1723 - P�es Úvaly cestoval ke své korunovaci na �eského krále 

císa� Karel VI.  
 

- 265 let – 1743 - Po královské silnici p�es Úvaly cestovala ke své koru-

novaci na �eskou královnu císa�ovna Marie Terezie. 
 

- 195 let – srpen 1813 - Úvaly projížd�l sám ruský car Alexandr I. 
 

Historické kaleHistorické kaleHistorické kaleHistorické kalen-n-n-n-
dáriumdáriumdáriumdárium    

ZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTI    

OCENOCENOCENOCEN����NÍ NÍ NÍ NÍ     
    
Milan KrobMilan KrobMilan KrobMilan Krob    
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- 170 let –  24. 4.1838 - Úvalech vypukl požár a s podporou silného v�tru 

t�žce poškodil domy na severozápadní stran� nám�stí. Nešt�stí po�alo 

v dom� Jana Bilanského �p. 5. Požár rychle p�esko�il na stavení Jana 

Pet�í�ka �p. 4 ½, Františka �ezá�e �p. 4, Václava Drvoly �p. 46, Jana 

Ložka �p. 3, obecní pastoušku �p. 2 a hospodá�ská stavení Mat�je Ko-

peckého �p. 1. K požáru se sb�hli obyvatelé okolních vsí a byly p�itaženy 

ru�ní st�íka�ky ze Škvorce a z okolních panství. Pov�tšinou sho�ely jen 

st�echy, ale obecní pastouška, jelikož byla celod�ev�ná, vyho�ela do zá-

kladu. 
 

- 160 let – 25. 3. 1848 - Úvaly byly jednou z prvních obcí, která zaslala 

dv� „d�kovné adresy“ Svatováclavskému výboru, jehož zástupci m�li ve 

Vídni jednat o petici, která požadovala obnovu státoprávního celku ze-

mí Koruny �eské, všeobecný výkup roboty a zrušení poddanství, zave-

dení obecní samosprávy, svobodu tisku, shromaž�ování, náboženského 

vyznání a podobn�. Na dopisech najdeme podpisy místního rychtá�e 

Václava Hladíka, u�itele Antonína Bukwitze, m�š	ana Františka Her-

furta, hradešínského kaplana Karla Würbse i p�edstavitel� úvalské ži-

dovské obce Jakuba a Bed�icha Gersonových. Jejich zájem o revolu�ní 

d�ní nebyl náhodný, nebo	 také Židé si od požadovaných zm�n slibovali 

tolik toužené získání všech ob�anských práv a odstran�ní staleté dis-

kriminace. 
 

- 160 let – 13. 6. 1848 - Na po�átku svatodušních bou�í v Praze p�es 

Úvaly na pomoc Praze projížd�ly národní gardy z Kolína, Kutné Hory, 

Vysokého Mýta, Chrudimi a Litomyšle. V opa�ném sm�ru vlaky od Pra-

hy p�ivážely prchající m�š	any i studenty, kte�í p�inášeli protich�dné 

zprávy. Tak se 15. �ervna 1848 Úvalští dov�d�li také o bombardování 

m�sta vojskem generála Windischgrätze. Tato skute�nost dala podn�t 

k dalším výpravám ozbrojených dobrovolník� do hlavního m�sta. 
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- 145 let – 15. 2. 1863 - V historii Úval bylo ud�leno první �estné ob�an-

ství, které získal František Lev Charbuský, �editel Pražské úvalské 

horní a hutní spole�nosti. „Za velké zásluhy pro blaho obce Ouvalské od 

zastupitelstva obecního za �estného souseda jednohlasn� zvolen“. Na 

konci 30. let 19. století bylo v západní poloze m�ste�ka na dnešním 

Úvaláku objeveno nalezišt� železné rudy, což vzbudilo velké nad�je na 

p�ípadný rozvoj t�žby v této oblasti. P�ed rokem 1841 zde byl skute�n� 

Mat�jem Sieglem založen d�l, který v 50. letech 19. století p�evzala no-

v� založená Pražsko-úvalská horní a hutní spole�nost – „Prag-

Auwaller Berg&Hütten Gewerkschaft“, jejímž �editelem byl práv� 

František Lev Charbuský. V roce 1860 zde bylo v provozu již osm ša-

chet, v nichž pracovalo asi padesát horník�. 
 

- 140 let – 8. 3. 1868 - První divadelní p�edstavení úvalského ochotnic-

kého souboru, které se konalo v hostinci „U Nádraží“. 
 

- 125 let –   3. 6. 1883 - K 5. hodin� odpolední za�al déš	, který rozvodnil 

potok tak mocn�, že ani p�i velké povodni roku 1845 voda takové výšky 

nedosáhla. S luk a ze zahrad bylo odplaveno posekané seno, neposekané 

podkaleno a zni�eno. Okolo hodiny 8. dosáhla voda nejv�tší výše, za-

plavila i Malechov, pobo�ila a odnesla silni�ní most p�ed synagogou na 

silnici škvorecké, zni�ila všem t�em mlyná��m splavy, zpustošila mlýny, 

a tak ohromných škod nad�lala, že pá�í se u každého na n�kolik tisíc 

zlatých. Nejv�tší škodu utrp�l hodovský mlyná� Moric Kova�ík, které-

mu povode� mimo splav i stavení poškodila, pobo�ila, dolejšek mlýna až 

po zanášku zaplavila, zanesla a všechno v n�m složení, nábytek a záso-

by dílem poškodila, dílem odnesla a veliké množství dr�beže a drobného 

dobytka odplavila. 
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- 120 let – 1. 7. 1888 - V Úvalech se konal za velké pozornosti ve�ejnosti 

sjezd hasi�ské župy Brodsko-kostelecké. P�i zasedání byl mimojité 

schválen nový název župy – Podlipanská. 
 

- 90 let – 28. 10. 1918 - V dopoledních hodinách za�aly Úvaly projížd�t 

první ozdobené vlaky s nápisy „A	 žije �SR!“. Cestující z Prahy p�ináše-

li nadšené zprávy o p�evzetí Obilního ústavu, místodržitelství a dalších 

hlavních ú�ad� Národním výborem, v jehož �ele stáli politici Antonín 

Švehla, Alois Rašín, Ji�í St�íbrný, František Soukup a Vavro Šrobár. 

V Úvalech propuklo radostné nadšení, p�i n�mž ob�ané vyšli do ulic a 

za�ali z ú�edních budov strhávat státní znaky s císa�ským orlem. Sta-

rosta František Kaplan však brzy vyjád�il obavy, že by revolu�ní v�ava 

mohla p�er�st v nekontrolovatelné výtržnosti, a proto spole�n� se �leny 

obecního zastupitelstva vyzval T�locvi�nou jednotu Sokol o pomoc p�i 

dohledu na dodržování po�ádku.  
 

- 90 let – 1. 11. 1918 - V Úvalech na nám�stí se shromáždily t�i stovky 

voják� a legioná��, kte�í se slavnostn� p�ihlásili pod prapory branné 

moci mladé �eskoslovenské republiky. 
 

- 90 let – 1. 11. 1918 - Úvalským nádražím projížd�li do Prahy slovenští 

poslanci Dr. Derer, Dr. Hodža a Houdek. Na nádraží se shromáždilo 

mnoho úvalských ob�an� a zdravili je. Uvítací �e� p�ednesl starosta ob-

ce František Kaplan, za uvítání pod�koval Dr. Derer. 
 

- 90 let – 10. 11. 1918 - Za velké ú�asti ob�an� se konaly v kostele Zv�s-

tování Pán� d�kovné bohoslužby za vyhlášení �eskoslovenské republi-

ky. 
 

- 90 let – 10. 11. 1918 - Z Úval se vraceli zp�t do vlasti první ruští vá-

le�ní zajatci. 
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- 90 let – 24. 11. 1918 - Poprvé od vzniku samostatné �eskoslovenské re-

publiky se v Úvalech sešlo obecní zastupitelstvo. Na svém zasedání ta-

ké jmenovalo �estným ob�anem spisovatele Aloise Jiráska a ocenilo tak 

skute�nost, že jeho romány byly v první sv�tové válce posilou a pobíd-

kou mnohým klesajícím. �estné ob�anství bylo také ud�leno Václavu 

Klofá�ovi, p�edsedovi strany národn� sociální a JUDr. Karlovi Kramá-

�ovi, prvnímu ministerskému p�edsedovi �SR. 
 

- 85 let – 29. 7. 1923 - V režii DTJ Rovnost bylo nejstarší úvalské kino 

LIDO-BIO, umíst�né v hostinci U Nádraží, jehož provoz byl zahájen 

promítáním filmu „Vládkyn� Nilu“.  
 

- 85 let – 14. 8. 1923 - Slavnostní valnou hromadou byla otev�ena nová 

t�locvi�na TJ Sokol. Nádvorní budova byla p�estav�na z hospodá�ských 

budov, které Sokol zakoupil i s hostincem Františka Mašína. 
 

- 70 let – 10. 9. 1938 - Zastupitelstvo Úval ud�lilo �estné ob�anství Dr. 

Edvardu Benešovi, prezidentovi �SR. 
 

- 65 let – 17. 3. 1943 - Zemský ú�ad v Praze rozpustil úvalské obecní za-

stupitelstvo, na jehož místo Okresní ú�ad v �eském Brod� jmenoval p�-

ti�lennou správní komisi v�ele s Ferdinandem Birkem. 
 

- 60 let – 27. 2. 1948 - V Úvalech byla založena státní strojní stanice a 

byla vybavena t�emi traktory, samovázacím žacím strojem a pluhy. 

Stroje byly umíst�ny v hospodá�ských budovách hostince �p. 9 (U �es-

kého lva). Vedoucím se stal František Vambera - p�ednosta �editelství 

Státních les� v Kostelci nad �ernými lesy.  
 

- 60 let – 30. 5. 1948 - V atmosfé�e nepokrytého zastrašování prob�hly 

parlamentní volby. Voli��m byla p�edložena pouze spole�ná kandidátka 

Národní fronty, na kterou nebyl za�azen žádný opozi�ní politik. Záro-
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ve� byly uplatn�ny tzv. bílé volební lístky, které ob�an�m zdánliv� 

umož�ovaly nehlasovat pro žádnou z legalizovaných stran. V Úvalech 

volilo 2 716 ob�an� Národní frontu, v urnách se však objevilo také 302 

bílých a 158 neplatných lístk�. Zdejší ak�ní výbor Národní fronty situ-

aci okamžit� zhodnotil tak, že „ve m�st� žije 13% reakcioná��“, proti 

nimž je t�eba tvrd� bojovat. Poté se ješt� více rozmnožily �istky 

v ú�adech a na dalších pracovištích, ze samotného místního národního 

výboru byla �ada �len� vylou�ena „pro špatný postoj k lidov� demokra-

tickému režimu“. Pro všechny ob�any ve v�ku 18 – 60 let byla vyhláše-

na povinnost ú�astnit se ve�ejn� prosp�šných prací. Krom� svého b�žné-

ho zam�stnání museli v roce 1948 odpracovat po t�iceti hodinách p�i 

úklidu ulic, údržb� zelen� a na obecních stavbách.  
 

- 60 let –  1. 9. 1948 - Došlo k p�em�n� m�š	anské školy na Osmiletou 

st�ední školu v Úvalech.  
 

- 60 let – 17. 9. 1948 - Na místní Národní škole bylo ustaveno Sdružení 

rodi�� a p�átel školy. 
 

- 55 let – 20. 9. 1953 - V Úvalech došlo k založení Svazu �eskosloven-

ských invalid�, dnes Svazu t�lesn� postižených �R. 
 

- 40 let – V lednu 1968 byl zahájen obrodný proces, který se postupn� pl-

n� se rozvinul v celé zemi. Reformní úsilí KS� nadchlo v�tšinu úval-

ských ob�an�, kte�í byli informování ve sd�lovacích prost�edcích o zm�-

nách v KS� a ve vedení státu. Znovu byla po 20 letech obnovena �in-

nost Sokola, který se stal samostatným oddílem Slavoje Úvaly a dále 

Junáka. 
 

- 40 let –   7. a 9. 6. 1968 - V úvalském kulturním dom� prob�hly ve�ejné 

sch�ze, na nichž se ozvaly ostré kritické hlasy proti vedení obce. Ob�ané 

požadovali nap�. prošet�ení práce domovní správy, hovo�ilo se o mate�-
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ské školce v souvislosti s chystanou konfiskací soukromého domu Ma-

chold�, o p�ístavb� školy, dále žádali odstoupení z funkcí všech t�ch, 

kte�í se podíleli na deformacích v 50. letech. Pod tlakem okolností proto 

na své funkce rezignovali p�edseda místního národního výboru Old�ich 

Hanuš i místop�edseda Stanislav Ráž. Zárove� byly iniciovány rehabili-

ta�ní procesy s n�kterými nespravedliv� odsouzenými úvalskými ob�any.  
 

- 40 let – 24. a 26. 8. 1968 - Vyšla dv� mimo�ádná �ísla Života Úval 

s hlavi�kou „Za Dub�ekem! Za Svobodou!“. Také v Úvalech se objevily 

protisov�tské nápisy na zdech a mládež ve snaze dezorientovat skupiny 

cizích okupa�ních vojsk odstranila veškeré sm�rovky ve m�st� i v okolí. 

První den okupace neprojela silnicemi ani sanitka. Kontroly SNB a 

okupant� zabavovaly denní tisk, p�esto se do Úval dostávala zvláštní 

vydání, pravidelný tisk i letáky. Našt�stí z�staly Úvaly ušet�eny do-

movních prohlídek a zatýkání, nikdo nebyl zast�elen, ani nep�išel o ži-

vot pod pásy tank�. Okupantská armáda se na t�i m�síce rozložila mezi 

Hodovem a Jirny a obsadila les Vidrholec podél železni�ní trati do Klá-

novic.  
 

- 40 let – 19. 12. 1968 - St�edo�eský krajský národní výbor na svém ple-

nárním zasedání rozhodl s ú�inností od 1. 1. 1969 z�ídit m�stský ná-

rodní výbor a m�sto Úvaly.  
 

- 35 let – 1. 9. 1973 - V Úvalech byla založena Zvláštní škola pro žáky 

s mentálním, zdravotním �i jiným postižením, kte�í se nemohou vzd�lá-

vat na základní škole. 
 

- 20 let – 29. 2. 1988 - Na rohu ulice Vít�zslava Nováka a 28. �íjna byl 

založen M�stský d�m pionýr� a mládeže, dnes M�stský d�m d�tí a 

mládeže v Úvalech.  
 



M�sto Úvaly - Kroniká�ský zápis 2008                                                                                                 strana 78  
                                                                                                                                                                                              

- 15 let – 1. 9. 1993 - Dosavadní Základní devítiletá škola Úvaly je p�e-

jmenována na Základní školu  Úvaly. 
 

- 10 let – 4. 6. 1998 - V �eském Brod� se konalo první ve�ejné vystoupení 

nejúsp�šn�jší úvalské kapely v d�jinách m�sta DIVOKEJ BILL. 
 

- 5 let – 2. 3. 2003 - Na Pražské ulici �p. 180 byla za ú�asti patriarchy 

C�SH ThDr. Jana Schwarze a starosty m�sta Ing. Ivana �erného slav-

nostn� otev�ena Husova kaple a fara Církve �eskoslovenské husitské 

v Úvalech. 

 

Tibetská vlajka na úvalské radniciTibetská vlajka na úvalské radniciTibetská vlajka na úvalské radniciTibetská vlajka na úvalské radnici    
 
     10. b�ezna na úvalské radnici, jako na 348 radnicích v �R, vlála tibecká 

vlajka. Vyv�šení vlajky vyjad�uje solidaritu s Tibetem a symbolizuje protest 

proti �ínskému útlaku po proti�ínském povstání Tibe	an� v roce 1959 krvav� 

potla�eném �ínskou armádou. 

 

Letní a zimní Letní a zimní Letní a zimní Letní a zimní ����as.as.as.as.    

     V ned�li 30. b�ezna  v 02.00 hodin za�al platit op�t letní �as. V ned�li 26. 

�íjna v 03.00 hodin skon�il letní �as a za�al platit normální st�edoevropský �as. 
 

 
HANUŠHANUŠHANUŠHANUŠ����V KV KV KV K����ÍŽ ZNOVU VYSVÍŽ ZNOVU VYSVÍŽ ZNOVU VYSVÍŽ ZNOVU VYSV����CENCENCENCEN  

     P�lro�ní práce organizovaná sdružením Otev�ené Úvaly, za ú�asti Klubu 

p�átel historie a p�írody Úval a okolí, s pomocí dotace Nadace VIA, je u konce. 

Opravený Hanuš�v k�íž byl v ned�li  15. �ervna panem páterem K. Lachem 

znovu vysv�cen. Úvodní slovo pronesl k cca 60 ú�astník�m pan starosta 

MUDr. Jan Š	astný, o historii projektu promluvila Petra Kyselová, zatímco 

Milan Bedná� p�ítomné seznámil s historií k�íže. Jan Psota informoval o p�í-

prav� publikace Drobné památky v Úvalech a okolí, zatímco naši kolegové ze 

sdružení Újezdský strom sbírali podpisy pod petici za záchranu Klánovického 
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lesa. Akci zpest�ilo též vystoupení malých flétnist� ze ZUŠ �elákovice pod 

vedením paní u�itelky Ježkové a Negiho.  Na záv�r se všichni ob�erstvili kolá�i. 

Josef  Fišer na Hanuš�v k�íž daroval litinový k�íž.   
    

PENNY MarketPENNY MarketPENNY MarketPENNY Market    

     Supermarket pod názvem Diskont Plus ukon�il v Úvalech svoji �innost 15. 

zá�í a od 17. zá�í otev�el prostory téhož supermarketu pod názvem PENNY 

Market. 

 
Evropský den bez autEvropský den bez autEvropský den bez autEvropský den bez aut    

     22. zá�í se i v Úvalech ob�ané, rodi�e d�tí, majitelé firem, zam�stnanci a 

instituce p�ipojili k celoevropské akci „Evropský den bez aut“, kterou iniciovala 

za vedení m�sta místostarostka Ing. Helena Vá�ová.  

    
MMMM����stský betlémstský betlémstský betlémstský betlém    
 

      Již od roku 2004 spolupracuje kroniká� m�sta Dr. Vít�zslav Pokorný 

s n�kterými um�lci žijícími v Úvalech, jako nap�. s akad. socha�kou Hanou Be-

nešovou, akad. socha�kou Miloslavou Ka�kovou a výtvarnicí, malí�kou Ivou 

Pospíšilovou. Bohužel v pr�b�hu let zem�ela akad. socha�ka Hana Benešová.  

Spolupráce s akad. socha�kou Miloslavou Ka�kovou vyústila v to, že paní 

Ka�ková na žádost pana Pokorného zhotovila darem m�stu nejprve plastiku 

zaniklého zájezdního hostince �p. 9  velikosti 50x60 cm a v roce 2008 krásný 

keramický betlém. Betlém byl se souhlasem autorky o Vánocích instalován 

v Husov� kapli Církve �eskoslovenské husitské. Shlédlo ho p�es 70 ob�an� m�s-

ta, kte�í tvorbu paní Ka�kové vysoce oce�ovali. Betlém se skládá z 8 figur. 

Figury jsou vysoké 35 cm a v základní sestav� je Svatá Rodina – Marie, Josef, 

Ježíšek v jesli�kách, dále t�i králové a nakonec pastý� a ove�ka. Je vid�t, že 

jednaosmdesátiletá úvalská autorka betlému vynaložila na jeho zhotovení ob-

rovské úsilí nejen um�lecké, ale i fyzické. Betlém se tak �adí vedle paní Ka�ko-

vou d�íve zhotovené a také m�stu darované plastiky úvalského zájezdního hos-
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tince, zaniklé památky na �p. 9. M�sto tak za�alo uchovávat jako kulturní 

d�dictví ukázky um�lecké tvorby úvalských um�lc� získané darem ve vytvá�ejí-

cím se um�leckém archivu kroniky m�sta Na prvním daru do tohoto archivu má 

práv� nejv�tší zásluhy práv� akad. soch. Miloslava Ka�ková. 

 
Pan JiPan JiPan JiPan Ji����í Štork posiluje arí Štork posiluje arí Štork posiluje arí Štork posiluje archiv mchiv mchiv mchiv m����stské kronikystské kronikystské kronikystské kroniky 

     V pr�b�hu roku v�noval úvalský ob�an pan Ji�í Štork do archivu kroniky 

m�sta ze svých sbírek �adu tiskovin – publikací, historických deník�, týdeník�, 

m�sí�ník� a dalších tiskovin, které byly pr�b�žn� využívány na r�zných výsta-

vách i malých výstavkách ve m�st� i v jiných regionech. 
 

Co nevíme o mCo nevíme o mCo nevíme o mCo nevíme o m����stské knihovnstské knihovnstské knihovnstské knihovn���� v v v v    ÚvalechÚvalechÚvalechÚvalech    

     V sou�asnosti je m�stská knihovna umíst�na v soukromém objektu v Husov� 

ulici v centru m�sta. Vyvýšený vstup je z chodby dom� p�ímo k p�j�ovnímu 

pultu. Místnost, kde se nachází p�j�ovní pult, registrace �tená��, výb�r �asopi-

s� a �ásti knih, 1 uživatelské místo s ON line katalogem a 1 uživatelské místo 

s p�ístupem na internet má 21,15 m2. Pracovní místo pro �tená�e je 1 u po�íta�e 

se stanicí ve�ejného internetu a 1 vestoje u po�íta�e s vyhledáváním v katalogu 

knihovny. Jako šatna slouží 4 v�šáky a 2 židli�ky umíst�né za dve�mi. 

V prostoru knihovny je umíst�no cca 8 židlí a 5 židlí u stolu v d�tském odd�le-

ní. Kancelá� slouží k veškerým administrativním �innostem, ochran� knižního 

fondu, jeho nákupu, zpracování, opravám a �áste�n� jako depozitní sklad. 

Knihovna má p�epo�tené 2 pracovníky a musí zajiš	ovat všechno od výb�ru a 

nákupu knih, jejich zpracování, zabalení, p�j�ování, statistik, besed se žáky ZŠ 

apod., až po úklid knihovny a p�ilehlých prostor. 

     Odd�lení pro dosp�lé sídlí v jedné místnosti o rozm�ru 44,65 m2. V této 

místnosti je uložena beletrie i nau�ná literatura. Regály pro beletrii jsou 6 poli-

cové a knihy jsou dávány i na vrchní desku sk�íní. Pro nau�nou literaturu jsou 

regály 9 policové až po strop. �ást knih se tedy ukládá p�í�n� p�es �ady na poli-

cích. Regály jsou umíst�ny po obvodu místnosti a st�edem stojí �ada regál� zády 

k sob�, se vzdáleností od st�n 1,9 m a 2 m. V místnosti jsou navíc uloženy ko-
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pírka, židle a skládací sch�dky. Odd�lení pro d�ti je pr�chozí ob�ma sm�ry a 

místnost má rozlohu 21,12 m2. Regály na knihy jsou 6 policové, umíst�né po 

obvodu místnosti. Uprost�ed je umíst�n st�l s 5 židlemi a konferen�ní stolek se 

2 sedátky. Nau�ná literatura pro d�ti má vyhrazeny 3 regály. 

     V celé knihovn� je celkem 295 bm polic pro uložení knih, což p�i po�tu 30 – 

35 knih na 1 bm �iní umíst�ní 10 325 knih, ale knihovna má ve fondu více jak 

23 000 svazk�. 95% fondu má být umíst�no pro volný výb�r, což �iní 21 850 

svazk�. Knihovna má však možnost umíst�ní polic zhruba pro polovinu knih, 

které vlastní. 
 

Stopy rodiny FoersterStopy rodiny FoersterStopy rodiny FoersterStopy rodiny Foerster���� v Úvalech v Úvalech v Úvalech v Úvalech    

     Mezi významné osobnosti Úval, jak je uvedeno i v knize Úvaly v pr�b�hu 

staletí, bezesporu pat�í u�itel, hudební skladatel a publicista, �len a pozd�ji 

prezident �eské akademie v�d, Josef Bohuslav Foerster. 

     Jaký m�l tento významný �lov�k vztah k Úval�m?  Donedávna jsme v�d�li, 

že v letech 1923 až 1926 trávil v Úvalech letní prázdniny u svého p�ítele M. 

Vondrá�ka. Také hrál v úvalském kostele na varhany, na které mimojiné dopro-

vázel svou cho	, výbornou zp�va�ku sopranistku paní Bertu Lautererovou. 

Doprovázel ji ale i v angažmá v Hamburku a pozd�ji ve Vídni na p�ání tehdej-

šího �editele víde�ské opery Gustava Mahlera. 5. 10. 1905 se jim narodil syn 

Alfréd, který však záhy 11. 3. 1921 zem�el. 

     Na základ� zápisu v nehvizdské kronice a práce RNDr. Aleše St�echy lze 

konstatovat, že u�it se v Úvalech za�alo v pob�lohorské dob� daleko d�íve, než 

je oficiáln� uvád�ný rok 1783, kdy byla v Úvalech založena místní triviální 

škola, kde se platilo školné, a dozor vykonával místní konšel. V 70. letech 18. 

století však již v Úvalech vyu�oval práv� Tomáš Ferster, p�vodn� vyu�ený �ez-

nický tovaryš, prad�d Josefa Bohuslava Foerstera, který v roce 1777 p�ešel 

z Úval na školu v Nehvizdech. Jeho nejstarší syn Ignác, narozený v roce 1771 

v Úvalech, pozd�ji rovn�ž u�il a vypomáhal otci Tomášovi v Nehvizdech, kde 

spolu vedli školu do roku 1808. Ignác se pozd�ji trhl a p�ešel na školu 

v Lojovicích. Roku 1810 obdrželi Fersterovi školu v Detenicích. V roce 1826 
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p�ešel Tomáš Ferster na novou školu v sousední obci Osenici. Zde také ukon�il 

svoji u�itelskou i životní dráhu.  

     Školu v Osenici po n�m p�evzal syn Josef, narozený roku 1804 a píšící se již 

Foerster. Josef od mládí vynikal v hudb� a brzy byl znám v širokém okolí jako 

vynikající hudebník a vášnivý varhaník, ovládající všechny hudební nástroje. 

Jeho žena byla rovn�ž hudebn� nadaná a krásn� zpívala. M�li 8 d�tí. Nejstarší 

z nich, op�t se jménem Josef, také nastoupil tradi�ní cestu v rodin� Foerster�, 

cestu u�itele a hudebníka, ale svého otce na škole v Osenici již nevyst�ídal. 

Pozd�ji se v�noval již cele hudb�, byl varhaníkem u sv. Víta v Praze a profeso-

rem na konzervato�i. 30. prosince 1859 se mu narodil syn Josef Bohuslav, poz-

d�jší významný �eský hudební skladatel. 
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