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Důležité momenty ovliv ňující život ve m ěstě 
     Žijeme ve městě, které má potenciál stát se důstojným centrem na 

východ od Prahy.  

      Ve městě žije část občanů, kteří v posledních letech věnovali měs-

tu část svého volného času, své energie. Je potěšující, že počet tako-

výchto občanů – ať už jsou z kterékoli politické strany či zájmového 

sdružení, se neustále zvyšuje. Stoupá tím i počet diskuzí, někdy i ost-

rých. Vždyť diskuze jsou hybnou silou zlepšování situace v našem 

městě, ať už se jedná o problémy technické či sociální infrastruktury.  

      Na druhé straně stále přežívá u velké části občanů nezájem o po-

třeby města jako celku. Někteří se starají pouze o to, co se děje, podle 

slov pana starosty MUDr. Jana Šťastného, za „jejich plotem“, popřípa-

dě o řešení svých osobních zájmů. Smysl pro řešení věcí společných 

mnohdy vázne. Osobní zájmy se střetávají se zájmy obecnými. Občan 

by neměl být nějakým přehnaným altruistou, to znamená tím, kdo ne-

sobecky dbá o to, aby se ostatním dařilo dobře, ale určitá vyváženost 

osobních a obecných zájmů by chybět neměla.  

     Na život občanů ve městě mělo velký vliv pořádání stále většího 

počtu kulturních, společenských, sportovních a turistických akcí, 

z čehož vyplývá i nutnost, aby vedení města věnovalo větší pozornost 

vedle technických záležitostí, infrastruktury apod. i rozvoji duševní 

stránky života občanů výraznější podporou akcí i v této oblasti. Podpo-

ru si zejména zaslouží místní amatérské kolektivy. 

     Nebývalou měrou vyvolaly velké diskuze mezi občany města i celo-

státní události, mezi které se řadí zejména jarní pád Topolánkovy vlá-

dy po vyslovení nedůvěry v Poslanecké sněmovně PČR, jmenování 

Fišerovy úřednické vlády, zveřejnění obrovského státního více jak bili-

ontého dluhu a nebývale veliký, téměř dvousetmiliardový deficit státní-

ho rozpočtu. Hlavní otázky: jak to půjde takto dál, kde se budou brát 

další peníze. To vyvolává nutnost okamžitých razantních opatření vlá-

dy ČR a parlamentu ČR. 
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Volby do Evropského parlamentu na 
území České republiky 
 

     Volby do Evropského parlamentu se v České republice konaly ve 

dnech 5. – 6. června 2009. V Úvalech volby probíhaly ve třech okrs-

cích. Ve voličských seznamech zde bylo zapsáno 4 471 voličů. Voleb 

se zúčastnilo 1 673 voličů, tj. 37,42 %.  Platných hlasů bylo 1 664. 
 

Výsledky hlasování  

1. Libertas.cz                                     12 hlasů                       0,72 % 

2. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.         61                                3,66 

3. Věci veřejné                                   48                                2,88 

4. Občanská demokratická strana    770                              46,27 

5. Suverenita                                      49                                2,94 

6. Volte Pr.Blok-www.cibulka.net       20                                 1,20 

7. Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.         2                                 0,12 

8. Česká str.národ.socialistická           5                                 0,30 

9. Evropská demokratická strana       83                                4,98 

10. Strana  svobodných demokratů       0                                 0,00 

11. Demokratická Strana Zelených       3                                  0,18 

12. Česká strana národně sociální        0                                  0,00 

13. Národní strana                                10                                 0,60 

14. SDŽ-Strana důstojného stáří            7                                 0,42 

15. Humanistická strana                         2                                 0,12 

16. Moravané                                         0                                  0,00 

17. Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.     0                                  0,00 

18. Liberálové.CZ                                   2                                  0,12 

19. Strana demokracie a svobody          0                                  0,00 

20. Nejen has. a živn. s uč. Do E.          5                                  0,30 

21. Komunistická str.Čech a Moravy 145                                   8,71 

22. „STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERN.“    40                                  2,40 

23. Strana svobodných občanů            23                                  1,38 

24. SNK Evropští demokraté                35                                  2,10 

25. Balbínova poetická strana                4                                  0,24 

26. Strana zelených                             61                                  3,66 
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27. Koruna Česká (monarch.str.)           1                                  0,06 

28. Lidé a Politika                                   1                                  0,06 

29. „Strana soukromníků ČR“               11                                  0,66 

30. Zelení                                               4                                   0,24 

31. Dělnická strana                                4                                   0,24 

32. NEZÁVISLÍ                                     21                                  1,26 

33. Česká str.sociálně demokrat.       235                                14,12 

 

Z činnosti orgán ů města  

Zastupitelstvo m ěsta 
     Členy zastupitelstva m ěsta je 15 zastupitel ů  - Ing. Ivan Černý 

(SNK-Volby pro Úvaly), Karel Linhart (SNK-Volba pro Úvaly), Ing. Ra-

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

Úvaly), Mgr. Petr Borecký (SNK-Otevřené Úvaly), Ing. Ludmila Milero-

vá (SNK-Otevřené Úvaly), 16. 4. rezignoval Mgr. Milan Švejnoha 

(SNK-Otevřené Úvaly) a členkou zastupitelstva se stala Mgr. Dana 

Poláková (SNK-Otevřené Úvaly), Miloslav Kolařík (SNK-Nová šance), 

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

Nová šance), Ing. Ladislav Morávek (KSČM), MUDr. Jan Šťastný 

(ODS), Josef Štěpánovský (ODS), Milan Turan (ODS), Ing. Helena 

Váňová (ODS). 

     V roce 2009 zastupitelstvo města zasedalo  devětkrát, z toho dva-

krát mimořádně. 
 

     První ve řejné zasedání zastupitelstva m ěsta se konalo 19. úno-

ra 2009 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly.  Na jednání bylo přítomno 11 

zastupitelů. V úvodu jednání zastupitelstvo zvolilo Miloslava Kolaříka 

členem rady města. Projednalo a vzalo na vědomí zprávu o činnosti 

rady města a vedení města. Schválilo změnu stanov Svazku obcí 

„Úvalsko“ a souhlasilo z bezúplatným převodem těch částí majetku 

Svazku obcí „Úvalsko“ na město Úvaly, které se nacházejí v katastrál-

ním území Úvaly u Prahy, popřípadě těch, jejichž havarijní stav ohro-

žuje přísun pitné vody do Úval. V další části schválilo 1. Rozpočtové 

Zastupite lstvo 
města 

VZZM 19. 2. 2009 
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opatření ve výdajích a příjmech s výší 89 407 377 korun. Zastupitel-

stvo rovněž projednávalo majetkoprávní záležitosti v převodu, pro-

nájmu objektů, darování a prodeje pozemků. Zastupitelstvo také sou-

hlasilo s přijetím peněžního daru ve výší 50 tisíc korun od společnosti 

TRADIČNÍ STAVBY, s. r. o. se sídlem ve Škvorci a s přijetím daru od 

akademické sochařky Miloslavy Kaňkové, která městu darovala plasti-

ku „Zájezdní hostinec“ (bývalé čp. 9) a keramický betlém. Zastupitel-

stvo rovněž vzalo na vědomí informace o stavu současné kapacity a 

technického zajištění jednotky Sboru dobrovolných hasičů Úvaly a ulo-

žilo radě města zajistit prostřednictvím komise výstavby objektivní po-

třeba rekonstrukce hasičského domu a řešení garážování případného 

nového hasičského vozidla. V závěru jednání zastupitelstvo schválilo 

kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Úvalech, ceník úkonů 

Pečovatelské služby města Úvaly pro rok 2009. Souhlasilo s podáním 

žádosti o změnu registrace Pečovatelské služby města Úvaly a vzalo 

na vědomí přehled jejích příjmů a výdajů za roky 2007 a 2008. Také 

změnilo název „Výboru pro výstavbu a investice“ na název „Výbor pro 

výstavbu“ a schválilo jeho jednací řád. 
   

     Druhé  ve řejné zasedání zastupitelstva m ěsta  se konalo 17. 

března 2009 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo přítom-

no 14 zastupitelů. Zastupitelstvo v úvodu uložilo výboru pro výstavbu 

zpracovat dotazy k přípravě svého rozhodnutí ohledně způsobu tvorby 

nového územního plánu. V návaznosti schválilo pořízení změny č. XI 

Územního plánu sídelního útvaru města Úvaly. Jedná se o změnu 

funkčního využití části pozemků, které se nacházejí za plánovanou 

přeložkou silnice I/12, na všeobecně smíšené území a území nerušící 

výroby. Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím dotace v rámci Integrova-

ného operačního programu pro rozvoj systému Czech POINT. V závě-

ru zastupitelstvo souhlasilo s podepsáním smlouvy o ručení, kde se 

město Úvaly zavazuje k zajištění pohledávky za Svazkem obcí „Úval-

sko“ 

 

VZZM 17. 3. 2009 
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     Třetí veřejné zasedání zastupitelstva m ěsta  se konalo 16. dub-

na 2009 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo přítomno 13 

zastupitelů. V úvodu jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o 

činnosti rady města a vedení města a zprávu o postupu projednáva-

ných akcí vodohospodářských investic města. Souhlasilo s podáním 

žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na 

rok 2009 na akci „Úvaly – rekultivace lomu 1. etapa – odstranění 

skládky“. Zastupitelstvo projednávalo majetkoprávní otázky související 

se směnou, prodejem, darováním, pronájmem, nebo bezúplatným pře-

vodem pozemků. Dále zastupitelstvo přijalo dotaci z rozpočtu Minister-

stva vnitra ČR ve výši 2 500 000 korun na pořízení nové automobilové 

cisternové stříkačky pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Úvaly. Také schválilo rozpracování a podání žádosti o dotaci do Regi-

onálního operačního programu – dotační program Střední Čechy na 

realizaci investičního záměru – k zajištění nástavby a rekonstrukce 

základní školy s rozpočtovými náklady do 50 mil. korun a současně 

přijalo finanční závazek města o spoluúčasti na financování výše uve-

deného investičního záměru ve výši podílu rozpočtu uvedeného pro-

jektu, kterou stanoví pravidla konkrétní výzvy. Zastupitelstvo rovněž 

souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na obnovu drobných památek ve 

Středočeském kraji z rozpočtu kraje na rok 2009 na akci „Oprava 

mostku 2. etapa“. Vzalo na vědomí informaci o projednání dokumenta-

ce 1. etapy výstavby Hostín ve výboru pro výstavbu a jeho doporučení. 

Přijalo dar společnosti ČEZ ve výši 750 tis korun na projekt „Pořízení 

studie proveditelnosti projektu na využití obnovitelného zdroje energie 

z biologicky rozložitelného komunálního odpadu metodou gazifikace“. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění svých usne-

sení za rok 2008 a zprávu o kontrole plnění usnesení rady města za 

rok 2008. Vzalo na vědomí rezignaci Jiřího Turka z kontrolního výboru, 

souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z grantového programu z Fondu 

dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje a 

svoji spoluúčast ve výši 20 % nákladů na akci „Bezpečnost chodců a 

snížení rizik v silničním provozu“. V závěru jednání zastupitelstvo 

schválilo pořízení změny č. X.  Územního plánu sídelního útvaru Úvaly 

VZZM 16. 4. 2009 
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ve změně funkčního využití pozemků – luk a pastvin na čistě obytné 

území, také vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. 
 

     Čtvrté ve řejné zasedání zastupitelstva m ěsta se konalo 4. 

června 2009 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo přítom-

no 13 zastupitelů. Zastupitelstvo v úvodu svého jednání projednalo a 

schválilo kronikářský zápis města za rok 2008. Dále vzalo na vědomí 

zprávu o činnosti rady města a vedení města. Vzalo na vědomí splnění 

svých usnesení za rok 2008 a dosavadní splnění svých usnesení od 

počátku roku 2009. Také pověřilo finanční výbor zpracováním a před-

ložením do jednání zastupitelstva návrhu zásad pro výkup pozemků 

v soukromém vlastnictví do majetku města a harmonogramu výkupu 

pozemků soukromých vlastníků, na kterých se nacházejí veřejné ko-

munikace. Schválilo pořadí priorit zařazení staveb splaškové kanaliza-

ce do žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí násle-

dovně: V Setých, Radlická, Pražská, Švermova, Šafaříkova, Hálkova, 

Nerudova, Preslova, Komenského, Slovany I – Škvorecká, Horova 

čtvrť, Nad Okrájkem, Pod Slovany. Rovněž schválilo Integrovanou roz-

vojovou strategii Místní akční skupiny Region Pošembeří na období 

2007 – 2013 a Strategický plán Leader – SPL a souhlasilo se zapoje-

ním Úval  do územní působnosti Místní akční skupiny Region Pošem-

beří. Zastupitelstvo v další části jednání odvolalo na vlastní žádost Ing. 

Ivana Kišše z členství v kontrolním výboru. Dále rozhodlo o přidělení 

finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech 

takto: SK Úvaly – 300 000 korun, TJ Sokol – 80 000 korun, TC Úvaly – 

70 000 korun, SDH – 50 000 korun, Český rybářský svaz Úvaly – 

160 000 korun, Junák Úvaly 50 000 korun. V této souvislosti zastupi-

telstvo uložilo radě města předložit do zastupitelstva veřejná kritéria 

pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu města.  Také udělilo 

souhlas zřizovatele školským zařízením ve městě k nabývání peněži-

tých darů účelově neurčených pro rok 2009. Schválilo celoroční hos-

podaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy 

nezávislého auditora. Rovněž schválilo jako zřizovatel rozdělení vý-

sledků hospodaření městských příspěvkových organizací za rok 2008 

VZZM 4. 6. 2009 
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takto: Základní škola – zisk 225 207,50 Kč převést do rezervního fon-

du, městský dům dětí a mládeže – zisk 16 570 Kč, z toho 3 314 Kč 

převést do rezervního fondu a 13 256 Kč převést do fondu odměn, MŠ 

Kollárova – ztráta 231 610 Kč bude uhrazena z rezervního fondu, MŠ 

Pražská – ztráta 16 433 Kč bude uhrazena z rezervního fondu. V závě-

ru zastupitelstvo projednalo a schválilo majetkoprávní záležitosti souvi-

sející s prodejem a směnou pozemků. 

 
     Páté zasedání zastupitelstva m ěsta  se konalo jako mimo řádné 

25. června 2009 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo pří-

tomno 13 zastupitelů. Na tomto mimořádném jednání zastupitelstvo 

schválilo zadání změn XI. Územního plánu sídelního útvaru Úvaly. 

Jedná se o změnu funkčního využití části pozemků, které se nacházejí 

za plánovanou přeložkou silnice I/12 na všeobecně smíšené území a 

území nerušící výroby a schválilo pořízení Územního plánu města 

Úvaly a zahájit projednávání příprav a také uložilo zveřejnit výzvu 

k podání podnětů k novému územnímu plánu města. V závěru jednání 

uložilo zastupitelstvo radě města, aby do konce září 2009 připravila 

rozbor rozpočtu a návrh úspor města v rozpočtu města v roce 2009 a 

2010.  

 
     Šesté zasedání zastupitelstva  města se konalo jako mimo řádné 

23. července 2009 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo 

přítomno 13 zastupitelů. Mimořádné jednání zastupitelstva schválilo 

uzavření smlouvy s dodavatelem  T H T, s. r. o., se sídlem v Poličce, 

na finanční pokrytí dodávky automobilové cisternové stříkačky. Také 

schválilo navýšení povoleného debetu  od Komerční banky na celkový 

limit 5 mil. Kč. Jmenovalo Bc. Kateřinu Vlasovou a Martina Urbana 

členy kontrolního výboru zastupitelstva města. V závěru jednání zastu-

pitelstvo pověřilo starostu města připravit procesně výpověď smlouvy 

se společností Technoexport, a. s., se sídlem v Praze 1, uzavřenou 6. 

12. 2007 a pověřilo radu města k organizaci výběrového řízení zakáz-

ky malého rozsahu na dodavatele služeb technické a projekční činnosti 

zajištění zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci úvalských rybníků  

MZZM 25. 6. 2009 

MZZM 23. 7. 2009 
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při dodržení maximálního cenového limitu na dodávku služeb 

v rozsahu smlouvy se společností Technoexport, a. s. 
 

     Sedmé ve řejné zasedání zastupitelstva m ěsta  se konalo 24. 

září 2009 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo přítomno 

12 zastupitelů. V úvodu jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 

o činnosti rady města a vedení města a schválilo  zveřejnění záměrů 

prodeje vybraných pozemků nebo části pozemků. Vzalo také na vě-

domí splnění svých usnesení od počátku roku 2009. Pověřilo starostu 

města  jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o možnosti navrá-

cení dotací a jednat se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci 

podané žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí – 

XII. výzva. Schválilo rozpočtové opatření č. 3 s příjmy a výdaji ve výši 

101 511 650 Kč. Také schválilo přijetí dotace ve výši 7 mil. korun 

z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na rok 2009 pro akci 

„Splašková kanalizace Úvaly – Slovany, Vinice (ul. 5. května)“. Sou-

hlasilo s přijetím dotace ve výši 200 tis. Korun z Fondu životního pro-

středí Středočeského kraje na rok 2009 pro realizaci akce „Úvaly –  

rekultivace lomu 1. etapa – odstranění skládky“.  Vzalo na vědomí 

vznik Krizového plánu města Úvaly, Krizového štábu města Úvaly a 

Zásady činnosti Krizového štábu města Úvaly. Zastupitelstvo projedna-

lo a schválilo majetkoprávní záležitosti spojené s bezúplatným převo-

dem a změnou funkčního využití pozemků. Schválilo podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí – Optimalizace vodní-

ho režimu krajiny na realizaci investičního záměru na stavby: revitali-

zace rybníku Fabrák, revitalizace rybníku Kalák, revitalizace rybníku 

Jámy s rozpočtovými náklady stavby ve výši 19 mil. korun a schválilo 

přijetí finančního závazku města Úvaly o účasti na financování projektu 

ve výši maximálně 30 % rozpočtu uvedeného projektu. Souhlasilo 

s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby „ČOV (čistírna 

odpadních vod) – intenzifikace a dostrojení s předpokládanými finanč-

ními náklady zakázky ve výši 20 mil. korun bez DPH. Přijalo dotaci 

z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského 

kraje pro akci „Bezpečnost chodců a snížení rizik v silničním provozu“ 

VZZM 24. 9. 2009 
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ve výši 380 tis. korun. Rozhodlo o pojmenování  parku před Hasičským 

domem v Úvalech po prvním veliteli úvalských hasičů Vilému Rosen-

baumovi názvem Rosenbaumův park. Uložilo starostovi města, aby 

zastupitelstvu předložil Demografickou studii obyvatel města Úvaly. 

Přijalo dar od občanského sdružení Otevřené Úvaly – mobiliář dětské-

ho hřiště na Slovanech, včetně dřevěného oplocení a vysazených 

stromů, v celkové hodnotě 227 tis. korun. V závěru jednání zastupitel-

stvo souhlasilo se spoluprací města Úvaly a slovenské obce Spišské 

Bystré, jako partnerské obce. 
 

     Osmé ve řejné zasedání zastupitelstva m ěsta  se konalo 3. listo-

padu 2009 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo přítomno 

12 zastupitelů. V úvodu zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o čin-

nosti rady města a vedení města a vzalo na vědomí splnění svých 

usnesení z roku 2009. Schválilo vyrovnaný rozpočet města na rok 

2010 ve výši příjmů i výdajů 82 129 000 Kč. Uložilo starostovi města 

zajistit dodržení čerpání rozpočtu v položce mzdy do 45 % za první až 

šestý měsíc 2010. Schválilo také rozpočtové opatření č. 4, kde příjmy i 

výdaje jsou vyrovnané v částce 102 243 577 Kč. Vzalo na vědomí in-

formaci o vodohospodářských investicích města a souhlasilo s podá-

ním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na in-

vestiční záměr „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě“ v celkové 

výši 96 mil. korun, v rozsahu rekonstrukce přivaděče a vodojemu Ro-

hožník, výstavba vodovodního řadu vodojem Jih, propojení a rekon-

strukce stávající sítě. Pověřilo starostu města jednáním se Státním 

fondem životního prostředí ČR ve věci podané žádosti o podporu 

z Operačního programu Životní prostředí – XIII. výzva. Vzalo na vě-

domí zprávu o financování investic do školství z Regionálního operač-

ního programu Středočeského kraje a souhlasilo s podáním žádosti o 

dotaci z Regionálního operačního programu Středočeského kraje pod-

zim 2009 na investiční záměry: MŠ Kollárova – náklady 23 861 000 

korun a základní škola – náklady 41 740 000 korun. Schválilo jako zři-

zovatel kritéria pro přijímání žáků do Základní školy Úvaly. Vydalo 

obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst a času, ve kterém mohou 

VZZM 3. 11. 2009 
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být provozovány výherní hrací automaty. V závěru jednání zastupitel-

stvo projednalo některé majetkoprávní záležitosti spojené se směnou a 

prodejem konkrétních pozemků. Vzalo na vědomí zprávu kontrolního 

výboru o kontrole vyřizování stížností na městském úřadě za období 

únor 2007 až leden 2009 a souhlasilo s bezúplatným převodem vlast-

nických práv k objektu rybářská chata Českému rybářskému svazu 

Úvaly. 

 
     Deváté ve řejné zasedání zastupitelstva m ěsta  se konalo 10. 

prosince 2009 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Na jednání bylo pří-

tomno 11 zastupitelů. V úvodu jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí 

zprávu o činnosti rady města a vedení města a splněná usnesení za-

stupitelstva v roce 2009. Souhlasilo s rozpočtovým výhledem na obdo-

bí 2010 až 2013. Schválilo rozpočtové opatření č. 5 s příjmy a výdaji 

ve vyrovnané výši 103 983 412 Kč.  Souhlasilo s podáním žádosti o 

dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje 

na akci „Kanalizace – Barákova Úvaly“ a zavázalo se spolufinancovat 

akci ve výši 5% nákladů, dále s podáním žádosti o dotaci z Fondu 

sportu, volného času a primární prevence“  ve výši 2 750 Kč pro Vel-

kou cenu města Úvaly, s podáním žádosti o dotaci z Fondu kultury a 

obnovy památek Středočeského kraje na akci „Obnova kamenného 

mostku – 2. etapa a zavazuje se k spolufinancování ve výši 17 500 Kč, 

také s podáním žádosti o dotaci z Fondu podpory dobrovolných hasičů 

a složek integrovaného záchranného systému Středočeského kraje na 

akci „Modernizace vybavení SDH Úvaly“ a zavazuje se k spolufinanco-

vání akce ve výši 5 011 Kč. Pro rok 2010 schválilo vodné ve výši 38,63 

Kč/m3, stočné ve výši 35 Kč/m3 a poplatek za odpady ve výši 492 Kč 

na osobu. Projednalo také majetkoprávní záležitosti ve vztahu bez-

úplatnému převodu a směně pozemků. Vzalo na vědomí podání žá-

dosti o dotaci z Humanitního fondu Středočeského kraje na investiční 

akce v sociální oblasti v roce 2009 ve výši 300 tis. korun na pořízení 

osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby města Úvaly a 

na dodání automobilu vyhlásilo veřejné výběrové řízení. Souhlasilo 

s podáním žádosti města Úvaly jako poskytovatele sociální služby o 

VZZM 10. 12. 2009 
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dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 ve výši 1 410 000 Kč pro Pe-

čovatelskou službu města Úvaly. Také souhlasilo s přijetím daru od 

akademické sochařky Miloslavy Kaňkové, která městu darovala kera-

mický znak města Úvaly. V závěru jednání zastupitelstvo vzalo na vě-

domí zprávy o provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva za 

období 2006 až září 2009 a kontrolu vyřizování návrhů, připomínek a 

podnětů podaných zastupiteli nebo občany na jednání zastupitelstva 

za období 2008 až září 2009. 
 

Rada města 
      Rada města, ve složení MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, 

Karel Linhart, Helena Novosádová a Miloslav Kolařík, se v roce 2009, 

sešla na 14 zasedáních.   

     Na svých zasedáních rada města pravidelně prováděla kontrolu 

plnění úkolů uložených zastupitelstvem i úkolů vlastních, a zabývala se 

také přípravou materiálů pro veřejná i mimořádná zasedání zastupitel-

stva, návrhy a kontrolou práce jednotlivých odborů městského úřadu, 

podněty jednotlivých zastupitelů a občanů pro jednání zastupitelstva, 

vyřizovala připomínky a stížnosti občanů. 

 

Výbory zastupitelstva m ěsta 
 

Výbor kontrolní  – předseda Ing. Michal Breda, tajemník Jitka 

Hamouzová . 
 

Členové:  Ing. Ladislav Morávek, Ing. Václava Baumanová, Josef Po-

lák, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ing. Ivan Kišš (rezignoval k 4. 6. 2009), 

Mgr. Jiří Turek (rezignoval 16. 4. 2009), Martin Urban (zvolen 23. 7. 

2009), Kateřina Vlasová (zvolena 23. 7. 2009). 
 

Výbor se sešel v roce 2009 7x. 

Provedl tyto kontroly: 

• Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2008 

• 2x kontrola podnětů p. Brzáka 

Rada města 

Výbory zast u-
pitelstva m ěs-
ta 
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• Kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů za 2/2007-

1/2009 

• Kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných za-

stupiteli nebo občany na VZZM 

• Zpětná kontrola plnění usnesení VZZM se zaměřením na nespl-

něná usnesení v letech 2006, 2007, 2008 a částečně v roce 

2009 
 
   

Výbor finan ční – předseda Mgr. Petr Borecký, tajemník Dana 

Kyralová . 

Členové:   : Ing. Ludmila Millerová,  Hana Opálková, Petr Kunetka, Ing. 

Miloslav Breda, Ing. Jan Kadlec, Jana Pilátová. 
 

Finanční výbor se sešel  5x a projednával v roce 2009 tyto hlavní body: 

• kontrola nákladů na rekonstrukci Multitec 

• Kontrola nákladů na rekonstrukci čp. 95 

• Analýza činnosti VPS 

• Analýza přehledu dotací za roky 2006-2008 

• Kontrola nákladů na přípravu projektových dokumentací 

• Rozbor a přehled nákladů na vybavení MěÚ výpočetní techniku  

• Analýza vývoje a aktuální informace k rozpočtu města 2009  

• Připomínky a výklad k návrhu rozpočtu 2010 
 

Výbor pro výstavbu  – předseda Ing. Radek Netušil, tajemník 

Ilona Reicheltová. 
 

Členové:   Roman Kroutil, Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. arch. Mar-

tina Bredová, Ing. Roman Krásný, Ing. Helena Bulíčková, Josef Štěpá-

novský, Ing. Josef Beneš, Ing. Petr Hošek, Ing. Michal Breda, Milan 

Švihla, Daniela Procházková, Ing. Josef Martinovský, Miloslav Kolařík. 
 

Výbor zasedal v roce 2009 čtyři krát a na svém jednání projednával 

tato hlavní témata:  

• Návrh změny Územního plánu č. XI 

• Projednání změny urbanistické studie Hostín 
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• Projednání priorit výstavby splaškové kanalizace v rámci vodo-

hospodářských investic města 

• Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV – intenzifikace a 

hrubé předčištění 

 

Komise letopisecká  – předseda Ing. Jana Horová, tajemník Ma-

rie Černá. 
 

Členové:  Ing. Zdeňka Havránková, PhDr. Lenka Mandová, Dr. Vítěz-

slav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka. 
 

     Členy letopisecké komise v souladu se zákonem schvaluje zastupi-

telstvo města.  

     Komise letopisecká se v roce 2009 sešla 1x, projednala a doporuči-

la zastupitelstvu schválit kronikářský zápis města za rok 2008 a název 

parku – Rosenbaumův park na počest Pavla Rosenbauma, zatčeného 

v září 1939 a jako českého vlastence a příslušníka židovské přísluš-

nosti umučeného v koncentračním táboře Dachau v roce 1942. 

 

Komise rady m ěsta 
 
Komise pro sport a turistiku 

Předseda: Josef Krutský  

Tajemník: Jitka Hamouzová 

Členové: Dana Poláková, Vladimír Minařík, Pavel Polák, Martina Kře-

linová, Michael Březina. 

Komise se sešla v roce 2009 1x. 

• Připravovala návrh na rozdělení finančních prostředků pro spor-

tovní organizace. 

• Vyjadřovala se k záměru výstavby víceúčelové sportovní haly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komise rady 
města 
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Komise pro pot řeby m ěstských částí  

Předseda: Ing. Eva Kiššová  

Tajemník Jitka Hamouzová 

Členové: Martin Kuchař, Ing. Milan Schmidt, Mgr. Hana Němcová, Ing. 

Miluše Kavěnová, Petra Šišková, Jan Komínek, Romana Komínková, 

Ing. Marcel Breda.  

Komise se sešla v roce 2009 4x. 

• Vyjadřovala se k záměru výstavby víceúčelové sportovní haly 

• Předávala jednotlivým odborům MěÚ podněty a požadavky čle-

nů komise a občanů města  
 

 

Komise pro rozvoj školství  

Předseda: Ing. Petr Hošek  

Tajemník: Jana Tesa řová 

Členové: Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová, Jaroslava Hejnico-

vá, Šárka Trojánková, Mgr. Eva Bubáková, Olga Hertlová. 

Komise se sešla v roce 2009 2x. 

• Řešila problematiku školských zařízení ve městě 
 

 

Komise pro efektivní využívání majetku a provozních  
prost ředků 
 

Předseda: Ing. Ivan Kišš  

Tajemník: Jana Tesa řová 

Členové: Kateřina Vlasová, Ladislav Roučka, Ing. Kateřina Schmidto-

vá, MUDr. Jan Šťastný, Petr Frýdman. 

Komise se sešla v roce 2009 1x. 

• Řešila náměty předané starostou města, které se týkaly efektiv-

ního využití majetku 
 

 

Komise pro kulturu 

Předseda: Helena Novosádová  

Tajemník: Jana Tesa řová 

Členové: Růžena Kroutilová, Alena Janurová, Alena Fejtová, Dr. Ví-

tězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Ing. Hana Opálková, Iva 
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Branyšová, Ing. Zdenka Havránková, Petra Štípalová, Petr Frýdman, 

Mgr. Monika Petržílková. 

Komise se sešla v roce 2009 9x, organizovala a připravovala tyto kul-

turní akce: 

• IX. městský ples, beseda se spisovatelem  p. Ebrem, Pomláz-

ková zábava pro seniory, koncert Jindřišky Dvořáčkové a Radko 

Mandy, Čarodějnice, koncert Musica Dolce Vita ve spolupráci 

s MDDM, májový koncert sboru Christi, Václavské odpoledne 

pro seniory, Úvalské notování, Výstava k výročí sametové revo-

luce, Rozsvícení vánočního stromu, příprava X. městského ple-

su 
 

 

Komise pro investice, výstavbu a komunikace 

Předseda: Roman Kroutil  

Tajemník:  Adriana Bednar číková 

Členové: Ing. Radek Netušil, Ing. Josef Horák, Ing. Vladimír Struska, 

Ing. Ivan Černý, Miloslav Kolařík, Ing. Hana Kameníková, Jan Král, 

Ing. Josef Beneš, Ing. Ladislav Pavlovič, Ing. Michal Breda, Ing. Ro-

man Krásný. 

Zasedala v roce 2009 5 x. Na svém jednání projednávala tato hlavní 

témata: 

• Projednání novostavby víceúčelové haly v Úvalech 

• Přístavba a rekonstrukce hasičského domu 

• Dostavba a stavební úpravy základní školy 

• Provizorní úpravy povrchů komunikací 

• Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV – intenzifikace a 

předčištění 

• Projednání projektu „Rekonstrukce a úpravy náměstí Arnošta 

z Pardubic“ 

• Záměr realizace chodníku po levé straně náměstí 
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Komise pro dopravní obslužnost 

Předseda: Richard Sadil 

Tajemník:  Jana Teplá 

Členové: Zdeněk Javůrek, Jan Šlechta, Jan Marek, Kateřina Vašková, 

Robert Kotál, Michal Jursa. 

Komise zasedala v roce 2009 4 x. Na svém jednání projednávala tato 

hlavní témata: 

• Projednání novostavby sportovní haly v Úvalech 

• Parkování v ul. Husova 

• Harmonogram plánovaných akcí dopravního značení 

• Projednání dopravního řešení v ul. Husova a Komenského 

• Vytipování míst pro měřiče rychlosti 

• Parkování u koupaliště 

• Dopravní situace v lokalitě Nových Slovan 

• Parkovací automaty, parkování v drážním prostoru 

• Snížení rychlosti na I/12 
 

 

Bytová komise  

Předseda: Martina Bedrnová  

Tajemník: Blanka Viktorová 

Členové: Ing. Ludmila Milerová, Ing. Jana Pávová, Pavlína Zelenková, 

Jana Tesařová, Ivana Šťastná. 

Jednání bytové komise v roce 2009 se konalo dvakrát a projednala 

následující záležitosti: 

• Zařazení nových žádostí do evidence žadatelů o byt v majetku 

města 

• Přidělení volného služebního bytu ul. Prokopa Velikého 1347 

• Přidělení bytu ul. Pražská 527 
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Komise sociáln ě – zdravotní 

Tajemník: Monika Šimonová 

Členové: Jiří Loskot, Alena Pščolková, Soňa Křížová, Pavlína Frýd-

manová, Ing. Helena Váňová, Zdenka Jordánová, Alena Křelinová, 

Mgr. Ivana Šťastná, Jana Tesařová - stálý host. 

Komise sociálně zdravotní se sešla v roce 2009 celkem 2x. Zabývala 

se problematikou života seniorů a zdravotně postižených občanů 

v našem městě. 
 

 

Komise pro bezpe čnost a prevenci kriminality 

Předseda: Milan Turan  

Tajemník:  Martin Svoboda 

Členové: Ing. Václav Šnyrch, Ing. Václav Setnička, Bc. Jiří Pohunek, 

Václav Pertl, Ing. Jana Horová. 

V roce 2009 projednávala: 

• Možnost instalace kamerového systému v Úvalech (využití, pro-

voz, dohled, údržba) 

• Zajištění akce BEZPEČNÁ SOBOTA 
 

 
 

Komise pro životní prost ředí a odpadové hospodá řství 

Předseda: Josef Št ěpánovský  

Tajemník: Bohuslav Prok ůpek 

Členové: JUDr. Petr Petržílek, Petr Urban, Ing. Ladislav Morávek, Dr. 

Vítězslav Pokorný, Miloslav Kolařík, Milan Turan, Jiří Konečný, Zbyněk 

Slavík, Ing. Josef Zach. 

Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství v roce 2009, 

projednávala systém odpadového hospodářství města. 

 
 

Vztahy v zastupitelstvu m ěsta v roce 2009 
     Volební období 2006 – 2010 bylo prvním „polistopadovým“, kdy se 

v zastupitelstvu města objevily zásadní rozdíly na některé problémy 

rozvoje města mezi jednotlivými volebními sdruženími, popřípadě i 

jednotlivými zastupiteli uvnitř kandidujících sdružení. 
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     Zcela zásadním problémem bylo povolení další výstavby v oblasti 

Hostína, kdy se nejen zastupitelé, ale i úvalská veřejnost rozdělili na 

dva absolutně antagonistické tábory. Pro další výstavbu, která městu 

přinesla 80 milionů Kč jako příspěvek investora na rozvoj infrastruktury 

města (pouze díky těmto finančním prostředkům bylo možno připravit 

žádosti o dotace z evropských fondů a z ministerstva zemědělství) hla-

sovali zastupitelé města za Občanskou demokratickou stranu, zastupi-

telé za sdružení „Volba pro Úvaly“ a jeden zastupitel  (ze tří) za sdru-

žení „Za rozvoj Úval – Nová šance“. Proti byli zastupitelé za sdružení 

Otevřené Úvaly a KSČM. Dva zastupitelé sdružení „Za rozvoj Úval – 

Nová šance“ se zdrželi hlasování. 

     Problematika další výstavby, která se v zastupitelstvu projednávala 

v letech 2008 a 2009 však byla prakticky jediným problémem, kdy se 

zastupitelstvo zcela jednoznačně polarizovalo. V ostatních případech 

sice často docházelo k diskuzím, někdy i bouřlivým, nakonec však ví-

tězil rozum a pragmatismus, popřípadě kompromis. 

     Na zasedáních zastupitelstva města se v roce 2009 také plně pro-

jevila soutěživost a kontrola nad vykonávanou správou města. Rozlo-

žení síl vedlo k důslednému kontrolování při nakládání s majetkem 

města.  Konkrétně v tomto období byla častým tématem finanční situa-

ce v oblasti naplňování příjmového účtu města a to nejen z hlediska 

pravidelných informací finančního odboru o stavu vývoje příjmu ze 

státního rozpočtu na přenesenou činnost, ale také ostatní položky byly 

předmětem pravidelného dohledu.   

     Zastupitelstvo města, jako kolektivní místní samosprávný orgán, lze 

celkově hodnotit jako tvůrčí. Důsledné sledování  a kontrola ze strany 

zastupitelů za občanské sdružení Otevřené Úvaly a KSČM vedly 

ke zvýšené pozornosti na předkládané materiály do zastupitelstva a 

vytváření základních principů v oblasti jednání s investory a zavedení 

určitého systémového přístupu k sledování naplňování usnesení za-

stupitelstva a rady města. 

     Celé dobíhající volební období se dá považovat za zlomové zejmé-

na v tom smyslu, že se do aktivit zabývajících se dalším směřováním 

města Úvaly zapojili i „noví, přistěhovávající se Úvaláci“, a to jak 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2009                                                                                     strana          21  
                                                                                                                                                                                              

v zastupitelstvu, tak v poradních orgánech zastupitelstva a rady města. 

Vliv nových občanů v samosprávných orgánech města bude jistě 

v následujících letech vzrůstat a důsledkem budou dalekosáhlé změny 

charakteru města. 
 
 
 

Městský ú řad Úvaly 
 
       

     Budovy městského úřadu jsou umístěny na Pražské ulici, čp. 276. 

Pracoviště ekonomického odboru je v budově na náměstí Arnošta 

z Pardubic čp. 95, pracoviště odboru životního prostředí a územního 

plánu a Stavebního úřadu Úvaly je umístěno v Riegrově ulici (Multi-

tec). 
 

Městský ú řad je strukturován následovn ě: 

Starosta města – MUDr. Jan Šťastný, volený funkcionář. 

Místostarosta města – Ing. Helena Váňová, volená funkcionářka.  

Tajemník m ěstského ú řadu – Ing. Jaroslav Novotný, jmenovaný sta-

rostou – 1. 1. -  31. 10.; dále místo neobsazeno  

sekretariát – Monika Šimáňová 

informatik – místo neobsazeno    
 

Odbory m ěstského ú řadu 
 
 
 

 

Odbor správní  – vedoucí odboru Jana Tesa řová. 

podatelna – informa ční centrum: Ivana Šťastná, Lenka Platzová 

správní odd ělení:  Radka Branyšová, Marie Černá, Jitka Hamouzová 

oddělení sociální pé če: Ilona Hošková, Monika Šimonová,  

pečovatelská služba:  Vladislava Blochová, Pavlína Frýdmanová, So-

ňa Křížová, Lenka Paulová. 
 

Odbor ekonomický  – vedoucí odboru Jitka Hájková. 

Dana Kyralová, Jana Novotná, Blanka Viktorová 
 

Odbor investic  – vedoucí odboru Ilona Reicheltová. 

Adriana Bednarčíková, Jana Teplá – od 22. 6. 
 

Odbory ú řadu 

Městský ú řad 

Odbor správní 

Odbor investic 

Odbor ekon o-
mický 
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Odbor správy majetku -  vedoucí odboru Martin N ěmeček – od 

1. 6. 

Miroslav Černý, Martin Svoboda, Ing. Karel Böhm – do 30. 6. 
 

Odbor životního prost ředí a územního plánu  – vedoucí 

odboru Bohuslav Prok ůpek. 

Blanka Reinerová, Marek Šplíchal 
      

Stavební ú řad – vedoucí ú řadu Ing. Helena Bulí čková. 

Petra Edelmannová, Alena Fejtová, Jana Jungwirthová, Kateřina Ko-

pecká, Jitka Mocová, Milada Říhová, Jana Sandnerová, Renata Vay-

helová, Karolína Fliegeleová – od 3. 8. 
 

Veřejně prosp ěšné služby  – vedoucí Petr Prchal – od 1. 6.  

Jiří Konečný, Václav Škorpil, Vladimír Vojáček, Pavel Francl, Milan 

Vodhánil, František Čada, Vladimír Rémiš, Jiří Dědina, Karlin Jan, Da-

na Šubotniková, Jiří Smolek (od 24. 8. 2009), Jitka Kolářová (od 1. 10. 

2009, Vladimír Novotný (od 3. 11. 2009). 
 

Dům s pe čovatelskou službou  -  počet pracovníků 2 

Správce objektu Jan Karlin 
 
Městská knihovna  -  počet pracovníků 2  

vedoucí Iva Kr ňanská 
 
Zdravotní st ředisko  – počet pracovníků 2 

 
Jednotka Sboru dobrovolných hasi čů Úvaly  
 

     V rámci města má zvláštní postavení Jednotka Sboru dobrovol-

ných hasi čů Úvaly, Klánovická 918. řazená jako JPO II. (jednotka 

požární ochrany), která čítá 27 členů. Velitelem jednotky byl Karel Klí-

ma (do své smrti 1. 12.), po té jako zastupující velitel působil Miroslav 

Šindelář.  

     Výjezdová jednotka sboru disponuje třemi zásahovými vozidly – 

CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706 RTHP a nově zakoupený auto-

mobil CAS 20 Tatra 815 4x4. 

Jednotka SDH 
Úvaly 

Stavební ú řad 

Dům 
s pečovatelskou 
službou 

Městská kniho v-
na 

Zdravotní st ře-
disko  

Veřejně pro-
spěšné služby 

Odbor ŽP a 
územního plánu 

Odbor správy 
majetku 
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     Jednotka v uplynulém roce vyjížděla celkem k 44 událostem. Z toho 

bylo 32 v našem městě. 

 

ŽIVOT ÚVAL – m ěsíčník, vydavatelem je m ěsto Úvaly.  
 

     Měsíčník přináší informace ze všech oblastí života města ve 14 zá-

kladních rubrikách, které lze však aktuálně rozšiřovat o další oblasti – 

Městský úřad, Zprávy z města, Kultura a volný čas, Okénko knihovny, 

Napsali o nás, Zprávy z MDDM, Školství, Organizace a spolky, Sport, 

Církev, Historie, Úvalská vařečka, Společenská kronika, Inzerce. 

     V současnosti se časopis Život Úval připravuje výpočetní technikou, 

graficky zpracovává a tiskne v tiskárně. Vedoucím redaktorem je Ing. 

Vladislav Procházka a dalšími členy redakční rady jsou Ing. Eva Kiš-

šová, Ing. Radek Netušil, Dr. Vítězslav Pokorný, Jan Štěpánovský, Ing. 

Helena Váňová, Mgr. Romana Vorlíčková. Grafiku zajišťuje Y. Absolo-

nová a v barvě tiskne Tiskárna Úvaly, spol. s r. o. Časopis velikosti A4 

má 28 stran a vydává se v nákladu 2500 kusů. Do úvalských rodin na 

počátku každého měsíce časopis distribuují úvalské doručovatelky 

České pošty, a. s.   

 
Rozpočet města 
 
Schválený rozpočet na rok 2009:     příjmy   87 484 177,- Kč 

                                                         výdaje   87 484 177,- Kč 

 
Skutečnost čerpání rozpočtu 2009:  příjmy  75.347.240,79 Kč - 90,38% 

                                                         výdaje  84.297.038,39 Kč - 88,07% 

 

  
Příjem úvěru 5.000.000,- Kč  

Splátka úvěru krátkodobého 2.989.421,01  Kč 

Splátka úvěru dlouhodobého 6.391.800,-Kč  

Dary městu: investiční     750 000,- Kč 
                    neinvestiční   49 250,- Kč 

 

Rozpočet 
města 

ŽIVOT ÚVAL 
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Přehled finan čních p říspěvků úvalským organizacím a spolk ů za rok 2009 

název spolku 

                                  
                     Přidělený 
                     příspěvek   využití   

doložené účty      
               celkem  
                       za:     

  
  

  
    

  

Sdružená obec baráčníků 7 000           

MO ČRS     160 000           

TJ SOKOL 
Úvaly 

 
80 000 doprava zájezd Švédsko 

 
130 000 

Klub přátel historie a přírody Úval a 
okolí 50 000  

vydání  knihy Drobné      
památky Úval a okolí               168 223 

  
  

  
    

  

OS za rozvoj Úval Nová šance 15 000 II. Úvalské jabkobraní     

        
dárky, ceny, vstupné, materiál, 
medaile   

SK Úvaly 
stolní tenis   7 000           

Svaz tělesně postižených 5 000 
Autodoprava zájezd proplaceno 
hotově 4 828 

SK Úvaly no-
hejbal   10 000           

Český svaz chovatelů 8 000           

SK Úvaly ko-
paná   300 000           

Tenis club 
Úvaly   70 000 

opravy oplo-
cení     193 000 

OS Klub důchodců Úvaly 5 000 
autodoprava zájezd-proplaceno 
hotově 5 807 

  
 

    
    

  

Cyklistický klub Úvaly 20 000           

Český svaz 
včelařů   5 000           

Letecko-modelářský klub 5 000 modelářské potřeby   5 011 

Sbor dobrovolných hasičů 50 000 materiál dotace děti   50 088 

Junák svaz 
skautů   50 000           

 
 

Základní p řehled o majetku m ěsta 
byty, domy   
Škvorecká 181, 75, 105 328 

Smetanova 203 

Prokopa Velikého 1346, 1347 

Kollárova 1095, 1096 

Majetek m ěsta 
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Pražská 527 

služební byty v budově ZŠ  

služební byt v MŠ Kollárova 1260 

Služební byt Klánovická 918 (hasiči) 

služební byt nám. A. z Pardubic 18 

Horova 1482 

Dům s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570 
 
 

nebytové prostory   

Pražská 276 /budova městského úřadu)  

nám. A. z Pardubic 95, 18  

Večerka v Jiráskově ulici 844 

Služebna Policie ČR, Riegrova 897  

Riegrova 897 - Multitec 

Zdravotní středisko, Pražská 1144 
 
 

ostatní ve řejně prosp ěšný majetek m ěsta   

 areál budov ZŠ 7, 8, 44 

MŠ Kollárova 1260 

MDDM V. Nováka 372 

městský hřbitov  

hasičská zbrojnice Klánovická 918 

Tesko dům pod školou, Podhájí 1283 

Koupaliště, Horova  

areál VPS, 5. května 47 

ČOV Hodov 

 
 

Výstavba – domy, byty, infrastruktura, silnice 
a železnice 
 

 

Konkrétní investi ční akce, rekonstrukce a opravy 

     Pozemky, komunikace, veřejné osvětlení nejsou taxativně vyjme-

novány. V roce 2009 Správa majetku města Úvaly získala do vlastnic-

tví areál Multitec, Riegrova 897. Bylo dokončeno veřejné osvětlení 

v ulici Ebenova. Sboru dobrovolných hasičů Úvaly bylo pořízeno nové 

Výstavba  
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hasičské auto včetně výměny vrat. Proběhlo vyklizení lomu v ulici Rie-

gerova z dotace. 

     Město přijalo dotaci ve výši 380 tisíc korun z odboru dopravy Stře-

dočeského kraje pro zajištění akce „Úvaly – bezpečnost chodců a sní-

žení rizik v silničním provozu“. V této souvislosti bylo doplněno chybě-

jící dopravní značení nutné pro současný silniční provoz a byly zreali-

zovány vyspecifikované úpravy přechodů pro chodce ve městě. Rov-

něž byla přijata dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kra-

je na realizaci akce „Splašková kanalizace Úvaly – Slovany, Vinice (ul. 

5. května)“ ve výši 7 mil. korun. V závěru roku byla zpracována a po-

dána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revi-

talizaci rybníků Fabrák, Kalák a Jámy.  

Vodohospodářské investice města Úvaly  

- dne 14. 10. 2009 byla podána žádost o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí na splaškovou kanalizaci (snížení 

znečištění vod) – náklady 203 mil Kč bez DPH 
 

- dne 9. 11. 2009 byla podána žádost o dotaci z Operačního pro-

gramu Životní prostředí na dostavbu a rekonstrukci vodovodní 

sítě Úvaly – náklady 89 mil. Kč bez DPH 

Celkem bylo požádáno na obě akce o 228 mil korun. 

     Dále město požádalo o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na 

rozšíření a intenzifikaci ČOV – náklady 16 mil. Kč bez DPH. V prosinci 

byla dále podána žádost o dotaci z Operačního programu ROP NUTS 

II Střední Čechy na stavbu „Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova 

v Úvalech“ – náklady 20 mil. Kč s DPH. Souběžně byla podána žádost 

o dotaci z Operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy na stav-

bu „Rozšíření kapacity Základní školy Úvaly – náklady 40 mil. Kč 

s DPH. 

     Byla provedena oprava povrchu komunikace v ul. Čelakovského. 

Oprava byla uskutečněna následujícím způsobem: srovnání vrchní 

vrstvy povrchu komunikace, výšková úprava poklopů šachet a šoupat, 

navezení vrstvy štěrku v tloušťce cca 5 cm, prostříknutí asfaltovou 

emulzí.  
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V průběhu roku byla zpracována projektová dokumentace:  

- Generel odvodnění města Úvaly 

- v Architektonické studii stavebních úprav stávajících budov are-

álu úvalských škol 

- Rekonstrukce a úpravy náměstí Arnošta z Pardubic 

- Přístavba objektu „Hasičského domu“ Úvaly, Klánovická čp 918 
 

Výstavba na Hostín ě  

     V současné chvíli je dokončeno územní řízení na 1. etapu (bylo 

vydáno územní rozhodnutí) a tím pádem začnou práce na stavebním 

povolení. Tím, že bylo územní rozhodnutí vydáno, je splněna podmín-

ka získání zbylých 21 milionů Kč (z celkových 80 milionů - 59 milionů 

jsme již obdrželi) od developera výstavby. Slavnostní předání šeku je 

plánováno na jaro 2010.  

     Díky této výstavbě (která je naprosto odlišného stylu, nežli subur-

bánní – suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěho-

vání městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich 

zázemí) výstavba v okolí - budou zde ulice, obchody, školy, škola atd.) 

a finančním prostředkům developera město získalo prostředky na spo-

lufinancování dotací z EU a ministerstva zemědělství a v současné 

době jsou podány žádosti téměř za půl miliardy Kč (kanalizace a ČOV, 

voda a vodojemy, školky, škola, rybníky).  

 
 

Školství a vzd ělávání 

Mateřská škola Pražská 525 

Personální obsazení školy: 

Ředitelka: Hejnicová Jaroslava. 

Učitelky:  Horáková Hana, Haužvicová Jana – do 31. 8., Kroutilová 

Růžena, Macková Radka – od 24. 8. 
 

     Škola má kapacitu 45 dětí ve 2 třídách – Sluníčka, Dráčci. Ve škole 

pracují 4 pedagogičtí pracovníci, dva provozní, dvě kuchařky. 
 

Aktivity na mate řské škole: 

Mateřské školy 

Školství a 
vzdělávání  
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     Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Školka plná 

pohoda“. Tento vzdělávací program je rozdělen do 5 oblastí. Je sesta-

ven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. Mezi ak-

tivity školy patří: pravidelná divadelní představení ve škole, výuka ang-

lického jazyka (seznámení), podzimní tematický výlet do ZOO Praha, 

podzimní karneval se soutěžemi, účast na výtvarných soutěžích v 

městském domě dětí a mládeže. Mikulášská nadílka, Vánoční poseze-

ní s rodiči, oslava Masopustu, škola v přírodě v Krkonoších, předpla-

vecká výuka v bazénu v Čelákovicích, Sluníčkový den, oslava Veliko-

noc, jarní táborák, pěší a cyklistický výlet do Klánovického lesa, výlet 

na zámek Berthold, výtvarné práce na nástěnce v úvalské lékárně, 

seznámení s keramikou, návštěva 1. třídy na základní škole. 

     Škola spolupracuje s rodiči, se Základní školou Úvaly, se Základní 

a praktickou školou Úvaly a s Městským domem dětí a mládeže Úvaly. 

Drobné opravy hraček a zahradních prvků provádějí rodiče. Pro děti 

byly také zakoupeny dřevěné houpačky. 
 

Mateřská škola Kollárova 1260 
 
 

Personální obsazení školy: 

Ředitelka: Trojánková Šárka. 

Učitelky:  Netíková Eva, Plačková Ivana, Hájková Jana, Šubertová 

Anna, Vojáčková Miluše, Matějková Dagmar, od 13. října - 

Veselá Hana, Teclová Eva (na mateřské dovolené). 
 

     Škola slavila v roce 2009 výročí 30 let svého trvání, byla slavnostně 

otevřena dne 4. 1. 1979. V současné době má kapacitu 125 dětí v 5 

třídách – Motýlci, Kytičky, Jablíčka, Sluníčka, Berušky. Pracuje zde 9 

pedagogických pracovníků, dvě provozní, dvě kuchařky a správce ma-

teřské školy. 

     V letních měsících 2008 proběhla rekonstrukce tělocvičny v MŠ na 

běžnou pátou třídu pro 20 dětí, od 1. 1. 2009 byla zvýšena kapacita v 

této třídě na 25 dětí. V měsíci září a říjen 2009 byla provedena rekon-

strukce schodišť u dvou tříd. V rámci možností je obnovován zastaralý 

a nevyhovující nábytek na třídách. V současné době jsou již v každé 
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třídě nové stolky a židličky, které odpovídají současným hygienickým 

normám. 
 

Aktivity na mate řské škole: 

     Škola pracuje dle výchovně vzdělávacího programu „Svět je velké 

dobrodružství“, který je rozpracován do čtvrtletních okruhů. Zvýšená 

pozornost je věnována i nadstandardní činnosti – divadélka v MŠ i 

v Praze, poznávací výlety, plavání, oslava Vánoc i Velikonoc, škola 

v přírodě – v roce 2009 v malebném kraji Vysočina v Bystřici pod 

Pernštejnem, akce pro rodiče s dětmi – podzimní dílny, vánoční dílny, 

rozlučka s předškoláky, účast na výtvarných soutěžích v městském 

domě dětí a mládeže, kde se děti pravidelně umísťují na 1. až 3. místě. 

Byla zavedena tzv. „nespací třída“ pro předškolní děti (rodiče mají 

možnost si vybrat odpolední klid na lůžku nebo nespací hrací třídu).     

     Škola spolupracuje úzce s rodiči, se Základní školou Úvaly, 

s Městským domem dětí a mládeže Úvaly a s okresní pedagogicko-

psychologickou poradnou. 
 

 

Základní škola v Úvalech 
 

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

První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šes-

tým až devátým ročníkem. Součástí školy jsou školní družina a školní 

jídelna. Kapacita školy ve školním roce 2008/2009 byla 680 žáků, 

školní družina 145 žáků a školní jídelna 400 strávníků. Ve škole praco-

valo celkem 26 tříd s 587 žáky. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,19.       

     Škola se zaměřuje na samostatné myšlení žáků, výběr, třídění in-

formací a schopnost využívat získaných poznatků při řešení problémů. 

Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, 

k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného 

nadání. Poskytuje všem žákům příležitosti zažít úspěch. Cílem je vy-

tváření pozitivního vztahu ke vzdělání a k dalšímu celoživotnímu vzdě-

lávání. Velký důraz je kladen na výchovné působení školy. Ve školním 

roce 2008/2009 bylo evidováno 24 nadaných žáků.  

Základní škola 
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     Škola má velký spádový obvod. Zákonní zástupci dětí mají právo si 

vybrat školu, a proto někteří žáci dojíždějí také z jiných školních obvo-

dů. Při naplňování kapacity školy jsou přednostně přijímáni žáci, jejichž 

trvalým bydlištěm je město Úvaly a spádové obce. Z Úval navštěvuje 

školu 360 žáků, ostatních 227 žáků je z obcí a měst Broumov, Břeža-

ny, Dobročovice, Doubravčice, Horoušánky, Horoušany, Hradešín, 

Kladno, Květnice, Lanžhot, Masojedy, Nehvizdy, Plzeň, Pochvalov, 

Praha, Přišimasy, Sázava, Sibřina, Šestajovice, Škvorec, Třebohosti-

ce, Tuchoměřice, Tlustovousy, Tuklaty, Vidče. Školu navštěvuje i 12 

cizinců – Ukrajina, USA, Arménie, Gruzie, Slovensko, Vietnam. 

     Zápisu do 1. ročníku základní školy se poprvé účastnilo 74 dětí a 16 

dětí přicházejících po odkladu. 

     Ve školním roce 2008/2009 pracovalo na škole celkem 60 zaměst-

nanců - 43 pedagogických a 17 provozních pracovníků. Z  pedagogic-

kých pracovníků bylo 36 učitelů. Provoz školní družiny zajišťovalo 5 

vychovatelek. 

     Škola při své výchovně vzdělávací činnosti úzce spolupracuje s ro-

diči žáků a s Městským domem dětí a mládeže v Úvalech. 
 

Složení pedagogického sboru bylo následující:  
 
 

Ředitel školy:  Mgr. B řezka Jaroslav  

Zástupci ředitele školy: Ing. Morávková Blanka pro 1. stupeň, Mgr. 

Nováková Irena pro 2. stupeň 

Výchovný poradce:  PhDr.  Pouch  Zdeněk 

Učitelé: 

Mgr. Březková Arnoštka, Mgr. Chotětická Renata,  Bc. Daněk Petr, 

Dejdarová Tereza, Foučková Lenka, Bc. Halačková Monika, Mgr. Ha-

velková Marcela, Jaklová Anna, Mgr. Klicperová Tamara, Mgr. Konde-

líková Růžena, Mgr. Koting Josef, Křížová Zdeňka, Mgr. Lavička Pa-

vel, Mgr. Mareš Vít, Ing. Bc. Misárková Dana, Bc. Mládková Olga, Ing. 

Morávková Blanka, Mgr. Nováková Irena, Mgr. Petržílková Monika, 

PhDr. Pouch Zdeněk, Mgr. Průžková Marcela, Semrádová Miloslava, 

Sigmundová Jana, Mgr. Stará Jana, PhDr. Stibor Michal, Šintlerová 

Hana, Bc. Štípalová Petra, Mg.A. Trojanová Věra, Bc. Tůmová Dana, 

Mgr. Ťoupalíková Marie, Weissgärber Dagmar. 
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Vychovatelé: 

Školní družina – vedoucí vychovatelka: Blažková Han a 

Vychovatelky:  Krejcárková Romana, Landgráfová Marie, Smažáková 

Michaela, Šimůnková Romana, Šťastná Oxana. 
 

Školní parlament 
 

     Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve školním parlamentu cel-

kem 20 žáků z druhého stupně. Pravidelně se scházeli nejméně 1x 

v měsíci a řešili problémy, které se týkaly chodu školy. Celkem proběh-

lo 10 schůzek. Žáci a učitelé byli informováni o činnosti parlamentu 

školním rozhlasem, na nástěnce parlamentu, plakáty na chodbách a 

letáčky ve třídách. Veřejnost byla o práci informována prostřednictvím 

webových stránek školy a v článcích v městském zpravodaji Život 

Úval. Společně s vedením školy řešil parlament, jestli zvonit či nezvo-

nit, nepořádek na toaletách, vandalismus na škole a šikanu mezi žáky 

V říjnu a v dubnu parlament opět připravil a zajistil sběr starého papíru. 

Podle vypracovaného harmonogramu kontroloval pořádek a úklid ko-

lem školy. Parlament pozval do školy na besedu zajímavého hosta – 

polárníka Václava Sůru. Pro zpestření školních dnů nabídl parlament 

třídám soutěže, za které mohly získat body do celoroční školní soutě-

že: turnaj v páce, vánoční výzdoba tříd, šachový turnaj, vědomostní 

soutěž Nikdo neví všechno, Člověče, nezlob se, třídění odpadu ve tří-

dách, pro který parlament zajistil a nakoupil nádoby do tříd. Mezi zá-

bavné dny patřil Den naruby a Den dam a gentlemanů. Pro malý zájem 

žáků se neuskutečnil boj o titul Železný kluk a Železná holka.  

 

Školní družina 

     Školní družinu navštěvovalo 145 dětí z 1. – 4. tříd. Byly rozděleny 

do pěti oddělení. Družina ke své činnosti využívala učebny v budově 

čp. 7 a 8. Na výchovně vzdělávacím programu školní družiny se podí-

lely i děti a tím plánované činnosti žáky zaujaly, naplňovaly jejich přání 

a potřeby. Děti pracovaly také v počítačové pracovně, knihovně a ke 

sportovním aktivitám využívaly školní tělocvičnu, sokolovnu TJ Sokol 

Úvaly a venkovní sportovní areál u školy. Ve školní družině pracovaly 

děti i v zájmových kroužcích zaměřených na anglický jazyk, šikovné 
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ruce a sportovní činnosti. V průběhu roku se školní družina podílela i 

na akcích školy. Mimo tyto aktivity zorganizovala i další družinové akce 

– návštěva městské knihovny, návštěva divadelního představení 

v MDDM, kouzelnické představení, výlet do Třebohostic, exkurze na 

Pražský hrad a na Petřín, jarní pobyt na horách v Janově nad Jizerou, 

karneval, loučení se školním rokem „Po stopách Kopatamu“. 
 

Školská rada 
 

Školská rada pracovala ve složení šesti členů. 

 

Zástupci žáků  Lenka Hejsková (předseda) 

    Martina Prknová (místopředseda) 

 

Zástupci zřizovatele  Jana Tesařová 

    Radka Branyšová 

 

Pedagogičtí pracovníci Mgr. Renata Chotětická 

    Mgr. Irena Nováková 

      Školská rada se sešla v průběhu školního roku celkem třikrát.  Ra-

da se zabývala problémy se zajištěním výuky na začátku školního roku 

kvůli nedostatku učitelů, kvalitou jídel ve školní jídelně, problémy se 

školní družinou (chybějící prostory, náročná organizace) atd. Na její 

podnět byl na přístavbě zajištěn přívod teplé vody na všechna WC a 

upraven povrch přístupové cesty do jídelny. Doposud nebyl realizován 

požadavek na osvětlení přístupové cesty do tělocvičny. Také se nepo-

dařilo z finančních důvodů realizovat návrh na nové botníky pro žáky 

v budově čp. 8. Školská rada se také zabývala zprávou České školní 

inspekce. Školská rada dále navrhla, aby bylo možné se souhlasem 

rodičů ve škole testovat žáky při podezření na požití alkoholu nebo na 

omamné a psychotropní látky. 
 

     V roce 2009 uskute čnila škola n ěkteré další následující akce – 

exkurze do Terezína, sběr papíru, Recyklohraní, Profitesty, návštěva 

Archeoparku, Helma je cool – beseda o bezpečnosti na silnicích, ex-

kurze na ekofarmu do Pěnčína, účast na Úvalském notování, Jablíčko-
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vý den, návštěva výstavy Bratři Čapkové, volba povolání – Veletrh 

středních škol, návštěva ZOO Praha, soutěž v páce, pracovní dílny – 

vánoční zvyky, výrobky na jarmar, návštěva skanzenu v Přerově, Čer-

toviny, vánoční jarmark, vánoce pro důchodce, vánoční koncert, ná-

vštěva planetária, beseda s polárníkem Sůrou, exkurze Toulcův dvůr, 

Jak to chodí ve škole – návštěva budoucích prvňáčků, Primární pre-

vence – beseda pro 9. Ročník, Dopravní výchova a první pomoc – be-

seda pro 1.stupeń, šachový turnaj, turnaj ve florbalu, účast na Vítání 

občánků, Kudy chodí písnička, Pohádková noc, Den naruby, recitační 

soutěž, exkurze - Botanická zahrada v Praze, Den Země, Den Země 

na Klepci, Den matek, Geopark, beseda o energetice, fotbalový turnaj. 
 

Základní škola a Praktická škola                          

     Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Základní škola a Praktická 

škola Úvaly umožňuje základní vzdělání dětem se specifickými vzdělá-

vacími potřebami. Jedná se o žáky s vrozenými specifickými porucha-

mi učení nebo chování, ale také o takové, kteří nemají žádný závažný 

handicap, avšak potřebují volnější pracovní tempo, individuální přístup 

učitele, práci v malém kolektivu a v rodinné atmosféře malé školy. 

V roce 2009 školu navštěvovalo 66 žáků. 
 

Složení pedagogického sboru:  

Ředitelka školy: Mgr. Bubáková Eva 

Učitelé: 

Belzová Jaroslava, Doskočilová Alena, PaeDr. Holubová Lada, Mgr. 

Kubešová Jana, Siraková Marta, Turková Michaela, Vohnout Jiří, Vy-

skočilová Miroslava, Zahrádková Šárka, Ženatá Jindra. 
 

     Škola podala předběžný projektový záměr do 3. Výzvy Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a do podzimní výzvy 

Regionálního operačního programu NUTS Střední Čechy pro oblast 

vzdělávání. Jedná se o projekty související se školským vzdělávacím 

programem – Pomáháme přírodě, Místo kde žijeme, Týden pro zdraví. 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů uskutečnila škola pro 

své žáky přednášky a besedy. S Policií ČR na téma O bezpečném 

Základní a pra k-
tická škola  
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užívání internetu, Bezpečné chování – Jak se nestát pachatelem nebo 

obětí trestného činu, Primární prevence drogových závislostí, Alkohol a 

tvé zdraví, Zdravotní výchova, Dopravní výchova. Ve spolupráci s Me-

dia, s. r. o., na téma Komunikační pořad o návykových látkách a pro-

cesech.  ACET na téma Sex a závislosti. Škola také připravila besedu 

se členy týmu z Centra odvykání kouření. V oblasti environmentální 

výchovy škola organizuje pro 1. stupeň dvakrát do měsíce Canisterapii 

a ve středisku Toulcův dvůr organizuje programy Lesní království, Ta-

jemství vody, Mléčná dráha, Cesta ke chlebu a Den Země. 

     Škola spolupracuje s Městským úřadem Úvaly, se Základní školou 

Úvaly a s mateřskými školami ve městě, s Městským domem dětí a 

mládeže Úvaly. Pořádá společné akce – sportovní turnaje a soutěže, 

se sesterskými školami v Českém Brodě, Nymburce, v Poděbradech, 

v Kolíně a v Kutné Hoře.  
 

Městský d ům dětí a mládeže v Úvalech 
 

     Městský dům dětí a mládeže v Úvalech i v roce 2009 plnil funkci 

střediska volného času pro děti a mládež. Toto školské zařízení s 

právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí zabezpe-

čovalo v Úvalech pravidelné i příležitostné volnočasové aktivity pro 

děti, mládež i dospělé. 
 

Personální obsazení MDDM v roce 2009  

Ředitelka: Jana Pospíšilová  

Vedoucí odd ělení: Alena Navrátilová, Iva Pospíšilová, Olga Procház-

ková. 

     V MDDM Úvaly dále pracuje 5 provozních pracovníků a 20 exter-

ních spolupracovníků.   

      V září 2009 bylo při zápisu přijato 940 členů zájmových útvarů. 

V důsledku značné poptávky ze strany rodičů byla provozní doba 

MDDM rozšířena v rámci pravidelné činnosti v pondělí až  čtvrtek  od 

8.00 do 20.00 hodin a v pátek od 8.00 – 18.00 hodin.  Díky vstřícnosti 

majitelky úvalského fitcentra Mamut Martiny Křelinové se podařilo ředi-

telce MDDM vyřešit dlouhodobý problém nedostatku prostor pro čin-

nost tanečního oddělení pronájmem prostor v tomto fitcentru.  

Městský d ům 
dětí a mládeže   



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2009                                                                                     strana          35  
                                                                                                                                                                                              

     Průměrný počet kroužků v r. 2009 byl 67, průměrný počet členů 

zájmových útvarů 860. Od 1. října 2009 našlo uplatnění 940 klientů 

MDDM v 72 zájmových  útvarech, které  zastřešují  3 oddělení.  
 

Oddělení spole čenských v ěd – vedoucí Olga Procházková  

     V oddělení pracuje 14 kroužků se zapojenými 228 dětmi, spolupra-

cuje 5 externích pracovníků. Oddělení v roce 2009 uspořádalo 40 růz-

ných akcí se 743 účastníky a 3 letní tábory s 91 účastníkem. 

     Rozšířenou  nabídkou činností v Mateřském klubu Ouvaláček byli 

uspokojeni rodiče dětí, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů  do 

mateřských škol. Dopolední nabídka pro tyto děti zahrnuje kroužky 

cvičení rodičů s dětmi, zpívání s kytarou pro nejmenší, cvičení pro 

předškoláky, výtvarnou výchovu pro předškoláky, cvičení maminek 

s miminky či příležitostné akce pro rodiče děti do 6 let. Stále vzrůstá 

počet přijatých dětí nejen z řad MK Ouvaláček, ale i dětí z kroužků va-

ření a turistiky. Šachový kroužek a kroužky výuky anglického jazyka 

mají obsazenost přibližně jako v roce 2008. S velmi kladným ohlasem 

veřejnosti se setkaly besedy či přednášky pro rodiče na téma výchova 

dětí a zdravý životní styl  či Šachový memoriál Jaroslava Novotného.  
 

Oddělení estetiky – vedoucí  Iva Pospíšilová  

     V roce 2009 byla rozšířena činnost v oddělení. V oddělení pracuje 

25 kroužků s 219 dětmi, spolupracují 4 externí pracovníci. Oddělení 

uspořádalo 8 akcí s 1 675 účastníky, uspořádalo 3 letní tábory se 47 

účastníky. Kromě stávajících kroužků přišlo s nabídkou  navíc o  2 

kroužky dramatické výchovy pro děti od tří let, 2 kroužky výuky hry na 

kytaru, 2 kroužky artefiletiky, kroužek lidové tvorby,  kroužek  výuky 

základů kresby a malby či  kroužek výtvarných technik a jako novinku 

zrealizovalo i dvě mikroregionální výtvarné soutěže – Vesmír a Vodní 

svět, které zaznamenaly vysokou účast i úroveň soutěžních prací. A 

právě díky těmto soutěžím se podařilo podchytit několik talentů. Tyto 

děti jsou již členy výtvarných kroužků MDDM. Oddělení estetiky uspo-

řádalo několik výstav prací dětí z výtvarných, keramických kroužků a 

kroužku lidové tvorby, pořad Maminkám či  hudebně-dramatickou aka-

demii, které si získaly velké množství příznivců. Iva Pospíšilová se také 
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stará o propagační materiály MDDM, mediální prezentaci a spolu 

s Jakubem Procházkou tvoří www stránky MDDM Úvaly. 
 

Oddělení tane ční – vedoucí  Alena Navrátilová  

     V oddělení pracuje 33 kroužků se 493 dětmi, spolupracuje 11 ex-

terních pracovníků. Uspořádáno bylo 26 akcí s 1 881 účastníkem, 2 

letní tábory se 107 účastníky.  

     Taneční oddělení pokračuje v nastoupené úspěšné dráze. Děti se 

svými vedoucími úspěšně účastní celé řady soutěží. V prosinci 2009 

byla poprvé zrealizována  v úvalské sokolovně taneční soutěž Vánoční 

cena MDDM Úvaly 2009, která se zřejmě stane tradicí. Stále je neutu-

chající zájem dětí o taneční aktivity i výchova externích lektorů z řad  

členů  TS RYTMUS. V roce 2009 se opět podařilo TS RYTMUS do-

sáhnout mnoha úspěchů: 
 

Pohárová sout ěž „Let´s Dance Together“ – Tišnov: Choreografie 

„Slavnost chryzantém“ TS Rytmus II. získala 2. místo v parketových 

kompozicích. Byl to pro tyto děti obrovský úspěch, protože získaly 1. 

pohár za taneční výkon.  
 

Mistrovství republiky Electric Boogie – Brno:  Dominikovi Matulkovi 

se vedlo nejlépe, vybojoval nominaci na mistrovství Evropy  i  mistrov-

ství světa ziskem 5. místa. Marcel Havrda skončil na 6. místě a Andrea 

Malcová na 7. pozici. Oběma stačí tento výsledek k reprezentaci na 

ME. Start Jana Ťoupalíka v hlavní kategorii /dospělých/ v elitní skupině 

závodníků mu vynesl 9. místo, které zajišťuje účast na ME. Medaile 

získalo duo v dospělých ve složení Dominik Matulka a Jan Ťoupalík. 

Bronz pro ně znamená start na ME i MS.  
 

Mistrovství republiky Show, Modern, Jazz Dance – Be roun: Viktor-

ka Vašutová a Eliška Gottwaldová se na Mistrovství republiky 2009 

umístily na 2. místě. Pro obě to byla první takováto zkušenost. Získaly 

nominaci na ME a MS do Kalifornie, kterou z finančních důvodů odmít-

ly. 
 

Pohárová sout ěž „Ulita 4dance“ – Praha: choreografie „Ze života 

hmyzu“ a „Slavnost chryzantém“ získaly 1. místo, „Náš muzikál“ 2. 
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místo, „Pastelky“ a „Noc a den“ 3. místo. Děti i rodiče měli obrovskou 

radost ze zisku pěti pohárů, které budou zdobit vitrínu trofejí. 
 

Pohárová sout ěž „O pohár starosty Prahy 4“ – Praha:  TS RYT-

MUS získala tři zlaté a dvě stříbrné medaile a několik dalších finálo-

vých umístění v sólech, duetech a malé skupině Disco Dance. 
 

Regionální sout ěž formací Svazu u čitelů tance – Festival tane ční-

ho mládí – Praha: nejúspěšnější z formací bylo disko RIII – Den a 

noc, které obsadilo 1. místo a zlato pro ně znamenalo postup do Čes-

ké Lípy na mistrovství republiky. 
 

Středočeský tane ční pohár – regionální kolo Čelákovice -  děti při-

vezly dva poháry. HH duo skončilo na 3. a malá skupina DD „Den a 

noc“ na 1. místě s postupem do Slaného. 
 

Středočeský tane ční pohár – krajské kolo – Slaný: ve velké konku-

renci 16 skupin se v prvním ročníku streetové soutěže naše děvčata ve 

věkové kategorii 6. -  9. tříd umístila na 3. místě. 
 

Pohárová sout ěž „Čelákovická  Dub ěnka“ – Čelákovice: soutěže 

se zúčastnily jen mladší soubory a začátečníci. Přesto byly výsledky 

výborné. Na 2. místě se umístilo nejmladší disko a Větříček a vodička 

– RI, 3. místo získala Slavnost chryzantém – RII a hip hop malých dětí. 

Další choreografie ve svých disciplínách skončily na 4. místě Pastelky, 

5. místě Touha, 6. místě Oranžáda a na 8. místě Naše disko.  
 

Pohárová sout ěž „Žďár tančí“ – Žďár: choreografie „Den a noc“ zís-

kala zlato, „ Náš muzikál“ stříbro, „Pastelky“ a „ Let´s Dance“ bronz. 
 

Mistrovství Evropy EB – Koper – Slovinsko: v kategorii juniorů 

skončil Marcel Havrda 11. a v dospělých Jan Ťoupalík ve finále na 5. 

místě. 
 

Mistrovství sv ěta EB – Kalisz – Polsko: v kategorii juniorů skončili 

v sólech Marcel Havrda 20., Dominik Matulka 18. a v dospělých duo 

EB Jan Ťoupalík  s Dominikem Matulkou v semifinále na 9. místě. 
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Pohárová sout ěž „Cena TŠ Duha“ – Česká Lípa:  TS RYTMUS zís-

kala 2x 1. místo za „Sněhové vločky“ a „ Slavnost chryzantém“, 2. mís-

to za „Saxanu“, 3. místo za „Velký holky nepláčou“, a 2x 4. místo „Den 

a noc“ a „Requiem“.     
 

Oddělení pro mládež a kulturu – vedoucí Jana Pospíšilov á 

      Garantem akcí, které mají kulturní či osvětový charakter  nebo jsou 

zaměřeny na zachování lidových tradic je ředitelka MDDM Jana Po-

spíšilová. Oddělení uspořádalo 31 akcí s 1 714 účastníky.  Mezi tra-

diční akce pro mládež patří „Tak trochu úlet“, který je prezentací vý-

tvarné, fotografické, hudební,  literární, filmové či divadelní tvorby mla-

dých lidí. Tento mikroregionální festival  si našel celou řadu příznivců a 

v roce 2010 bude festivalem jubilejním – má 10. výročí. Za uplynulých 

deset let se podařilo prezentovat okolo 150 tvůrců a celou řadu kapel. I 

v tomto případě byly objeveny talenty a mnohým tvůrcům byla uspořá-

dána samostatná výstava. Na samostatných výstavách letos prezento-

vali svou fotografickou tvorbu V. Bláha a V. Šebek za značné mediální 

sledovanosti tisku  a TV Óčko, vysokou úroveň měla beseda „ Peru a 

Venezuela“ s filmovou a fotografickou prezentací rodiny Vančurových, 

vtipná divadelní představení v podání Liduščina divadélka měla vynika-

jící atmosféru, příležitostné kurzy lidové tvorby v prvním pololetí roku 

byly tak úspěšné, že od září byl utvořen pravidelný kroužek lidové 

tvorby. Drakiáda měla za svou desetiletou tradici největší navštívenost, 

Čarodějnice s country kapelou Kolegové, které jsme pořádali ve spolu-

prácí s komisí pro kulturu rady města stejně jako koncert souboru Mu-

sica Dolce Vita byly veřejností vřele přijaty.  

 

Kultura a spole čnost  
 
     Komise pro kulturu rady města společně s Obcí baráčníků uspořá-

daly v sobotu 17. ledna od 20 hodin v sále sokolovny v Úvalech IX. 

Městský ples, který zahájil plesovou sezónu v Úvalech. V programu 

vystoupila taneční skupina MDDM Úvaly pod vedením Aleny Sismili-

chové a taneční skupina z Českého Brodu. K tanci hrála Březovanka 

Kultura a sp o-
lečnost 
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pod vedením pana Vojtěcha. Byla uspořádána bohatá tombola, do níž 

svými sponzorskými dary přispělo 54 sponzorů. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal pro děti ve své galerii  4. 

února od 13 hodin představení Libuščina divadélka Červík Ji řík a 

světluška Liduška. 
 

     Místní organizace Českého rybářského svazu uspořádala v sobotu 

7. února od 20 hodin v sále sokolovny v Úvalech tradiční Rybářský 

ples. 
 

     Komise pro kulturu rady města uspořádala v pátek 13. února od 18 

hodin v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech kulturní večer 

Národní divadlo Praha a jeho činohra. Večera se zúčastnil šéf čino-

hry ND, režisér Michal Dočekal.  
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal 15. února od 14.30 hodin 

v úvalské sokolovně Dětský karneval. Odpolednem provázela country 

kapela Kolegové, vystoupil klaun Petr Teimer. Proběhla soutěž o nej-

lepší masku. Masek bylo přes 200, oceněno jich bylo 67. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal 20. února vernisáž výstavy 

fotografií Indie optikou Vaška Bláhy. Frontman kapely Divokej Bill a 

externí pracovník MDDM Úvaly Václav Bláha vystavoval seriál fotogra-

fií ze své cesty po Indii. 
 

     Skautské středisko v Úvalech uspořádalo v pátek 20. února od 20 

hodin ve skautských klubovnách promítání a povídání o expedicích 

Evy Mikuláškové na Aljašku a Štěpky Kotkové na Island Severská 

krása Aljašky a Islandu. 
 

     Josef Štěpánovský a společnost CITERRA, s. r. o., uspořádali za 

podpory starosty města MUDr. Jana Šťastného v sobotu 28. února od 

20 hodin v sále sokolovny v Úvalech I. Moravský ples v Úvalech. Ve-

čerem provázeli a hráli Jožka Šmukař, cimbálová muzika a Slovácký 

krúžek v Praze. Závěr celého plesu zpříjemnila bohatá tombola. 
 

     Městský dům dětí a mládeže pořádal 2. března v 16.30 hodin kurz 

lidové tvorby s Janou Kubešovou Figurky ze šustí. 
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     Městský dům dětí a mládeže pořádal 16. března v 16.30 hodin kurz 

lidové tvorby s Janou Kubešovou Ošatka z pedigu. 
 

     Komise pro kulturu rady města pořádala ve čtvrtek 19. března 

v 19.30 hodin zájezd do Dejvického divadla na hru Dračí doup ě. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal 20. března v 17 hodin ver-

nisáž výstavy a vyhlášení vítězů VÝTVARNÉ SOUTĚŽE VESMÍR. 
 

     Městská knihovna Úvaly uspořádala v sále Domu s pečovatelskou 

službou v pátek 20. března v 18 hodin páteční podvečerní Posezení 

s Vráťou Ebrem. Hudební doprovod zaplnil hrou na akordeon Ema-

nuel Jankovský a jeho žák Martin Šochman. Rovněž byla uspořádána 

prodejní výstavka knih a autogramiáda. 
 

     SK Úvaly uspořádal v sobotu 21. března od 20 hodin v sokolovně 

v Úvalech Karneval fotbalist ů. Hrál kapela GAMBIT a 60 nejlepších 

masek bylo odměněno. 
 

     Městský dům dětí a mládeže pořádal 30. března v 16.30 hodin kurz 

lidové tvorby s Janou Kubešovou Velikono ční perní čky. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal pro děti 31. března ve 13 

hodin představení Libuščina divadla O neposedné pomlázce. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal 4. dubna od 9 hodin Veli-

kono ční jarmark v MDDM. 
 

     Komise pro kulturu rady města uspořádala 4. dubna od 14 do 17 

hodin v sále Domu s pečovatelskou službou HUDEBNÍ ODPOLEDNE 

S MIRKEM KOČÁRNÍKEM. Pan Kočárník hrál k tanci i poslechu me-

lodie dříve narozených. 
 

     Městský dům dětí a mládeže pořádal 6. dubna v 16.30 hodin kurz 

lidové tvorby s Janou Kubešovou Pomlázky. 
 

     Městský dům dětí a mládeže zorganizoval 9. dubna od 9 hodin 

zdobení vajíček a perníčků Velikonoce v MDDM s Lídou Benešovou. 
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     Komise pro kulturu rady města zorganizovala 17. dubna v 19 hodin 

v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech recitál autorského 

šansonu Návraty , ve kterém účinkovali Jindra Dvořáčková a Luboš 

Manda. 
 

     Městský dům dětí a mládeže ve spolupráci s komisí pro kulturu rady 

města uspořádal 18. dubna v galerii MDDM koncert s provedením kle-

notů české hudby skupiny MUSICA DOLCE VITA.  Mezzosoprán zpí-

vala Daniela Demuthová, na flétnu hrála Žofie Vokálková a na harfu 

hrála Zbyňka Šolcová. 
 

     Městský dům dětí a mládeže pořádal 20. dubna v 16.30 hodin kurz 

lidové tvorby Čarodějnice ze šustí. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal 21. dubna ve 13  hodin vy-

stoupení Libuščina divadla Pohádkový kabaret. 
 

     Vedení města připravilo pro občany ve čtvrtek 23. dubna od 17 ho-

din v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech Prezentaci a vý-

klad návrhu řešení areálu stávajících objekt ů základní školy“. Vý-

klad provedli zpracovatelé studie A. L. T. Architekti, v. o. s. 
 

     Komise pro kulturu rady města ve spolupráci s městským domem 

dětí a mládeže zorganizovala 30. dubna od 17.30 hodin na hřišti pod 

sokolovnou Čarodějnice s country kapelou Kolegové. Průvod vyšel 

od MDDM v 17 hodin. Pro děti a rodiče bylo organizováno opékání 

vuřtů, soutěže a taškařice všeho druhu a hodně country hudby. 
 

     Městský dům dětí a mládeže pořádal 11. května v 16.30 hodin kurz 

lidové tvorby s Janou Kubešovou Figurky ze slaného t ěsta. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal ke Dni matek 12. května od 

17.30 hodin v galerii MDDM vystoupení dětí z dramatických kroužků 

Maminkám. 
 

     Komise pro kulturu rady města uspořádala  v sobotu 16. května od 

16.30 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech jarní 

koncert  MÁJOVÉ ZPĚVY. Účinkovali Komorní pěvecký sbor CHRISTI 

Úvaly a studenti pražské konzervatoře Veronika Smolíková, Petra 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2009                                                                                     strana          42  
                                                                                                                                                                                              

Vondrová, Michal Bragagnolo a Martin Vydra. Na klávesy doprovázela 

Mgr. Eva Nádeníčková, řídil Dr. Vítězslav Pokorný. 
 

     Občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí uspo-

řádalo 22. května od 17 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou 

v Úvalech křest nové regionální publikace, kterou vydalo, DROBNÉ 

PAMÁTKY V ÚVALECH A OKOLÍ.  
 

     Městský dům dětí a mládeže pořádal 25. května v 16.30 hodin kurz 

lidové tvorby s Ivanou Prchalovou Malba a tisk na bavlnu. 
 

     Městský dům dětí a mládeže pořádal 29. května v 17.30 hodin 

v galerii MDDM Besedu o Peru a Venezuele. Setkání s cestovateli 

Jindřiškou, Lucií a Liborem Vančurovými a jejich vyprávění bylo pouta-

vé, velice zajímavé, vtipné a umocněné projekcí zajímavých fotografií. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal v předvečer Mezinárodního 

dne dětí 31. května od 14.30 hodin na hřišti pod sokolovnou divadelní 

představení Káča a vodník  a Pochod pohádkovým lesem. 
 

     Místní organizace ČSSD v Úvalech uspořádala u příležitosti Mezi-

národního dne dětí 1. června na hřišti pod sokolovnou Dětské odpo-

ledne  se soutěžemi pro přítomné děti, skákacími hrady, poníky, disko-

tékou a prodejními stánky. Odpoledne se vydařilo.   
 

     Vedení města uspořádalo 20. srpna na městském koupališti od 18 

hodin LETNÍ „POKEC“ NA KOUPALIŠTI. Zpívalo se, žertovalo i pla-

valo. 
 

     Vedení města uspořádalo 19. září ve 14 hodin u hasičské zbrojnice 

v Úvalech KŘEST NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA. Jednalo se o 

hasičský vůz typu CAS 20 – S2R. Vozidlu a celé nové technice za 

účasti vedení města, všech členů místní jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů a zástupců JSDH okolních obcí požehnal farář Římskokatolické 

církve v Úvalech P. Krzysztof Lach.  
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal ve své galerii Výstavu fo-

tografií VÁCLAVA ŠEBKA. Vernisáž se uskutečnila v pátek 2 října od 

18 hodin. 
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     Občanské sdružení NOVÁ ŠANCE uspořádalo 3. října u Základní 

školy Úvaly III. Úvalské jabkobraní. Probíhala výstava výrobků, ob-

rázků, koláčů, buchet, uskutečnily se soutěže v jídle jednoho jablka na 

čas, sekundová ochutnávka moštu metrovým brčkem, řezání klády 

nejtupější pilou, hod jablkem, vyřezávání do jablka. 
 

     Místní organizace ČSSD uspořádala 8. října od 17 hodin pod soko-

lovnou LAMPIONÁDU. Akce byla zahájena rozdáváním růží pro pro-

cházející ženy na náměstí Arnošta z Pardubic i u nádraží ČD. 
 

     Komise pro kulturu rady města u příležitosti 20. výročí „sametové 

revoluce“ uspořádala ve dnech 24. října až 8. listopadu v sále Domu 

s pečovatelskou službou v Úvalech rozsáhlou výstavu SAMETOVÁ 

REVOLUCE – OD TOTALITY K DEMOKRACII. Vernisáž výstavy spo-

jená s besedou úvalského rodáka prof. Ing. arch. Miroslava Masáka se 

konala 24. října od 17 hodin. Na přípravě a instalaci výstavy se zejmé-

na podíleli Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Alena Janurová, Ing. Vladi-

slav Procházka a Jiří Štork. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal 27 října od 14 hodin diva-

delní představení pro děti Nešťastný Šafá řův dvore ček. Hrál divadel-

ní soubor Kapsa. 
 

     Komise pro kulturu rady města u příležitosti 20. výročí „sametové 

revoluce“ uspořádala 31. října od 17 hodin v sále Domu 

s pečovatelskou službou v Úvalech promítání dokumentárního filmu 

TENKRÁT. Film mapuje události roku 1989 od 17. listopadu do volby 

Václava Havla rezidentem republiky. Promítání a následné besedy se 

zúčastnil režisér filmu Robert Sedláček. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal  7. listopadu od 14 hodin na 

hřišti Na Slovanech Drakiádu. 
 

     Komise pro kulturu rady města zajistila 10. listopadu Návštěvu di-

vadla ROKOKO v Praze na hru Shirley Valentine se Simonou Stašo-

vou.  
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     Město Úvaly prostřednictvím komise pro kulturu rady města, pod 

patronací  Místní akční skupiny Region Pošembeří a za finanční pod-

pory Středočeského kraje, uspořádalo  v sobotu 14. listopadu od 14 

hodin v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech 2. ročník regio-

nální přehlídky pěveckých a dramatických aktivit ÚVALSKÉ NOTO-

VÁNÍ. Na přehlídce vystoupili žáci 3. C. Základní školy Úvaly, pod ve-

dením Marie Landgráfové, BOJAN – Pěvecký sbor Brandýsa nad La-

bem – Staré Boleslavi pod vedením sbormistra Vojtěcha Vančury a 

místní Komorní sbor CHRISTI Úvaly za klávesového doprovodu Mgr. 

Evy Nádeníčkové  a pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného. 
 

     Tělovýchovná Jednota Sokol Úvaly uspořádala v sobotu 21. listo-

padu od 20 hodin v úvalské sokolovně klasickou rockovou zábavu 

s kapelou BABAHED.    
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal  27. listopadu od 16 do 21 

hodin v prostorách MDDM Vánoční jarmark v MDDM. 
 

     Komise pro kulturu rady města uspořádala pro občany z Úval a 

blízkého okolí v 1. adventní neděli 29. listopadu SLAVNOSTNÍ ROZ-

SVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU před katolickou farou na náměstí 

Arnošta z Pardubic. V kulturním programu v době od 14 do 16 hodin 

vystoupily děti ze Základní školy Úvaly pod vedením pí Landgráfové, 

flétnisté z MDDM pod vedeném Petra Nováčka a sbor CHRISTI Úvaly 

pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného. Kulturní program uzavřeli 

zpěvačka Jindra Dvořáčková za hudebního doprovodu Lubomíra Man-

dy. V 16.30 hodin nadešel čas rozsvícení vánočního stromu. Občer-

stvení bylo celé odpoledne zdarma, finančně ho podpořil starosta měs-

ta MUDr. Jan Šťastný. 
 

     Odbor správní MěÚ Úvaly – Pečovatelská služba města Úvaly 

uspořádal pro seniory z Úval a blízkého okolí 2. prosince od 14 hodin 

v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech Den otev řených 

dveří Pečovatelské služby m ěsta Úvaly. V úvodu seznámila přítom-

né místostarostka města Ing. Helena Váňová s novými cvičebními prv-

ky pro seniory. Hosty setkání byli Dr. Vítězslav Pokorný, který krátce 
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hovořil o historii města a pan Černý z výrobního družstva nevidomých 

SPEKTRA, jenž přítomné informoval o kompenzačních pomůckách pro 

nevidomé a slabozraké. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal  4. prosince od 17 hodin ve 

své galerii VÁNOČNÍ VÝSTAVU MDDM ÚVALY. Vystaveny byly prá-

ce dětí z výtvarných a keramických kroužků MDDM. 
 

     Vedení města uspořádalo pro úvalské seniory ve středu 9. prosince 

od 14 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech předvá-

noční posezení. Setkání byl přítomen starosta města MUDr. Jan 

Šťastný a místostarostka Ing. Helena Váňová. Přítomné potěšily svým 

vystoupením děti ze základní školy pod vedením paní učitelky A. 

Březkové, za hudebního doprovodu paní učitelky Marie Landgráfové. 
 

     Komise pro kulturu rady města uspořádala v pátek 11. prosince od 

18 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech adventní 

koncert souboru MUSICA DOLCE VITA. Mezzosoprán Daniela De-

muthová, flétna Žofie Vokálková, harfa Zbyňka Šolcová. Na koncertu 

zazněly skladby českých mistrů. 
 

     Skautské středisko br. Jiřího Bubáka v Úvalech uspořádalo u příle-

žitosti oslav 90 let skautingu v Úvalech 12. prosince od 19 hodin 

v úvalské sokolovně I. SKAUTSKÝ PLES.   K tanci a poslechu hrál or-

chestr Petra Holuba. 
 

     Městský dům dětí a mládeže uspořádal  13. prosince od 10 hodin 

v úvalské sokolovně taneční soutěž VÁNOČNÍ CENA MDDM ÚVALY 

v disciplínách Moderna, Street Dance a v Disco Dance pro jednotlivce, 

dua a skupiny. Do soutěže se přihlásilo 101 tanečníků. 
 

     V neděli 13. prosince od 14 hodin uspořádal Dr. Vítězslav Pokorný 

v sále kazatelské stanice Církve bratrské v Úvalech pořad VÁNOČNÍ 

ZPÍVÁNÍ – váno ční vystoupení Komorního sboru CHRISTI Úvaly. 

Zazněly vánoční koledy a pastorela J. J. Ryby. Jako sólisté účinkovali 

Marta Ženatá, Marek Nádeníček a sourozenci Procházkovi. 
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     Město Úvaly, TJ Sokol Úvaly a Klub přátel historie a přírody Úval a 

okolí uspořádaly 19. prosince v 19 hodin v úvalské sokolovně VÁ-

NOČNÍ KONCERT MARTINA VYDRY a jeho host ů. Ve výborném 

koncertu spoluúčinkovali studenti operního zpěvu a hudebních nástrojů 

Pražské konzervatoře Praha, zpěváci Tereza Machačová, Veronika 

Smolíková, Petra Vondrová, Michaela Zahradnická, Karolína Žmolíko-

vá, Michal Bragagnolo a Přemysl Šrámek. Na klavír doprovázela Kate-

řina Bukačová. V některých skladbách se připojil i úvalský dětský sbor 

pod vedením Marie Landgráfové. Večerem provázel Ing. Aleš Koleška.  
 

     Základní škola uspořádala 21. prosince od 17.30 hodin v úvalském 

kostele Zvěstování Páně vánoční koncert Splnilo se písmo svaté. 

V jejich podání zaznělo pásmo vánočních koled pro sóla, pěvecký 

sbor, varhany a bicí nástroje. Koncert nacvičila a na varhany doprová-

zela MgA. Věra Trojanová, učitelka základní školy. 

 

Společenské události 
90 let SK Úvaly 

     30. března uplynulo 90 let ode dne, kdy bylo ustanoveno „Komité 

pro založení Sportovního klubu v Ouvalech“. Tím byly vytvořeny zákla-

dy budoucího „Sportovního klubu Ouvaly“, v němž se zprvu hrál pře-

devším fotbal. SK Úvaly uspořádal oslavy ve dnech 19. – 21. června 

se slavnostním otevřením nových sportovišť a s výstavou k výročí o 

historii klubu. V rámci  oslav se uskutečnila fotbalová utkání Stará gar-

da 45 let – Čechie Tuklaty, žáci – Čechie Tuklaty, Stará garda 35 let – 

Bohemians Praha, první zápas úvalské fotbalové školky, dále křest 

nové klubové hymny, utkání muži A – FK Litol, přípravka – Sokol 

Kounice, dorost – Sokol Škvorec, minipřípravka – Viktoria Jirny, muži B 

– SK Třeboradice. Sobotní večer završila taneční zábava s kapelou 

Sonus a slavnostní ohňostroj. 
 

10 let Domova senior ů v Úvalech 

     20. dubna uplynulo 10 let od otevření a předání do užívání Domova 

seniorů v Úvalech, za účasti významných hostů. Tím bylo završeno 

Spole čenské  
událo sti  
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několikaleté úsilí vedení města v čele s tehdejším starostou Ing. Iva-

nem Černým o výstavbu moderního zařízení pro důstojný život občanů 

– seniorů nejen z Úval, ale i z okolí. V rámci oslav uspořádal Domov 

seniorů v Úvalech 20. dubna Den otevřených dveří, v květnu Zahradní 

slavnost, v červnu Úvalské klání. 
 
 

Vzpomínková akce k výro čí Květnového povstání a 
osvobození  
 

     K 64. výročí Květnového povstání proti německým okupantům a 

osvobození republiky se ve středu 6. května  v 17 hodin uskutečnilo 

vzpomínkové shromáždění u památníku padlých hrdinů na místním 

hřbitově, kde byly položeny věnce města a květiny místních Junáků 

k hrobu padlých a k pamětním deskám na hřbitovní zdi. Po projevu 

starosty města MUDr. Jana Šťastného, který též jmenovitě uvedl 32 

obětí války a květnových událostí v Úvalech,  Ing. Romana Bubáka za 

skautské středisko, zástupci Obce baráčnické a ředitele základní školy 

Mgr. Jaroslava Březky, všichni přítomní zazpívali společně českou 

státní hymnu. 
 

90 let úvalského skautingu 

     Skautskou myšlenku do tehdejších Ouval přinesl místní student 

žižkovské reálky Oldřich Bohuslav, který byl členem Svojsíkova praž-

ského oddílu. Společně s Antonínem Jelínkem a Josefem Masákem 

založili v červnu 1919 po vzoru jiných měst v Ouvalech první oddíl 

skautů. Tím byla založena první skautská organizace v Úvalech. 

Skautské středisko br. Jiřího Bubáka uspořádalo 20. června 2009 u 

příležitosti jubilea setkání oldskautů a oldskautek od 15 hodin v klubo-

vém areálu k posezení, zavzpomínání i k táborovému ohni.  
 

Městské posvícení 

     Každoročně se vždy druhou zářijovou sobotu a neděli, v tomto roce 

12. a 13. září, koná v Úvalech již tradičně posvícení, které připravuje 

odbor správní Městského úřadu Úvaly. I v roce 2009 se na náměstí 

Arnošta z Pardubic a na hřišti pod sokolovnou rozprostřely prodejní 

stánky a pestré atrakce zejména pro děti. V sobotu se konal slavnostní 
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ohňostroj. Posvícenskou neděli 13. září již tradičně zahájily římskoka-

tolická mše v kostele Zvěstování Páně a bohoslužby Církve českoslo-

venské husitské v Husově kapli.  
 

50 let městského m ěsíčníku ŽIVOT ÚVAL  

     V říjnu 1959 vyšlo 1. číslo Života Úval. O vydávání časopisu roz-

hodla rada MNV s Osvětovou besedou v Úvalech. Prvním vedoucím 

redaktorem byl Jan Marek, dalšími členy redakční rady byli manželé 

Kotlabovi, Karel Čapek, Adolf Morávek, Adolf Štícha a Jiří Štork. Ča-

sopis se psal na psacím stroji na cyklostylové blány a poté byl roz-

množován na cyklostylu. Tisk zajišťovala paní Kotlabová v kanceláři 

Osvětové besedy v Husově ulici čp. 78.  

 

Vzpomínková akce k výro čí založení Československé 
republiky 
 

    Vzpomínkové setkání u příležitosti 91. výročí vzniku Českosloven-

ské republiky se konalo v pondělí 26. října v 17 hodin u pomníku pad-

lých v I. světové válce na náměstí Arnošta z Pardubic. Zde položil vě-

nec starosta města MUDr. Jan Šťastný a úvalští skauti květiny a poté 

promluvil společně s Ing. Romanem Bubákem.  
 

20 let od SAMETOVÉ REVOLUCE 

     17. listopadu uplynulo 20 let od zahájení boje za svobodu a demo-

kracii. Připomínali jsme si dobu předání moci totalitního systému nově 

vznikajícímu demokratickému systému, vznik Občanského fóra, dal-

ších demokratických subjektů, postupnou přeměnu společnosti ve 

smyslu demokracie a prosperity. Jubileu byly věnovány dvě akce 

v říjnu 2009 – výstava pod názvem Sametová revoluce – od totality 

k demokracii a promítání dokumentárního filmu Tenkrát. 

 

Městská knihovna 
     Snad se již stává pravidlem, že knihovna má během roku 

personální problémy. V první polovině roku odešla ze zdravotních 

důvodů paní Janurová a v druhé polovině roku z rodinných důvodů 

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA 
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paní Beňová. Za obě kvalitní knihovnice se podařilo sehnat adekvátní 

náhradu. Paní Kalinová má knihovnické vzdělání, celý život pracovala 

s knihami z toho mnoho let v Karlovarské knihovně. Paní Modřanská 

pracovala v antikvariátu, má zkušenosti s prací s knihami a velmi 

rychle se zorientovala v knihovnickém systému Clavius, který úvalská 

knihovna používá.    

     Pro rok 2009 získala knihovna dotaci Středočeského kraje na 

podporu knihoven ve výši 45 tisíc korun, kterou použila na nákup 

nových regálů do oddělení beletrie pro dospělé. Regály jsou kovové a 

stabilní ve stejném barevném ladění. Výměna proběhla za provozu, 

pouze týden měli čtenáři omezený výběr beletrie. Protože počet knih 

stále narůstá a knihovna se nemá kam rozšířit, volí nastavování do 

výšky. Pro čtenáře to není dobré, pro knihy ve vysokých regálech je 

nutno šplhat po žebříku, ze země jsou tituly špatně viditelné a starší 

čtenáři musí o knihu žádat knihovnice. Celoroční provoz nebyl nikdy 

přerušen, pouze v době dovolených je vyhlášen prázdninový provoz s 

omezením  na 2 půjčovní dny v týdnu. Ani veškerá  snaha, vstřícnost a 

rychlost knihovnic nezamezí hloučkům a nakupení čtenářů ve 

vstupních prostorách u registračního pultu, u počítače s Internetem 

nebo vyhledávačem v katalogu.  Nedostatek prostoru a přeplněnost 

určitých regálů někdy zapříčiní špatnou orientaci a nepřehlednost při 

vyhledávání knih a dalších materiálů.  

     Knihovna úzce spolupracuje se základní školou. Pro žáky jsou 

připraveny besedy v knihovně. Formou her, testů a soutěží jsou děti 

seznamovány s prostředím knihovny, orientací v knihovně a knihovních 

katalozích. Také spolupráce s komisí pro kulturu rady města se 

úspěšně rozvíjí a knihovna se podílí na některých akcí komisí 

organizovaných – materiály pro výstavu, prodávání lístků na městský 

ples apod.  Obdobně se rozvíjí spolupráce s měsíčníkem města  Život 

Úval, kam knihovna pravidelně přispívá do stálé rubriky. 

     Knihovní fond v současnosti tvoří 24 365 titulů, z toho 9 532 knih 

naučných a 14 833 titulů tvoří beletrie. Ve volném výběru je 18 382 

knihovních jednotek. Přírůstky tvoří 785 knih v ceně 108 981 Kč, 

úbytky tvoří 175 knih. Knihovna odebírá 47 periodik v ceně                                                          
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29 926 Kč. Registrovaných uživatelů knihovny je 612, z toho dětí do 15 

let 149.  V průběhu roku navštívilo knihovnu 9 862 návštěvníků,  z toho 

virtuálních návštěv z prostoru mimo knihovnu bylo 1 173. Za rok 2009 

městská knihovna uskutečnila 26 567 výpůjček a výpůjček z jiných 

knihoven (MVS) 149. Knihovna uspořádala také 18 besed pro děti. 
 

Komorní sbor CHRISTI Úvaly 
     Komorní sbor CHRISTI Úvaly je zájmovým kulturním sdružením 

občanů bez právní subjektivity, jediným tohoto druhu v Úvalech. Ko-

morní sbor CHRISTI Úvaly již absolvoval svou osmou pěveckou sezó-

nu. Za tu dobu sbor pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a 

s metodickou pomocí a doprovodem na klávesy Mgr. Evy Nádeníčkové 

odzpíval desítky koncertů a vystoupení nejen v Úvalech a ve Škvorci, 

ale také v Praze a v širokém okolí Středočeského kraje. Sbor má 19 

členů ve čtyřech hlasových skupinách (SATB). Sbor připravil a nacvičil 

v roce 2009 repertoár pro Májové zpěvy, Úvalské notování a vánoční 

koncerty. 

 

Církve 
     V Úvalech sídlí celkem tři církve, které jsou registrovány státem. 

Podle velikosti se jedná o Římskokatolickou církev, Církev českoslo-

venskou husitskou a Církev bratrskou.  
 

Římskokatolická církev Úvaly 

     Farářem úvalské farnosti je P. Krzysztof Lach. Liturgické bohosluž-

by (mše) jsou konány ve farním kostele Zvěstování Páně v Úvalech. 

Farnost má v Úvalech vlastní farní úřad na náměstí Arnošta z Pardu-

bic. 
 

     Římskokatolická církev Úvaly uspořádala Koncert duchovní hud-

by  19. dubna od 17 hodin v kostele Zvěstování Páně v Úvalech, na 

kterém se představilo trio Mysterium musicum Praha – alt Pavla Kšico-

vá, housle Jan Kvapil, varhany Josef Kšica. Zazněla díla J. S. Bacha, 

G. F. Händela, Ch. Gounoda, F. Schuberta, V. Hálka a A. Vivaldiho. 

Církve  

Římskokatolická 
církev  

Komorní sbor  
CHRISTI Úvaly 
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     Římskokatolická církev Úvaly uspořádala 9. května v 17 hodin 

v kostele Zvěstování Páně v Úvalech koncert Slavné skladby velkých 

mistr ů. Varhany Markéta Šmejkalová – Hejsková, housle Ladislav 

Šmejkal, viola Renáta Macháčová, zpěv Martina Bauerová. 

 

Církev československá husitská Úvaly 

     Farářkou náboženské obce CČSH je Mgr. Jitka Pokorná. Liturgické 

bohoslužby a další aktivity jsou konány v Husově kapli CČSH, umístě-

né společně s farou v církevním domě, Pražská 180. Zde má Nábo-

ženská obec CČSH v Úvalech i vlastní farní úřad.  
 

     V sobotu 10. ledna zazněly v Husově kapli duchovní zpěvy komor-

ního ženského sboru z Kostelce nad Černými lesy CHORUS ANGE-

LICUS. 
 

     V neděli 5. července tradičně v Husově kapli zaznělo hudební pás-

mo s ukázkami z díla Mistra Jana Husa Vzpomínka na mistra Jana. 
 

     V září a v říjnu zorganizovala náboženská obec SBÍRKU PRO AF-

RIKU. Jednalo se o brýle pro africké národy. Na sbírku přispěla řada 

úvalských občanů. Na sbírce se  na úvalské faře CČSH sešlo na 254 

ks brýlí, které převzali zástupci pro zahraniční styk s Keňou. 
 

     V neděli 11. října se v Husově kapli konalo Ekumenické shromáž-

dění věřících za účasti kněze Římskokatolické církve v Úvalech P. 

Krzysztofa Lacha a farářky CČSH v Úvalech Mgr. Jitky Pokorné. 
 

     Po štědrovečerní večeři 24. prosince se v pozdních hodinách v Hu-

sově kapli konala pro veřejnost Štědrove černí vigilie, kde zaznělo 

hudební pásmo vánočních koled doprovázené reprodukovaným biblic-

kým čtením v podání českých umělců. 
 

     Jednou za měsíc se v Husově kapli scházeli občané bez rozdílu 

náboženského vyznání na Křesťanském klubu aneb posezení u ká-

vy. Návštěvníci klubu hovořili nejen o duchovních věcech, ale také o 

svých starostech a strastech, vyměňovali si zkušenosti. Setkání při 

Církev českosl o-
venská husitská 
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Křesťanském klubu byla často doprovázena promítáním zajímavých 

dokumentů s náboženskou nebo historickou problematikou. 

      

Církev bratrská Úvaly 

     Sbor Církve bratrské Praha 3 - Žižkov má v Úvalech umístěnou ka-

zatelskou stanici, jejímž koordinátorem je Jan Stejskal. Zde se konají 

bohoslužby a náboženská setkání. Kazatelem sboru je jeho správce 

Mgr. Bronislav Kaleta. 

 

Tělovýchova, sport a turistika 
 

TJ Sokol Úvaly 

Výbor TJ Sokol Úvaly pracoval ve složení : 

Ing. Tomáš Opálka – p ředseda . Členové:  Jiří Dráb st.,  Jiří Dráb ml. 

Hana Dudová, Ing. Michal Breda, Ing. František Kopřiva,  Mgr. Dana 

Poláková, Jitka Kocourková, Ing. Richard Saidl. 
 

     Tělovýchovná jednota Sokol má v roce 2009 registrovaných 233 

členů,  z toho je 137 dětí, 112 členů je starších 14 let  v oddílech: há-

zená – žákovská, dorostenecká a  mužská kategorie, odbor ZRTV  – 

cvičení rodičů a dětí, žákovská kategorie, cvičení žen – mladší a starší, 

oddíly – volejbal, košíková, líný tenis. Sál sokolovny  byl pronajímán 

i pro pravidelný  florbal  a sálovou  kopanou. Trenérů a cvičitelů  pra-

covalo v roce 2009 celkem 10. 
 

Sportovní výsledky  

     Oddíl házené se účastnil ve 4 soutěžních kategoriích – Muži v re-

gionální lize  se umístili na 7. místě. Střeleckou oporou družstva jsou 

Ondřej Kroutil, hodnocený  aktuálně celkově na 4. místě se 40 vstřele-

nými góly a Ondřej Teplý na 27. místě s 18 brankami; Starší žáci   se 

ve Středočeském kraji umístili na 3. místě, střelci družstva Pavel 

Francl s 54 góly na 4. místě, Marcel Chabr s 51 góly na 5. místě a dob-

ré střelce doplňuje i Filip Březina. Mladší žáci  v Přeboru Prahy a Stře-

dočeského kraje se umístili na 1. a 2. místě.   Největší střeleckou opo-

rou je Matyáš Jirát , v tabulce střelců  na 3. místě s 38 brankami. 2 do-

Tělovýchova,  
sport a turisti-
ka 

TJ Sokol Úvaly 

Církev bratrská 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2009                                                                                     strana          53  
                                                                                                                                                                                              

rostenci  hostují v I. dorostenecké lize v pražském oddílu Sokol Vršo-

vice. Hlavním trenéry oddílů házené jsou  Jiří Dráb ml. a Roman Krou-

til. Úvalská  házená  m ěla své zastoupení i na nejv ětším sv ětovém 

žákovském turnaji  ve Švédsku  v Göteborgu, kde rep rezentovala 

2 žákovská družstva.  Oddíl házené  uspořádal  2 žákovské turnaje 

v házené. 

     Tělovýchovná jednota Sokol pronajímá prostory sokolovny pro kul-

turní a společenské akce ve městě. Tradičně byly v sokolovně, 

v jediném tak velkém sálu ve městě,  pořádány  plesy města, rybářů a 

sportovní karneval dospělých a dětský karneval městského domu dětí 

a mládeže, tradiční taneční hodiny Ing. Milana Kušty,  akvaristická bur-

za, Ouvalskej bigbít, nově Moravský ples, vánoční taneční soutěž  

MDDM Úvaly, Skautský ples u příležitosti 90. výročí skautingu 

v Úvalech, s velkým zájmem a ohlasem obyvatel Úval Vánoční koncert 

Martina Vydra a jeho hostů. 
 

SK Úvaly 

     Výbor klubu tvořili – předseda: Kopač Václav ml., místopředseda, 

manažer: Karel Linhart, sekretář Karel Hájek, pokladník Josef Krutský, 

hlavní účetní Jiří Novák, správce areálu Ing. Dušan Zahrádka, interne-

tové stránky: Ing. Tomáš Moravec, foto Ing. Tomáš Moravec, Roman 

Kurucz, Jaroslav Černý. SK Úvaly má fotbalový klub, oddíl nohejbalu a 

oddíl stolního tenisu. 
 

     SK Úvaly a hospoda U Káši uspořádala v sobotu 7. února od 15 

hodin v hospodě U Káši na fotbalovém hřišti II. Turnaj v šipkách. 

Startovné bylo 100 Kč. Zúčastnilo se 20 mužů a 10 žen. Ocenění zís-

kali Petra Baborská – první bingo, Ivan Pospíšilová – nejlepší žena, 

Tomáš Fára – 1. místo, Václav Kopač – 2. místo, Jindřich Fuchs – 3. 

místo. 
 

Fotbalový klub  

     Při březnovém zahájení soutěží sportovních družstev ročníku 2008-

2009 se úvalská družstva zapojila do miniškolky, do okresní soutěže 

v minikopané, do okresního přeboru starší přípravka, do okresního 

SK Úvaly  
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přeboru mladší žáci, do okresního přeboru dorost, Stará garda nad 35 

let, do okresní soutěže muži „B“ a muži „A“ do krajského přeboru. 

     V červnu vyvrcholily oslavy 90. výročí založení klubu. Slavnostně 

byla otevřena nová sportoviště v areálu klubu – tréninkové hřiště 

s umělou trávou III. generace a víceúčelová sportoviště s umělým po-

vrchem  pro tenis, volejbal, nohejbal, basketbal. Aktivity spojené s 90. 

výročím klubu – šipkový turnaj amatérů, nohejbalový turnaj, malá ko-

paná žáci, dospělí,  tenisový turnaj,  náborový turnaj školní mládeže. 

     V srpnu byly zahájeny soutěže sportovních družstev v ročníku 2009 

– 2010. Po podzimní části soutěží se úvalská mužstva umístila násle-

dovně: miniškolka 3. místo, v okresní soutěži minikopané 5. místo,                        

starší přípravka v okresním přeboru 4. místo, mladší žáci v okresním 

přeboru 1. místo, dorost v okresním přeboru 1. místo, Stará garda 1. 

místo, muži „B“ v okresní soutěži 1. místo, v listopadu muži „A“  v kraj-

ském přeboru 4. místo. 

     Klub pořádá tradiční společenský ples fotbalistů a karneval sportov-

ců 
 

     SK Úvaly pořádal v sobotu 31. ledna na hřišti s umělou trávou Zim-

ní turnaj v malé kopané. Začátek turnaje byl v 8 hodin. 

            
     SK Úvaly pořádal v sobotu 7. března na hřišti s umělou trávou Tur-

naj v malé kopané s účastí 10 mužstev. Začátek turnaje byl v 8 hodin. 
 

     SK Úvaly uspořádal ve dnech 28. a 29. března na hřišti s umělou 

trávou Turnaj minip řípravek  v kopané O POHÁR STAROSTY 

MĚSTA ÚVAL za  účasti 8 mužstev.  
 

     SK Úvaly pořádal v sobotu 19. prosince na hřišti s umělou trávou 2. 

ročník turnaje v malé kopané. Začátek turnaje byl v 8 hodin. 
 

Oddíl nohejbalu   
 

     SK Úvaly uspořádal v sobotu 27. června na víceúčelovém hřišti ve 

sportovním areálu v Pařezině TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU. 
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     SK Úvaly     uspořádal v sobotu 26. září na víceúčelovém hřišti ve 

sportovním areálu v Pařezině TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU NE-

REGISTROVANÝCH HRÁČŮ.    
 

Cyklistický klub Úvaly 

     Cyklistický klub Úvaly s občanským sdružením „Tři pro zdraví“, pod 

záštitou starosty města MUDr. Jana Šťastného, uspořádali 29. srpna 

v Úvalech na škvárovém hřišti u kostela a přilehlém lesním okruhu  III. 

ročník sportovně kulturní akce pro širokou veřejnost – závod horských 

kol Velká cena m ěsta Úval, který byl vypsán v kategoriích Cross 

country (závody na 4,5 km dlouhých okruzích na lesní trati „Na Vinici“ 

zpestřené dvěma lávkami přes potok) a Dirt jump (skoky a triky na hor-

ských kolech). Součástí akce byl i doprovodný program pro děti (pře-

kážková dráha a různé zábavné hry s odměnou), program handicapo-

vaných sportovců (Černí koně – možnost vyzkoušet jízdu na handbiku 

pro handicapované) a koncert kapely Medvěd 009. Cross country se 

účastnilo 185 účastníků, Dirt jump 15 účastníků, dětského programu 

cca 50 dětí, diváků a návštěvníků koncertu cca 500.   
 

     V sobotu 26. září uspořádal Cyklistický klub Úvaly tradiční cyklistic-

ký silniční závod Úvaly – Český Šternberk – Úvaly.  Na září nezvykle 

teplé a nádherné počasí přilákalo na start 99 km dlouhého závodu 

s převýšením cca 1450 m rekordní počet 53 závodníků. Dosaženým 

časem 2:40:51 odpovídajícím průměrné rychlosti 36,9 km/h přepsal 

vítěz Jiří Malík rekordní čas tohoto závodu. Vypsané kategorie muži do 

40 let, muži 40-50 let a ženy ovládli závodníci z týmu Vinohradských 

šlapek, veteránskou kategorii nad 50 let vyhrál Jindřich Hrouda ze 

Struhařova. Z místních borců zazářil dosaženým časem  2:57:10 On-

dřej Teplý.      
 

Akce dalších organizátor ů 

     Centrum Sahadža jógy pořádalo od pátku 6. března každý pátek 

kurzy Sahadža jógy v Úvalech,  Kožíškova 511. 
 

Cyklistický klub  

Akce dalších 
organizátor ů 
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     Šachový klub Městského domu dětí a mládeže Úvaly pořádal 27. 

března  od 14 hodin šachový turnaj  VI. Memoriál Jaroslava Novot-

ného.  Vítězem turnaje se stal Martin Horák, 2. místo obsadil Dan 

Chroust a 3. místo vybojoval Michal Šefka. 
 

     Prague Christian Fellowship a Křesťanské společenství Praha, pod 

patronací manželů Johna a Kelsie Mullenových, uspořádaly v sobotu 

11. dubna ve 14.30 hodin v háječku nad Zdravotním střediskem 

v Úvalech tradiční velikonoční EASTER HUNT s bojovkou pro velké i 

malé . 
 

     Občanské sdružení NOVÁ ŠANCE uspořádalo pro všechny přízniv-

ce běhu nebo rychlé chůze v neděli 26. dubna od 10 do 12 hodin 3. 

Čarodějnický b ěh. Start i cíl byl před základní školou, všichni závod-

níci obdrželi diplom, první tři v každé kategorii obdrželi medaile, vítě-

zové převzali navíc ceny od sponzora  - pizzerie Trincea Úvaly. 
 

     Komise pro prevenci kriminality rady města, Policie ČR, BESIP a 

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly uspořádaly v sobotu 13. června od 10 

hodin na hřišti pod kostelem a v okolí  základní školy společnou spor-

tovně dopravní akci BEZPEČNÁ SOBOTA. Byly zde předvedeny 

ukázky z práce Policie ČR – policejní auta, pojízdná laboratoř kriminál-

ní služby, jízdní policie, přepadové policejní komando, vyzkoušeny 

znalosti dopravních předpisů při jízdě na kole, koloběžce, tříkolce, 

ukázky z práce dobrovolných hasičů, organizovány sportovní hry a 

soutěže. Sponzorsky pomohly firma Felix Praha a ODS Úvaly. 
 

     Vedení města a městský úřad zorganizovaly v návaznosti na křest 

nové hasičské cisterny 19. září na travnaté ploše před Hasičským do-

mem I. ročník sout ěže v pétanque o Putovní pohár m ěsta Úvaly. 

V soutěži se utkala družstva z jednotlivých čtvrtí města – Pařezina, 

Vinohrady, Slovany, Hodov, Felixáci, Fabrák, Piráti, Husky, Sport Úva-

ly. Ve finále zvítězil tým Husky ve složení Zdeněk Štarman, Martin Ša-

toplet, Jiří Adamčík. 
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Turistika 

     Turisťáček městského domu dětí a mládeže uspořádal 7. února vý-

let na výstavu loutek Pohádková zem ě na zámku.    
 

     Turisťáček městského domu dětí a mládeže uspořádal 24. února 

putovní výlet Pochod zimním Polabím. 
 

     Turisťáček městského domu dětí a mládeže uspořádal 21. března  

výlet Ďáblické putování. 
 

     Turisťáček městského domu dětí a mládeže uspořádal 28. března  

putovní výlet Putování za Rumcajsem. 
 

     Občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí uspo-

řádalo v sobotu 10. října Vycházku p řírodním parkem Škvorecká 

obora – Králi čina. Na tříkilometrovou trasu vyrazili účastníci ve 14 

hodin od restaurace Homolka. Vycházku pro 30 účastníků i s jejich 

čtyřnohými kamarády zahájil Dr. Vítězslav Pokorný, předseda Klubu a 

výkladem účastníky provázeli Bc. Milan Bednář, Petra Kyselová a Mgr. 

arch. Jiří Jindřich. 

 
Politické strany  
 
 

Občanská demokratická strana (ODS) 

     Prvořadým úkolem ODS bylo v roce 2009 koordinovat práci starosty 

města (MUDr. Jan Šťastný – ODS) a místostarosty města (Ing. Helena 

Váňová – ODS) tak, aby byl plněn volební program, který si tato strana 

vytýčila pro komunální volby a pro volební období 2006-2009. 

     V březnu a v říjnu se konaly sněmy místního sdružení, říjnový sněm 

byl volební. Předsedou místního sdružení ODS byl op ětovn ě zvo-

len MUDr. Jan Š ťastný,  výkonným místopředsedou byl zvolen Josef 

Štěpánovský a místopředsedou Ing. Helena Váňová. Tajnou volbou 

byla zvolena rada místního sdružení ve složení Ing. Martinovský, p. 

Urban, p. Kunetka, p. Zeman (předseda a místopředsedové jsou sou-

časně členy rady). 

ODS 

Politické str a-
ny 

Turistika  
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     Sněmu byla předložena „inventura“ plnění volebního programu 

ODS a bylo konstatováno, že volební program byl de facto splněn – a 

že došlo i k překročení jeho rozměrů, zejména ve smyslu, že se poda-

řilo podat žádosti o dotace na technickou a sociální infrastrukturu měs-

ta v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. 

     Oblastním sněmem pro Prahu východ byl zvolen MUDr. Jan Šťast-

ný členem oblastní rady ODS pro Prahu východ. 

     Občanská demokratická strana – místní sdružení v Úvalech se též 

podílela na realizaci či sponzorování různých akcí. Celková částka, 

kterou tato strana poskytla na kulturně-společenské a sportovní akce, 

na výstavbu dětských hřišť a podobně, již v tomto volebním období 

daleko přesáhla 200 tisíc Kč.  Členové ODS též realizovali výsadbu 

stromořadí podél potoka Výmoly. 

     V roce 2009 byly též spuštěny novinové webové stránky 

www.odsuvaly.cz, které přinášejí aktuální informace všeho druhu. ODS 

se snaží o to, aby byla informovanost občanů o problémech města co 

největší. 
 

Komunistická strana Čech a Moravy (KS ČM) 

     Předsedou základní organizace KS ČM je Ing. Ladislav Morávek.      

Základní organizace KSČM Úvaly v roce 2009 vykonávala svoji činnost 

dle plánu práce sestaveného v koordinaci s Okresním výborem KSČM 

Praha – východ. Na pěti schůzích základní organizace byli naši členo-

vé a sympatizanti seznamováni s činností nejen v místě od zastupitele 

města za KSČM, ale také z blízkého okolí, s jehož aktivisty jsme 

v pravidelném kontaktu. Byly jim předávány stranické materiály a tis-

koviny vlasteneckých organizací ze současného dění v naší zemi 

z aktuální současnosti, ale i nedávné historie. V těchto materiálech 

jsou prezentovány levicové názory našich představitelů.  

 

Česká strana sociáln ě demokratická ( ČSSD) 

     Předsedou místní organizace ČSSD je JUDr. Ing. Petr Petrží-

lek, Ph.D. Místní organizace uvítala nařízení Středočeského kraje o 

zřízení přírodního parku Škvorecká obora-Králičina. Organizace dále 

KSČM 

ČSSD 
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projednala skicu studie arch. Dřevíkovského v souvislosti s lesoparkem 

Vinice. Oslovila také zastupitele města se svými připomínkami 

k výstavbě ve městě za přeložkou silnice I/12, s právními poznámkami 

ke smlouvě s MEI, k uvažované přestavbě centra Úval. Organizace se 

zabývala přijímáním nových členů do ČSSD v Úvalech a přípravou na 

jednání květnové okresní konference ČSSD. Na 1. června zorganizo-

vala dětské odpoledne u příležitosti MDD. Okresní konference zvolila 

předsedou Okresního výkonného výboru ČSSD a volebním lídrem za 

okres Praha – východ Petra Petržílka a z místní organizace byli do 

okresního výkonného výboru také ještě zvoleni Dagmara Weissgárber 

a Zdeněk Rybář, který byl na krajské konferenci také zvolen do krajské 

kontrolní komise. Místní organizace vede vnitrostranickou diskusi 

k návrhu na pokračování projektu modernizace ČSSD a zabývá se 

přípravou svého volebního programu pro komunální volby v roce 2010. 

Organizace také pomáhala městu a dalším různým subjektům ve měs-

tě se získáváním dotací pro realizaci projektů jednotlivých žadatelů. 

Připomínek místní organizace ČSSD ke studii podoby náměstí Arnošta 

z Pardubic se chopili studenti ČVÚT a první verzi své studie předloží 

k diskuzi na jaře 2010. 

 

Spolky, organizace, ob čanská sdružení 
a kluby  
 
Skautské st ředisko br. Ji řího Bubáka v Úvalech 

vedoucí st řediska : Jaromír Glos, zástupce vedoucího : Jan Pečený 

členové st řediskové rady:  

- Jaromír Gloc-vedoucí střediska, Jan Pečený-zástupce vedoucího  

- z titulu funkce vůdce oddílu: Gabriela Skřivanová a Jaroslav Weigl  

- volení členové: Hanka Hamerníková, Adéla Skřivanová 

Skautské středisko má 93 registrovaných členů a 3 oddíly. 
 

13. oddíl Safira & Fénix  

Vedoucí oddílu je Gabriela Skřivanová, zástupce vedoucího: Tereza 

Těšitelová. Oddíl má 55 registrovaných členů. Tento oddíl, vznikl 

dočasným sloučením 13. dívčího oddílu a 6. oddílu vlčat. 

Skautské st ře-
disko br. Ji řího 
Bubáka 

Spolky, org a-
nizace, sdru-
žení a kluby 
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Družina vl čat – Fénix  

Martin Černý a Adam Znamenáček společně vedou vlčata v tomto 

oddíle. Okolo dvanácti vlčat se každý týden schází na schůzkách, hrají 

nejroztodivnější hry, zkouší svoji odvahu, dovednosti a schopnosti. 

Čas od času podniknou výlet pěšky nebo na kolech do blízkého i 

dalekého okolí a v létě jezdí na čtrnáctidenní tábor.  

Družina sv ětlušek – Safira 

Světlušky v tomto oddíle vede Gábina Skřivanová. Světlušky se 

scházejí na schůzkách jednou do týdne, na výpravu jezdí jak s vlčaty, 

tak se skautkami. Nejvíce je baví různé vyrábění, ale i ztřeštěné hry v 

lese. 

Družina skautek – Safira 

Za družinku skautek je zodpovědná Petra Hanušková Nově založená 

družinka s novým vedením příliš toho za sebou ještě nemá. 

24. oddíl skat ů Salamandr :       

vedoucí oddílu: Jaroslav Weigl, zástupce vedoucího: Jaromír Gloc. 

Oddíl má 22 registrovaných členů. Dvě družiny skautů se scházejí 

jednou týdně pod vedením vybraných rádců. Každý měsíc pak celý 

oddíl dohromady vyráží do nejrůznějších koutů celé republiky a pořádá 

různé dobrodružné akce. Oddíl vydává vlastní časopis „Čtyřiadvacítka“ 

a o prázdninách kromě klasického tábora pořádá i putovní tábor na 

kolech. 
 

430. oddíl oldskaut ů:  

vedoucí oddílu: Jan Pečený, zástupce vedoucího: Radovan Skřivan. 

Oddíl má 14 registrovaných členů. Skupina dospělých podporuje 

činnost  střediska a jednotlivých oddílů. 
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Aktivity skaut ů ve městě 

     4. 4. 2009 – Velikono ční sbírka Ku ře Pomozte d ětem.   

Každoroční akce střediska, při které vybírá peníze pro sbírku Pomozte 

dětem (známou jako Kuře). Letos s rekordním výtěžkem 9000,- Kč. 
 

     8. – 9. 5. 2009 – Okresní kolo Svojsíkova závo du v Úvalech.  

Letos se opět po letech stali úvalští skauti organizátorem okresního 

kola prestižního Svojsíkova závodu. skautů a skautek ve věku 11-15 

let, kde soutěžili ve všemožných skautských i neskautských dovednos-

tech. Proto jste mohli v tyto dva dny zpozorovat v okolí Úval skupinky 

skautů v krojích, jak plní různé úkoly. Sjelo se k nám skoro 200 skautů 

z celého okresu. Jen škoda, že ani jedna úvalská hlídka nepostoupila. 
 

     20. 6. 2009 – Oslava 90. let skautingu v Úvale ch Skautské stře-

disko v tento rok slavilo 90. výročí založení prvního skautského oddílu 

v Úvalech. Na tento den byly v prostorách kluboven pro veřejnost při-

chystány výstavky, promítání, občerstvení a večer byl slavnostně za-

pálen táborový oheň. Pro tuto příležitost byl vydán almanach a vyhoto-

veny výroční odznaky. 
 

     5. 7. – 12. 7. 2009 – LETNÍ TÁBOR  u Kácova na Sázavě. Vedoucí 

tábora: Jaromír Gloc, účastnilo se 12 vedoucích a 25 dětí. Pro malý 

počet přihlášených dětí se letos po šesti letech konal opět tábor spo-

lečný, chlapci a děvčata na jedné louce. Díky celkem vydařenému po-

časí si účastníci tábora dostatečně užili sluníčka a koupání. Také ab-

solvovali výlety po krásném okolí a samozřejmě po celý průběh tábora 

děti s vedoucími hráli táborovou hru, při které se děvčata přesunula do 

orientu, kde objevovala tajemný svět orientálních tanečnic, ale i arab-

ského světa a úskalí islámského náboženství a postavení žen 

v Islámu. Zkusily si postní Ramadán, den modlení, uvařit si pravý 

arabský oběd a mnoho dalšího. Tancovaly břišní tance, jely na vel-

bloudovi a na závěr podnikly pouť do Mekky. Vlčata zlanařil do svých 

služeb velký námořník Sindibád a s ním chlapci podnikli spoustu ná-

mořních dobrodružství včetně lanových aktivit, boje na slonech, ale i 

noční cesty za piráty. Skauti podnikli závod na pakoních přes celou 

poušť, při níž zažívali nemalá dobrodružství, úskalí a překvapení.  
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     12. - 13. 9. 2009 – Toaletní olympiáda – Putovní ná bor po okol-

ních obcích.  V tento víkend skauti uskutečnili nábor nových členů 

hned v pěti okolních vesnicích – Hradešín, Sluštice a Květnice, Horou-

šany a Tuklaty. V každé obci se zdrželi 2 hodiny, kdy si děti mohly za-

soutěžit v netradičních disciplínách o ceny, rodičům byly poskytnuty 

informace o úvalském skautingu. 
 

     10. 10. 2009 – Veřejná sbírka Postavme školu v Africe.  Druhou 

veřejnou sbírku za pomoci organizace Člověk v tísni pořádá úvalské 

skautské středisko každým rokem v říjnu. Za výrobky dětí byla na ná-

městí Arnošta z Pardubic a u prodejny masa U Rejhonů od Úvaláků 

vybrána pěkná částka 6 800 Kč, které pak putovaly do Etiopie, kde se 

postavila již několikátá škola pro místní děti. 
 

     12. 12. 2009 – I. skautský ples k výro čí 90 let úvalského skau-

tingu. Příležitost k setkání a vzpomínání na dětství strávené ve skaut-

ském oddíle využilo okolo 200 bývalých členů, současných členů a 

přátel našeho střediska, kteří se sešli v úvalské sokolovně na plese 

skautů. K osvěžení vzpomínek pomohl i film, dokumentující činnost 

úvalského střediska za posledních 20 let. První písně skvělého orches-

tru Petra Holuba využilo k tanci jenom několik nesmělých párů, ale po-

stupně se zábava dostávala do varu. Vlčata (chlapci 6 až 11 let) na 

plese předvedli Algorithm march, v němž čeští skauti drží světový re-

kord za nejvíce naráz tancujících lidí v jeden okamžik. Světlušky (děv-

čata 6 až 11 let) zahalené do závojů s cingrlátky pak oslnily přihlížející 

třemi orientálními tanci. Lístky do tomboly byly vyprodány a téměř kaž-

dý vyhrál nějakou věcnou cenu.  
 

     23. 12. 2009 – Betlémské sv ětlo. V předvánoční večer na náměstí 

Arnošta z Pardubic úvalští skauti rozdávali zájemcům a kolemjdoucím 

světlo zapálené přímo v Betlémě, dovezené speciálním vlakem do ČR. 

Lidé si mohli přijít připálit svíčku nebo petrolejku a převzít si od skautů 

přání do Nového roku. Betlémské světlo také úvalští skauti předali 

v Husově kapli v Úvalech farářce Církve československé husitské Mgr. 

Jitce Pokorné. 
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     Středisko úzce spolupracuje s městským úřadem, se základní ško-

lou, se základní školou a praktickou školou, je kolektivním členem ob-

čanského sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. 
 
 

Sbor dobrovolných hasi čů Úvaly 

Složení výboru: 

Starosta: Miroslav Šindelář, náměstek starosty: Jiří Ryneš, velitel: 

Karel Klíma, později Miroslav Šindelář, zástupce velitele: Miroslav 

Šindelář, vedoucí strojník: Jozef Babocký, vedoucí mládeže a  refe-

rent prevence a výchovné činnosti: Zdenka Ledovcová, jednatel a 

kroniká ř: Milan Bednář, hospodá ř: Václava Klímová, členové výbo-

ru: Radek Šindelář, Petr Rytina ml., František Ernest. 

     Z rozhodnutí Výkonného výboru Okresního sdružení Praha-východ 

došlo k znovuobnovení okrsků. Účelem okrsku je zdokonalit komuni-

kaci sborů mezi sebou a s celým okresem a rozvíjet různé aktivity 

členských sborů. Prakticky to znamená například vzájemnou výpomoc 

při oslavách výročí založení, v aktivitě mladých hasičů, atd. V součas-

nosti je v okrese činných osm okrsků. Členské sbory 6. okrsku  jsou 

Čelákovice, Jirny, Nehvizdy, Nové Jirny, Sedlčánky, Šestajovice, Škvo-

rec, Úvaly,  Vyšehořovice, Zápy, Zlatá.  Členem výboru 6. okrsku za 

SDH Úvaly je Monika Rynešová. 

      1. prosince zem řel v nedožitých 40 letech velitel Sboru dobro-

volných hasi čů v Úvalech Karel Klíma. Jako velitel v ěnoval sboru 

velkou část svého krátkého života. Nelitoval čas a energii pro ve-

řejnou činnost.  

     Výjezdová jednotka sboru zasahovala celkem při 44 událostech, 

což bylo o 7 výjezdů více než v roce 2008. 23 zásahů obsáhly různě 

obtížné likvidace požárů. Pětkrát se vyjíždělo k dopravním nehodám a 

taktéž pětkrát k odstranění živelných pohrom. Zbývajících 10 případů 

bylo spíše technického charakteru. Množství odpracovaného času si 

vyžádala údržba výstroje a techniky. 

Sbor dobrovo l-
ných hasi čů 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2009                                                                                     strana          64  
                                                                                                                                                                                              

     Družstva žen i mužů využívala příležitostí k fyzické přípravě formou 

soutěže v disciplínách požárního sportu i jiných. Další významná část 

činnosti některých členů sboru spočívá v přípravě a výchově mladých 

hasičů. Z úspěchu lze vyzvednout bronzová medaile nejmladšího 

družstva ve hře Plamen a přední umístění mladých hasičů v podzimní 

části celoroční soutěže. Ani v roce 2009 nechyběla účast úvalských 

hasičů na mistrovství republiky. Na soutěže se mladí hasiči připravova-

li na pravidelných schůzkách. Na přelomu letních prázdninových měsí-

ců se konal jedenáctý ročník letního tábora ve Stříbrné Skalici. 

     Za vydatné pomoci některých zaměstnanců Veřejně prospěšných 

služeb města Úvaly proběhla rekonstrukce vnitřních prostor hasičské-

ho domu. Nejdůležitější byla rekonstrukce umývárny a zřízení zcela 

nové šatny pro výjezdovou jednotku. Ještě významnější však bylo za-

koupení nového zásahového automobilu CAS 20 Tatra 815 4x4. 

S tímto vozidlem a jeho vybavením se značně rozšířily možnosti rych-

lých a včasných zásahů při požárech, dopravních nehodách a dalších 

mimořádných událostech jak v našem městě, tak v jeho okolí. 

     Sbor čítal na konci roku celkem 64 členů a z toho bylo 27 

začleněno do výjezdové jednotky.  

 

Český rybá řský svaz Úvaly 
 
     Organizace má 350 členů řádných, 16 členů dorostu /15-18 let/ a  

44 členů mládeže /8-15 let/. Předsedou místní organizace je Ji ří 

Kone čný. 

     Místní organizace v únoru uspořádala tradiční 29. rybářský ples. 

Realizovala  dva  zájezdy  mládežnického kroužku. 26. a 27. září  pro-

běhly na rybníce LHOTÁK  závody v lovu ryb,  v sobotu senioři, v ne-

děli mládež – účastnilo se  26 členů ČRS, z toho 16 členů místní orga-

nizace. Formou brigád se pokračovalo ve výstavbě technického záze-

mí místní organizace, údržbě  rybochovných zařízení a hlavně na úse-

ku výroby násad,  tj. manipulace s násadami  ryb, krmení, sledování 

kvality vody, zkušební odlovy  a jejich případné přesazování. 

     V měsíci říjnu 2009 byly provedeny místní organizací ČRS Úvaly 

výlovy  všech hospodářských rybníků, které organizace obhospodařu-

Český rybá řský 
svaz 
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je. Výlovy proběhly dle předem připraveného plánu odboru pro výrobu 

násad v návaznosti na odvoz obsádek do revírů svazu realizovaným  

ÚS ČRS Praha. Po náročných přípravách byly vlastní výlovy realizo-

vány s tímto výsledkem: 

Rybník   Kapr Lín Amur Štika Candát Bílá 

ryba 

Jámy+Kalák   744 

kg 

104 

kg 

  105 

kg 

   -     - 66 kg 

Dolní+Třecí   820 

kg 

387 

kg 

  260 

kg 

   -     - 68 kg 

Lhoták 3.010 

kg 

    -   302 

kg 

  9 kg    6 kg     35 kg 

Horní 6.640 

kg 

    -   800 

kg 

18 kg     - 65 kg 

Celkem 11214 

kg 

491 

kg 

1467 

kg 

27 kg 6 kg 234 

kg  

 

     Z výlovů rybářských organizací Úvaly a Sluštice  bylo do revíru Vý-

mola 1 – FABRÁK  nasazeno 26,2 q kapra, 1,54 q amura, 67 kg lína, 

15 kg štiky, 6 kg candáta a 35 kg bílé ryby.  Výlovy  lze hodnotit jako 

velmi dobré díky obětavosti hospodářského odboru organizace, ale i 

dobrým ichtyologickým podmínkám, s výjimkou rybníku Jámy, kde bě-

hem celého vegetačního období byl zaznamenán trvalý deficit kyslíku 

rozpuštěného ve vodě. 
  

Úvalský spolek akvarist ů 
 

     Úvalští akvaristé působí ve spolkovém životě města již jedenáct let. 

Předsedou spolku je Miloslav Kola řík. Popularita nejen jarní řady 

zvané Akva Úvaly, ale zejména vánočních akvatrhů v posledních pěti 

letech neustále vzrůstá. Akce pořádá Úvalský spolek akvaristů nejen 

pro akvaristickou veřejnost, ale pro všechny zájemce. Úvalský spolek 

akvaristů je členem Unie akvaristů ČR – AKVA CZ. Jednatel spolku 

pracuje od roku 2000 jako sekretář Unie akvaristů ČR – AKVA CZ, 

předseda spolku Miloslav Kolařík je členem její revizní komise. 

Úvalský sp olek 
akvarist ů 
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     Úvalský spolek akvaristů uspořádal v sobotu 23. května  v areálu 

sokolovny od 8 do 12 hodin XI. ročník prodejně prezentačního akvatr-

hu AKVA ÚVALY 2009. Akvatrhu se účastnilo 81 vystavovatelů a do-

stavilo se 485 návštěvníků. 
 

     Úvalský spolek akvaristů uspořádal v sobotu 12. prosince  v areálu 

sokolovny v Úvalech od 8 do 12 hodin XI. Vánoční akvatrh 

v Úvalech.  

 

Český svaz chovatel ů Úvaly 

     Základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly a Klub chova-

telů vídeňských králíků se sídlem v Brně uspořádaly ve dnech 6. až 7. 

listopadu v areálu svazu chovatelů u Hasičského domu v Úvalech 

speciální klubovou výstavu víde ňských plemen.  

 
Svaz tělesně postižených v ČR Úvaly 

     Místní organizace Svazu ve spolupráci s občanským sdružením 

Klub důchodců Úvaly uskutečnila ve středu 30. září zájezd na zámek 

v Mníšku pod Brdy a ve Zbraslavi. 34 účastníků se obdivovalo krá-

sám interiérů. 
 

Obec bará čníků J. A. Komenského Úvaly 

     Rychtá řkou obce bará čníků je Hana Černá. Obec má 35 členů. 

Konšelstvo se sešlo v roce 2009 s ohledem na nemoc rychtářky jen 

šestkrát. Obec se zúčastnila hodnotícího zasedání jednotlivých obcí, 

všech oslav výročí na I. župě, uskutečnila i několik výletů. V lednu se 

ve spolupráci s komisí pro kulturu rady města podílela na organizaci 

městského plesu, při květnových oslavách drželi baráčníci čestnou 

stráž u pomníku padlých na místním hřbitově společně s úvalskými 

skauty. Obec se také zúčastnila oslav 115. výročí vzniku Obce baráč-

níků v Brandýse nad Labem a v Lysé nad Labem, 20. června se 6 

místních baráčníků zúčastnilo oslav 135. výročí založení Českého ba-

ráčnictva, které se konalo v Mladé Boleslavi. V červenci členové na-

vštívili muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka a zámek Jemniště. 

Svaz tělesné 
postižených v 
ČR 

Český svaz 
chovatel ů 

Obec bará ční-
ků 
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29. srpna se obec zúčastnila oslav 80. Výročí vzniku Obce baráčníků 

Sluhy a v listopadu oslav 100 let trvání Obce baráčníků Vrábí. Konec 

roku ukončili společně s občany města při rozsvícení vánočního stro-

mu na náměstí Arnošta z Pardubic. 
 

Letecko-modelá řský klub Úvaly 

     Předsedou klubu je Jan Ku čera. Letecko-modelářský klub uspo-

řádal v rámci oslav Mezinárodního dne dětí 13. června od 14 hodin na 

hřišti na Slovanech ukázky své činnosti.  
 

Klub p řátel historie a p řírody Úval a okolí  – občanské 
sdružení fyzických a právnických osob  
 

     Rada Klubu pracovala v pěti členech: předseda  -- Dr. Vítězslav 

Pokorný; místop ředseda  -- Jan Psota ml.; jednatel a pokladník - - 

Mgr. Jitka Pokorná; vedoucí historické sekce  -- Bc. Milan Bednář; 

člen rady  -- Ing. Vladislav Procházka. K 31. prosinci 2009 tvořilo člen-

skou základnu 12 členů, z toho 3 kolektivní: Základní škola Úvaly, 

Skautské středisko Úvaly a Náboženská obec CČSH v Úvalech. 

     Nejvýznamnějším projektem Klubu bylo vydání 800 ks publikace 

Drobné památky v Úvalech a okolí, na níž pracovali pod vedením Jana 

Psoty ml., Petra Kyselová, Milan Bednář a Mgr. arch. Jiří Jindřich. Cí-

lem projektu bylo zvýšit zájem veřejnosti a upozornit na opomíjené 

drobné kulturní dědictví v jednotlivých vybraných 23 obcích zájmové 

oblasti i regionu bývalého Škvoreckého panství. K 31. 12. 2009 bylo 

prodáno 449 výtisků, 76 bylo poskytnuto do komisního prodeje a 122 

publikací bylo předáno jako povinné výtisky. Významné bylo udělení 3. 

místa za publikaci v kategorii CK7 zpracování vlastivědné studie sou-

těže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – Poznej ji a chraň, pořádané 

Památkovou komorou, Českou radou dětí a mládeže a Asociací NNO.     

     Z iniciativy Klubu svolalo město Úvaly schůzku ohledně dalšího po-

stupu v záchraně kulturní památky kamenného mostku přes Výmolu u 

Škvorecké obory. Byla vypracována dokumentace mostku Mgr. arch. 

Jiřím Jindřichem z  Klubu a na jejím základě bylo vyřízeno nutné povo-

lení k jeho opravě, ve které se pokračuje. 

Klub p řátel hi s-
torie a p řírody 
Úval a okolí, 
občanské sdru-
žení 

Letecko mod e-
lářský klub 
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     Zastupitelstvo Středočeského kraje přijalo 2. února 2009 nařízení o 

zřízení Přírodního parku Škvorecká obora-Králičina. Na přípravě pod-

kladů se podílel i Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. Klub také 

předal na Středočeský krajský úřad 16. července 2009 návrh na vyhlá-

šení zvláště chráněné území – přírodní rezervace Králičina a Povýmo-

lí. Rezervace je navrhována v hranicích přírodního parku Škvorecká 

obora-Králičina, v katastru města Úvaly, což podporuje i vedení města 

Úvaly. Vlastníkem území jsou Lesy ČR. Navrhovaná 20 ha přírodní 

rezervace se nachází v jižní části přírodního parku Škvorecká obora-

Králičina, jehož jižní hranice tvoří i jižní hranici přírodní rezervace. V 

současné době probíhá správní řízení. 

     Rada Klubu bezprostředně reagovala na dlouhodobou solidární 

podporu velké části úvalských občanů k úsilí klánovických občanů za 

zachování Klánovického lesa v konkurenci s hrozbou výstavby golfo-

vého hřiště, s čím souvisí vykácení značné části lesa. Již v roce 2006 v 

Úvalech proběhla petice za ochranu Klánovického lesa, jíž podpořilo 

přes 1800 občanů svými podpisy. Proto se do podpory zapojil opět i 

Klub. 20. září 2009 společně s místními občany na náměstí Arnošta 

z Pardubic na podporu Klánovických byla vysazena v prostoru před 

katolickou farou „Lípa podpory“. Lípě bylo požehnáno místní farářkou 

CČSH Mgr. Jitkou Pokornou. Občany pozdravil starosta města MUDr. 

Jan Šťastný, který vysoce ocenil práci členů Klubu. Organizátoři navíc 

věnovali Úvalům darem dalších 7 lipek, které byly vysazeny na Vinici. 

     10. října uspořádal Klub pro úvalské občany vycházku do přírodní-

ho parku Škvorecká obora – Králičina. Po trase od terénních pozůstat-

ků hradu Skara, přes povodí Výmoly kolem zbytků umělé zříceniny 

věží,  s výkladem historie Škvorecké obory a krás okolní přírody, až po 

kamenný mostek putovalo 30 občanů s doprovodem a výkladem členů 

Klubu Bc. Milana Bednáře, Petry Kyselové a Mgr. arch. Jiřího Jindři-

cha. 

     V oblasti ochrany památných stromů podal Klub na městský úřad v 

Úvalech již v roce 2006 návrh zpracovaný Dr. Vítězslavem Pokorným a 

Petrem Urbanem, ale až v listopadu 2009 odbor životního prostředí a 
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územního plánu Městského úřadu rozhodl na základě návrhu Klubu o 

vyhlášení prozatím 2 památných stromů.  
     

Občanské sdružení Otev řené Úvaly 

     V roce 2009 pracovalo sdružení s průměrným počtem 18 členů. 

V září rezignoval z pracovních důvodů na pozici předsedy sdružení a 

též na členství v radě sdružení Mgr. Petr Borecký. Valnou hromadou, 

konanou dne 8. 9. 2009, byl novým p ředsedou sdružení zvolen Ing. 

Michal Breda  a novým členem rady a místopředsedou Mgr. Marek 

Mahdal, DiS. 

     Činnost sdružení se zaměřila jednak na aktivní práci politickou 

v zastupitelstvu města a v jednotlivých výborech a komisích, jednak na 

činnost kulturní a okrašlovací při pořádání společenských akcí a reali-

zaci brigád a projektů.  

     Zastupiteli za sdružení Otevřené Úvaly byli v roce 2009 Ing. Lída 

Millerová, Mgr. Dana Poláková (vystřídala Ing. Milana Švejnohu v 1. 

pololetí roku), Mgr. Petr Borecký a Ing. Michal Breda. Posledně jmeno-

vaní pracovali též jako předsedové finančního a kontrolního výboru 

zastupitelstva města. Členové sdružení byli také členy většiny komisí 

rady města.  

     Proběhly dvě již tradiční akce sdružení – Otevřený úklid Úval, ten-

tokrát vyklizení černé skládky v oblasti Králičiny, a rozvěšení mobilní 

květinové výzdoby na náměstí Arnošta z Pardubic. Jako příspěvek ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy proběhla také brigáda na křižovatce Klá-

novické a Jirenské ulice, kde členové sdružení vyřezali dřeviny bránící 

ve výhledu z automobilů.  

     Území Králičiny se sdružení věnovalo i dalšími projekty. Jednak se 

členové aktivně podíleli na přípravě zřízení naučné stezky touto oblas-

tí. Současně připravili a podali žádost o dotaci z Fondu životního pro-

středí Středočeského kraje na vykosení luk v přírodním parku Králičina 

– Škvorecká obora. Velkým úspěchem, na kterém se aktivně podíleli i 

členové sdružení Otevřené Úvaly vedle dalších subjektů, bylo vyhláše-

ní Škvorecké obory a Králičiny přírodním parkem.  

Občanské 
sdružení Ote-
vřené Úvaly 
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     Dalším příspěvkem sdružení k ochraně přírodního okolí Úval byla 

akce na podporu celistvosti a nedělitelnosti Klánovického lesa. Pochod 

z Úval do Klánovic měl  4 zastávky, na kterých se veřejnost dozvídala 

o historii  a přírodních zajímavostech celého lesního komplexu. Po-

chodu se zúčastnilo kolem 45 občanů Úval.  

     Sdružení pokračovalo v realizaci oddechové zóny Slovany. V sobo-

tu květnu se konala brigáda na výsadbu izolační zeleně v Chorvatské 

ulici u dětského hřiště na Slovanech. Členové našeho sdružení spo-

lečně s obyvateli Nových Slovan vysázeli tři vzrostlé javory Babyky a 

téměř 100 nízkých keřů. Tento projekt finančně podpořila mj. i Nadace 

Partnerství, u které projekt Zelené Slovany získal grant 10 tisíc korun. 

V rámci téhož projektu bylo z dalších vybraných finančních prostředků 

dokončeno oplocení dětského hřiště, vybudovaného sdružením již 

v roce 2008. Členové sdružení se podíleli podobně jako v minulých 

letech na organizaci akce Den Země na Klepci, pořádané spolky, 

sdruženími a kluby z Tismic, Přišimas, Úval a Hradešína.  

     Sdružení Otevřené Úvaly finančně podpořilo úvalské hasiče při re-

konstrukci šaten v hasičském domě částkou 33 tisíc korun. "Zachraň-

me sochu sv. Jana Nepomuckého" -  tak zní název projektu, na který 

získalo sdružení Otevřené Úvaly ve spolupráci s úvalskou farností a 

Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí v roce 2009 grant ve výši 

70 000 Kč od Nadace VIA z programu ČSOB a Poštovní spořitelny na 

podporu regionů. V rámci celého projektu se počítá se zapojením širo-

ké veřejnosti, členů Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a jeho 

kolektivního člena – Základní škola Úvaly. Drobným projektem, který 

od jara 2009 přispěl ke zvýšení biodiverzity v našem městě, bylo po  

poradě s ornitology instalování 5 ptačích budek ve veřejných parcích. 

Byly určeny zejména pro našeho nejznámějšího opeřence, sýkorku 

modřinku, a přibližně po měsíci od instalování již jevily známky zabyd-

lení.  

     Sdružení vydalo dvě čísla svého časopisu. V rámci zlepšení ote-

vřené komunikace nejen mezi členy a příznivci otevřelo sdružení Ote-

vřené Úvaly svojí stránku i v rámci internetové komunitní sítě Face-

book. 
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Občanské sdružení Za rozvoj Úval – NOVÁ ŠANCE 
 

     Předsedou sdružení je Ing. Jana Horová. V roce 2009 pracovalo 

sdružení Nová šance v nezměněném složení a opět připravilo pro ve-

řejnost dvě akce. V dubnu se konal 3. Čarodějnický běh. V tomto roč-

níku se výrazně navýšil počet startujících v kategoriích „muži“ a „že-

ny“oproti předchozím ročníkům. Již tradičně první říjnovou sobotu pro-

běhlo Úvalské jabkobraní. Do soutěže přihlásili kuchařky i kuchaři 

značné množství kulinářských výrobků a porota měla skutečně nelehký 

úkol vyhodnotit výsledky. Nechyběly řemeslné dílny (svíčkařství, drá-

tenictví, předení, perníkářství, výtvarná dílnička) a nejen děti vyráběli 

vlastní pohledy. Sdružení připravilo pro návštěvníky suvenýry z vlastní 

výroby. V předvánočním čase se jako každoročně uskutečnilo sváteční 

setkání členů sdružení a jejich rodin. 

 
Občanské sdružení Klub d ůchodc ů Úvaly 

     Předsedkyní klubu je Eva Havlíková. Členové se pravidelně 

scházejí každou středu v sále Domu s pečovatelskou službou 

v Úvalech, kde se při odpoledním čaji a kávě účastnili připraveného 

programu. Vždy se dovídají něco nového a zajímavého. Mají čas si 

popovídat o svých radostech a starostech. Klub pravidelně oslavuje 

významná životní jubilea svých členů. V roce 2009 uskutečnil besedy a 

setkání k zajímavostem o Základní škole a Praktické škole Úvaly, vy-

právění PhDr. Smidta z Újezda nad Lesy o jeho výpravě na Špicberky, 

Anežský klášter a Řecko – beseda s paní učitelkou Braunsteinovou, 

Velikonoce – beseda s paní farářkou Českobratrské církve evangelické 

Plzákovou, vzpomínka na březen 1939,  oslava Dne matek 

s vystoupením dětí z mateřské školy Pražská, vánoční besídka 

v Základní škole a Praktické škole Úvaly, promítání cestopisných a 

historických filmů.  Občanské sdružení Klub důchodců Úvaly společně 

se Svazem tělesně postižených Úvaly uskutečnily 27. května zájezd do 

zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zde se seznámili 

s historií šlechtického rodu Kinských a ve středu 21. října společně 

uskutečnily poznávací zájezd do Benátek nad Jizerou. 30 účastníků 

Občanské 
sdružení NOVÁ 
ŠANCE 

Klub d ůchodc ů 
Úvaly  
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navštívilo místní zámek, bývalé sídlo šlechtického rodu Doníků a dal-

ších šlechticů, muzeum a soukromou výstavu hraček. 

 

Zdravotnictví 

Zdravotní st ředisko Úvaly, Pražská 1144    
 

Prakti čtí léka ři 

MUDr. Eva Karásková 

MUDr. Irena Těšíková 

MUDr. Michaela Maříková 
 

Dětští a dorostoví léka ři 

MUDr. Lenka Jeřábková 

MUDr. Vladimíra Kumprechtová 
 

Zubní léka ři 

MUDr. Jiří Mareš 

MUDr. Vladěna Stehlíková 

MUDr. Jana Macháčková 
 

Gynekologický léka ř 

MUDr. Mário Šmehil  
 

Interní léka ř 

MUDr. Jiří  Hrabálek 

Lékárna 

PharmDr. Hana Kantorová 

 

Sociální v ěci 

Domov senior ů Úvaly 

     Uplynulo již plných deset roků provozu domova seniorů. Byla to 

jedinečná myšlenka s úspěšnou realizací, která kladla nemalé úsilí pro 

všechny, kteří se na ní podíleli. Byli to tehdejší Okresní úřad Praha-

východ jako zřizovatel a Okresní ústav sociálních služeb pro Prahu-

východ a pan Ing. Černý, tehdejší starosta města Úvaly.      

ZDRAVOTNIC-
TVÍ 

SOCIÁLNÍ VĚ-
CI 

Domov seni orů 
Úvaly 
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     20. dubna 1999 se město stalo středem pozornosti. Za přítomnosti 

tehdejšího ředitele Okresního ústavu sociálních služeb MUDr. Jana 

Nováka a dalších významných členů Okresního úřadu Praha-východ 

starosta města Úvaly Ing. Ivan Černý přestřihl vstupní pásku a tím byl 

slavnostně zahájen provoz. Vnitřním uspořádáním a vybavením před-

stavoval nejlepší zařízení tohoto druhu na evropské úrovni v  okrese. 

Po určité době působení došlo po stránce ekonomické, hospodářské, 

sociální a kulturní ke změně. Modernizace stávajícího a doplnění no-

vého zařízení usnadňuje pracovní činnost zdravotnímu a kuchyňskému 

personálu. Nynější „DOMOV SENIORŮ“ poskytuje ubytování pro 49 

uživatelů. K dispozici je 5 jednolůžkových pokojů, 16 dvoulůžkových 

pokojů, 5 dvoulůžkových pokojů pro uživatele se zvýšenou péčí a 

dvoulůžkový pokoj pro odlehčovací službu. Vlastní kuchyně zajišťuje 

celodenní stravu, podávanou 5 x denně. Chutná jídla ve dvou varian-

tách připravuje personál kuchyně s hospodářkou. Večeře jsou servíro-

vány z jídelní skříně, která pomáhá udržet jídlo teplé. Pitný režim je 

zajištěn na čajových kuchyňkách na patrech, kde je k dispozici slazený 

i neslazený čaj. Služby sociálně-zdravotní péče jsou uživatelům v DS 

poskytovány průběžně 24 hodin denně. Léčebnou preventivní péči ga-

rantuje v domově lékař, který dochází. Mimo různorodou  sociálně-

zdravotní péči je poskytována rehabilitace, skupinové cvičení, solux, 

magnetoterapie, ultrazvuk, masážní vany a masáže. Jako další domov 

nabízí dopravu uživatele služebním autem, zajištění pedikúry, holiče a 

kadeřníka, využívání funkce vířivé vany a malé vířivky na masáž no-

hou nebo zapůjčení televizoru. Průměrná věková skupina uživatelů 

v domově je okolo osmdesáti let. Po dobu desetiletého trvání „DOMO-

VA SENIORŮ“ se dožilo důstojného stáří přes 110 našich občanů.  
 

Pečovatelská služba 

     Pečovatelská služba Úvaly je terénní služba, kdy pečovatelky do-

cházejí do domácností uživatelů, aby jim poskytly pomoc a podporu při 

péči o svoji osobu, o svoji domácnost tak, aby jejich život byl kvalitnější 

a aby mohli zůstat v domácím prostředí co nejdéle. O toto se starají 4 

proškolené pracovnice v sociálních službách - Frýdmanová Pavlína – 

Pečovatelská 
slu žba 
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koordinátorka PS, Křížová Soňa, Blochová Vlaďka, Paulová Lenka – 

pečovatelky. Služby jsou poskytovány zájemcům o pečovatelskou 

službu v Úvalech, Přišimasech, Hradešíně, Škvorci, Sibřině a Šestajo-

vicích na základě Smlouvy o zabezpečení poskytování pečovatelské 

služby. K  31. 12. 2009 má Pečovatelská služba Úvaly uzavřeno 

s uživateli  114 Smluv o poskytování pečovatelské služby. Převážně se 

jedná o dovoz oběda, přepravu uživatele, donášku nákupů, praní a 

žehlení , úklid domácnosti, osobní hygienu, osobní péči, pochůzky a to 

jsou úkony hrazené uživatelem dle platného sazebníku.  V roce 2009 

se rozšířily služby o dovoz obědů o sobotách, nedělích a svátcích a 

počet rozvezených obědů se tak dostal na počet cca 14 806. Obědy se 

odebírají z Domova seniorů v Úvalech  a  jsou rozváženy v rozmezí od 

11.00 hod do 13.3O hod. Aby byl dodržen čas oběda, jsou vytvořeny 

dva okruhy pro rozvoz, tzv. malý okruh – město Úvaly, velký okruh – 

okolní obce. Pečovatelská služba Úvaly vlastní tři automobily, které 

jsou nezbytné pro řádný výkon poskytované služby. Každoročně město 

Úvaly žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o dotaci na provoz 

pečovatelské služby. Zatím štěstí přálo a dotace byla poskytnuta, ne-

boť náklady na provoz se zvyšují. Vzhledem k tomu, že v Úvalech a 

okolí  je velký počet seniorů, pečovatelská služba je plně využita. 
 

 

Odpadové hospodá řství, pé če o životní 
prost ředí, o čistotu vod, o ovzduší, o 
městskou zele ň 
 
 

Odpadové hospodá řství – nakládání s odpadem, 
třídění odpadu 
 
Popelnice 

S nárůstem počtu obyvatel rostl i počet popelnicových nádob 

Leden  2009                   2 240 ks               cena za svoz    225 080,- Kč 

Prosinec  2009               2 297 ks               cena za svoz    236 157,- Kč 
 

Odpady, ž i-
votní prost ře-
dí,  
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Separovaný odpad za rok 2009 

Odvoz podle komodit:   

Papír                                 217 tun                             cena  232 000,- Kč 

Plast                                   53 tun                              cena  468 000,- Kč 

Sklo                                    59 tun                              cena    99 000,- Kč 

Nápoj. karton                       1,3 tuny                          cena   10 000,- Kč 

                                                                      celkem:          809 000,- Kč 

Vratka EKO-KOM                                          celkem:          586 000,- Kč 
 

Odpady Lom a jarní a podzimní kole čko za rok 2009 

Lom:              odpady v tunách:            111 tun                240 000,- Kč 

Kolečko:        odpady v tunách:             279 tun                604 000,- Kč  

 
Sběrný dv ůr za rok 2009 

Velkoobjemový odpad v tunách:           247 tun                533 000,- Kč 

Nebezpečný odpad v tunách:                   6 tun                  38 000,- Kč 
 

Jarní a podzimní úklid m ěsta 

     Jarní a podzimní úklid hlavně od velkoobjemových odpadů a odpa-

dů ze zahrad proběhl na jaře v termínu od 14. dubna  do 11. května  a 

na podzim od 12. října do 8. Listopadu. Svoz starého železa vzhledem 

k minimálnímu množství této komodity probíhal v souběhu 

s přistavováním kontejnerů na jednotlivá stanoviště, nebylo jej nutno 

uskutečňovat samostatně. 
 
 

Péče o životní prost ředí, o čistotu vod, o ovzduší, o 
městskou zele ň: 
 
     V rámci svazku obcí „Úvalsko“, jehož je město členem, byla dokon-

čena výstavba vodovodního přivaděče pro zásobování úvalského regi-

onu vodou z „Káranských vodovodních řadů“. Tímto novým vodovod-

ním přivaděčem začala proudit pitná voda do členských obcí včetně 

Úval dne 14. 12. 2009. Jedná se o nejkvalitnější vodu ze tří zdrojů, 

kterými je zásobováno hlavní město Praha. Současně došlo k odpojení 

starého zdroje vody „Jirenského prameniště“.  Zprovozněním přivadě-
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če došlo i ke splnění termínu výjimky hygienika, podle které  mohla být 

voda z Jirenského prameniště používána pouze do 31. 12.  2009. 

     Byly dokončeny projekční práce na projektové dokumentaci pro 

záměr „Revitalizace Výmoly a rybníku Kalák, Jámy a Fabrák. Doku-

mentace se stala součástí žádosti o státní dotaci podanou koncem 

roku 2009. 
 

Kvalita ovzduší 

     Na základě zjištěných údajů Ministerstvo životního prostředí ČR 

stanoví a zveřejňuje jedenkrát ročně ve Věstníku MŽP seznam oblastí 

se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Dle Věstníku zájmové území 

Úvaly patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Došlo k překro-

čení hodnoty imisního limitu (IL) a meze tolerance pro oxid dusičitý a k 

překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (BaP), arsen a 

kadmium.  
 

Zeleň 

     V roce 2009 byly provedeny zdravotní řezy na všech starých stro-

mech lipového stromořadí na ulici Pražská v úseku mezi železničním 

přejezdem a mateřskou školou. Podél obslužné komunikace v úseku 

mezi škvárovým hřištěm pod kostelem a vyústěním této komunikace 

do ulice Fügnerova vysadili členové ODS ve směru blíže náměstí 

stromořadí 25 červených dubů. V současné době jsou však téměř 

všechny zničeny vandaly. Na náměstí Arnošta z Pardubic před katolic-

kou farou vysadilo občanské sdružení Klub přátel historie a přírody 

Úval a okolí  památeční Lípu podpory za záchranu Klánovického lesa a 

dalších sedm kusů lip darovalo spolu s místní organizací ČSSD městu, 

které je vysadilo v prostoru bývalé Vinice. V obecních lesích byla 

v souladu s lesní hospodářskou osnovou v rámci obnovy lesních po-

rostů odlesněna seč o výměře 0,25 ha v Masarykově háji v oblasti pod 

stožárem mobilního operátora na Vinici. Odlesněná plocha byla ještě 

téhož roku nově zalesněna. Vlivem sucha a škodám zvěří (vytloukání 

paroží srncem) byla nová výsadba částečně zničena a v následujícím 

roce musí dojít k  dosadbě vysazených lesních stromků.  
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Památné stromy 

     Rozhodnutím odboru životního prostředí MěÚ Úvaly ze dne 12. 11. 

2009, nabylo právní moci 27. 11. 2009, byly v katastrálním území Úva-

ly vyhlášeny dva památné stromy a to: 

a) Dub zimní   na pozemku KN p.č. 3146/1 o obvodu kmene ve 

výšce 130 cm  nad zemí - 355 cm, který se nachází v lesním po-

rostu Masarykova háje při Bendlově stezce, poblíž školní budo-

vy. Jedná se o jeden z posledních dvou dubů původního lesa 

vykáceného v období rakousko – pruských válek v roce 1866. 

Stáří cca 200 let. 

b) Lípa malolistá  na pozemku KN p.č. 290 o obvodu kmene  ve 

výšce 130 cm nad zemí – 580 cm, který se nachází na svažitém 

pozemku nad rybníkem Fabrák poblíž vypouštěcího stavidla. 

Jedná se o dendrologickou zvláštnost – několikaramenná koruna 

vytváří na kmeni kotel. Stáří cca 135 let. 

 
Pozemky 
 
Prodané 

Celkem 11    Výměra  444 m2              Cena  89.735,- Kč 
 

Koupené 

Celkem 9      Výměra  5 188 m2           Cena  1.036.755,- Kč 
 

Vydražené 

Celkem 1     Výměra  1 885 m2            Cena  76.000,- Kč 
 

Bezúplatn ě převedené na m ěsto - p říjem 

Celkem 8      Výměra  1 268 m2           Cena dle posudku  764.780,- Kč 
 

Darované pozemky m ěstu – p říjem 

Celkem 7     Výměra  1 737 m2            Cena dle posudku  887.620,- Kč 
 

Směněné pozemky – úbytek 

Celkem 6      Výměra  3 128 m2            Cena  523.398,- Kč 
 

Směněné pozemky – p říjem 

Celkem 9      Výměra  3 161 m2            Cena  1.158.280,- Kč 
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Vývoj po časí 
 

Činnost srážkom ěrné stanice 

     Rok 2009 byl velice proměnlivý, střídala se období dešťů a sucha a 

také tepla a zimy. V lednu bylo chladno, 12. 1. klesla teplota na -14,4 

°C. Kolem 20. 1. se pohybovaly teploty nad nulou, p ak se opět ochladi-

lo, sníh padal nepřetržitě od 4. 1. ráno do 6. 1. ráno, napadlo celkem 

15 cm a sníh se udržel do konce měsíce. Také v únoru bylo chladno, 

sníh ležel od 9. 2. do 26. 2., ke konci měsíce se oteplilo. Zima byla i 

v březnu, v první polovině měsíce četné srážky. 19. 3. napadlo 8 cm 

sněhu, který ještě týž den roztál. Poslední poprašek sněhu spadl 24. 3. 

Oteplilo se až poslední březnový den. Duben byl měsíc suchý a teplý, 

lze říci, že počasí vynechalo jaro a přešlo ze zimy rovnou do léta. Tep-

lotní houpačka pokračovala i v květnu, na začátku chladno, ke konci 

měříme kolem 28 °C, od 28. 5. ochlazení na 10 °C, bylo  deštivo, pře-

háňky, bouřky, 22. 5. padaly kroupy. Také začátek června byl studený, 

později se oteplilo, ale s nástupem astronomického léta přišlo ochlaze-

ní a deště. Poslední červnový týden se oteplilo a přišly silné bouřky. 

Dne 29. 6 spadlo během 30 minut 28 mm srážek. Bouřky a silné deště 

se rozšířily po celé republice a způsobily četné povodně, hlavně 

v jižních Čechách a na severu Moravy. Velké teplotní kontrasty nastaly 

v červenci, střídaly se dny s teplotami nad 30 °C s ochlazením a b ouř-

kami. Ve dnech 15. – 17. 7. spadla více než polovina měsíčních srá-

žek. V srpnu bylo teplo a sucho, měsíc byl srážkově podprůměrný. 

Stejné to bylo v září, ochladilo se koncem měsíce. Další teplotní skok 

nastal v polovině října, to přešlo počasí z léta do zimy, 15. 10. dokonce 

sněžilo, ale sníh hned tál. Říjen byl měsíc deštivý, ke konci měsíce 

bylo stále vlhko a teploty těsně pod nulou. Listopad byl, na rozdíl od 

října, mimořádně teplý. Teploty se pohybovaly kolem 10 °C, srážky 

byly málo intenzivní. Prosinec byl měsíc srážkově bohatý, ve druhé 

polovině přišlo silné ochlazení (20. 12. bylo -13,9 °C), sn ěhová pokrýv-

ka vydržela od 17. do 24. 12. Na konci měsíce se oteplilo. 

Rok 2009 v číslech: 

Měsíční srážky: 

Srážkom ěrná 
stanice Úvaly 
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Leden - 16,5 mm 

Únor - 41,6 mm 

Březen - 46,5 mm 

Duben - 15,4 mm   

Květen - 84,3 mm 

Červen  - 86,2 mm 

Červenec - 61,7 mm 

Srpen  - 29,9 mm 

Září -13,4 mm 

Říjen  - 50,8 mm 

Listopad  - 26,5 mm 

Prosinec  - 60,5 mm 

Rok 2009 celkem – 533,3 mm 

Nejvyšší měsíční srážky – červen 86,2 mm 

Nejnižší měsíční srážky – září 13,4 mm 

Nejvyšší denní srážky – 29. 6. – 28,9 mm 

Nejvyšší denní sněhové srážky – 16. 2. – 12 cm 

Nejvyšší sněhová vrstva – 17. 2. a 18. 2. – 15 cm 

Nejvyšší teplota 23. 7. v 13.12 h – + 31,2 °C 

Nejnižší teplota 12. 1. v 8.22 h -14,4 °C 

 
 

Policie ČR 
     Vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR v Úvalech je od 1. 1. 

2009 npor. Bc. Aleš Temr. Stálou snahou je zvýšit počet policistů slou-

žících v Úvalech. 

 

Obyvatelstvo 
K  31. prosinci 2009 žilo v Úvalech 5 660 obyvatel.  

 
Sňatky 

V Úvalech se uskutečnilo 6 sňatků, z toho 2 církevní v kostele Zvěsto-

vání Páně v Úvalech. 

Vladimír Gloc - Věra Beranová 

Počet obyvatel 

Policie ČR 

Obyvatelstv o 

Sňatky  
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Tomáš Sigmund - Veronika Honalová (církevní) 

Jaroslav Čejka - Klára Doležalová   (církevní) 

Jan Černý  - Vendula Kubíčková 

František Štork - Vilma Placrová 

Jiří Čermák  - Irena Beranová 
                                

Prvním ob čánkem Úval v roce 2009 se stala Kristýna 

Pištolová, narozená 5. ledna.  
 

Narození – 2009   
 
V roce 2009 se v Úvalech narodilo  90 dětí. 
  
Leden - 10   Únor  -  9   B řezen -  11  

Kristýna Pištolová  Jakub Havel   Tina Matějková 

Hana Ratajová  Petr Brabec   Michael Kom 

Jakub Hochman  Martin Slavík   Kateřina Kypetová 

Michal Balvín   Ella Šuntilová   Ondřej Skalický 

Jan Javašov   Jan Čejchan   Oliver Fulem 

Kateřina Slavíková  Michaela Kosztolányiová    Barbora Hřebíčková 

Jan Lain   Tereza Šumerová  Jiří Pecháček 

Bořivoj Floriánek  Jan Hrabánek   Richard Höhne 

Jan Vysušil   Adam Doležal   Dan Lešetický 

Magdalena Havlíková      Dominik Herčík 

        Jakub Jasenský 
 

Duben  -  6   Kv ěten  -  5   Červen  -  5  

Jakub Bednář   Ella Bendlová   Matěj Šatoplet 

Magdalena Pernicová Matěj Mareček  Viktorie Douděrová 

Jiří Havelka   Matěj Jeřábek   Alena Příhodová 

Ondřej Tesař   Lucie Čutková   Anna Vavrušová 

Erik Dlouhý   Ladislav Ťoupalík  Jakub Petr Doležal 

Eliška Rojová 
 

Červenec  -  13  Srpen  -  5   Zá ří  -  6 

Jakub Mrzena   Pavel Csank   Barbora Irová  

Emílie Bělohradová  Karolína Vydrová  Karolína Šmídová 

Daniel Šoukal   Karolína Vavrušová  Lukáš Učeň 

První ob čánek 

Narození 2009 
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Amélie Kubáčová  Denis Adam   Tereza Soukupová 

Filip Königsmark  Francesca Elizabeth Waley Adam Fouček 

Tadeáš Křivský           Magdalena Pozdílková 

Tony Chvalkovský 

Marie Glocová 

Emily Brichová 

Lucie Jaklová 

Jakub Mičkal 

Denisa Mádlová 

Matěj Růžička 
 

Říjen  -  10   Listopad  -  7  Prosinec   -  3                                       

Jan Tomas   Matyáš Vašek   Adina Chmelová 

Michael Záhorovský  David Střihavka  Daniel Tvrdík 

Jakub Kadlec   Karolína Kašičková  Milan Zagora 

Eliška Drozdová  Filip Kadeřábek 

Kateřina Štorková  Tereza Hanzlíková 

Marie Vitoušová  Dominika Pechatá 

Sofie Sklenářová  Denis Pokorný 

Kristýna Kytková 

Leontýna Hovorková 

Beáta Ekrtová  

 

Vítání ob čánků      
 

     V roce 2009 se v obřadní síni Městského úřadu Úvaly uskutečnilo pětkrát  

přivítání  celkem 80 dětí mezi občany města Úvaly  
 

Vítání ob čánků  - 19. 02. 2009 -  17 dětí 

Marek Bádal   Linda Čížková  Lucie Frauenterková 

Martin Svítek   Marek Špaček  Adéla Novotná 

Amélie Slezáková  Elen Grande  Karolína Jindřichová 

Natálie Mašková  Max Person  Ondřej Řezníček 

Pavel Strnad   Zdeněk Švejnoha Zuzana Paštiková 

Karolína Hromasová  Filip Batlík 
 

Vítání ob čánků – 23. 04. 2009  -  19 dětí 

Michal Balvín   Petr Brabec  Jan Čejchan 

Bořivoj Floriánek  Jakub Havel  Jan Javašov 

Vítání ob čánků 
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Hana Ratajová  Martin Slavík  Kateřina Slavíková 

Tereza Šumerová  Ella Šuntilová  Vít Valášek 

Jan Vysušil   Vojtěch Tourek Anna Rajmonová 

Adam Doležal   Dominik Kala  Judita Kunetková 

Tereza Zabranská 
 

Vítání ob čánků – 25. 06. 2009  -  12 dětí 

Jakub Bednář   Erik Dlouhý  Oliver Fulem 

Richard Höhne  Barbora Hřebíčková Michal Komůrka 

Dan Lešetický   Jiří Pecháček  Ondřej Skalický 

Ondřej Tesař   Michaela Kosztolányiová  David Hora 
 

Vítání ob čánků – 29. 09. 2009  -  20 dětí 

Tina Matějková  Dominik Herčík Ella Bendlová 

Matěj Mareček  Matěj Jeřábek  Ladislav Ťoupalík 

Martina Paulová  Matěj Šatoplet  Viktorie Douděrová 

Anna Vavrušová  Jakub Mrzena  Emílie Bělohradová 

Amélie Kubáčová  Daniel Šoukal  Filip Königsmark 

Tadeáš Křivský  Marie Glocová Lucie Jaklová 

Jakub Mičkal   Matěj Růžička 
 

Vítání ob čánků – 10. 12. 2009  -  12 dětí 

Pavel Csank   Adam Fouček  Barbora Irová 

Jakub Kadlec   Magdalena Pozdílková  Tereza Soukupová 

Karolína Šmídová  Jan Tomas  Karolína Vavrušová 

Marie Vitoušová  Karolína Vydrová Denisa Mádlová 

 

Nejstarší ob čankou Úval je Božena Floriánová  –  100 let, 

narozena 26. února 1909.  
 

Významná jubilea 

Uváděni jsou občané 85 let a starší 
 
Leden  -  6   Únor   -  15       B řezen  -  11   
85 let      85 let          85 let  

Zdeňka Tučková  Marie Chramostová       Eliška Milotová 

Klementina Zelenková Zdeňka Nachlingerová    Sidonia Hakenová 

86 let      Ladislav Pachta       Marie Suchánková 

Emilie Mašatová  Helena Kudrnová  87 let  

Nejstarší o b-
čanka Úval 

Významná jub i-
lea občanů 
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Bohumila Hálová  Božena Fürstová      Jitka Martincová 

87 let     86 let         Josef Štercl 

Josef Šintler   Jan Kudrna   88 let  

95 let     Marie Albrechtová      Miloslava Kotlandová 

Darina Písačková  Emilie Kosová       Stanislav Kunc 

    Antonie Těšíková      Zdeňka Miksová 

    88 let     89 let  

    Dana Štembergová      Marie Dovolilová 

    Bohuslav Milota    Jarmila Šebková 

    89 let     94 let   

    Josef Kabát     Antonie Svobodová 

    93 let  

    František Homolka 

    95 let  

    Anežka Kafková 

    100 let  

    Božena Floriánová 
 

Duben  -  6   Kv ěten  -  14       Červen  -  10 

85 let      85 let     85 let  

Jarmila Valášková  Růžena Vondráčková       Jaroslava Bendová 

Zdenka Michálková  Karel Hlaváček       Drahomíra Beranová 

Marie Kabátová   86 let         Karel Petýrek 

Jiřina Čermáková  Helena Kramářová  86 let  

87 let     Zdeněk Kaňka        Zbyněk Aulický 

Emilie Jedonová  87 let            Věra Rousová 

96 let     Josef Žák   87 let  

Zdenka Kašparová  Milena Pražáková         Miroslava Žabová 

    Marie Frčková   88 let   

    89 let            Ella Tazlerová 

    Zdenka Havelková         Vlasta Strnadová 

    Růžena Kociánová  91 let  

    Běla Stříbrská          Oldřich Šolc 

    90 let            Zdeňka Vernerová 

    Veronika Bohatá 

    Jan Vrdlovec 

    Marie Marešová 

    93 let  
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    Jarmila Suchomelová  
 

Červenec  -  7   Srpen -  5         Zá ří  -  6 

85 let     85 let     87 let  

Milada Řezáčová  Libuše Mandová         Václav Šístek 

86 let     86 let     88 let  

Josef Kovářík   Růžena Petrová         Marie Moižischová 

Saša Švestka   87 let           Ladislav Kučera 

87 let     Dobromila Truksová  89 let  

Josef Pánek   88 let           Josef Vyskočil 

89 let     Václav Vícovský   90 let  

Růžena Gromanová  89 let          František Žaba 

90 let     Božena Jelínková  93 let  

Anna Hervertová            Ludmila Slavíková 

96 let  

Marie Součková 
 

Říjen  -  7   Listopad  -  7       Prosinec  -  10  

85 let     85 let     85 let  

Libuše Jankovská  Jaroslava Chmelová        Olga Kuklová 

86 let    Milena Malátová        Věra Říhová 

Karel Zámostný  86 let                            Věra Vacková 

87 let     Milada Pavlíková  86 let  

Antonín Květoň  Růžena Brajerová        Jarmila Hrachovcová 

Věra Vlčková   88 let           Miroslava Veleková 

88 let     Věra Kobrová   89 let  

Karel Šochman  Františka Kučerová        Jiřina Marková 

91 let     90 let     90 let  

Marie Matějková  Marie Duková         Janina Jarochová 

95 let               Zdeněk Knecht 

Marie Slavíková      91 let  

              Tomáš Vondráček 

        93 let  

              Anna Vernerová 

 

Navždy jsme se rozlou čili se zem řelými 

 V roce 2009 zemřelo v Úvalech 57 občanů. 
 

Zemřelí občané 
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Leden-  3   Únor -  5   B řezen  -  7 

Antonín Sosvor   Jaruška Krejčová  Darina Písačková 

Zdeněk Vostrovský  Zdeněk Kvapil   František Homolka 

Marie Tuláčková  Karel Martinec  Jaroslava Dufková 

    Jaroslava Hladečková Jarmila Petrovová 

    František Kohout  Věra Pilátová 

        Eva Nechvílová 

        Terézia Kotingová 
 

Duben   -  7   Kv ěten  -  1                       Červen  -  6  

Václav Jenšovský  Marie Suchánková  Zbyněk Jandourek 

Ladislav Čermák      Emilie Mašatová 

Ladislav Rovný              Růžena Gromanová 

Marie Derflerová      Ilona Vlasáková 

Alfons Bartalský              Zdeňka Měšťánková 

Václav Novotný      Jarmila Šebková 

Václav Volenec 
 

Červenec  -  4  Srpen  -  4             Zá ří  -  4 

Jiří Jelínek   Emilie Zendulková  Hana Křížkov  

Ladislava Stašková  Marta Kocinová  Antonín Kalvoda 

Olga Holubová  Hana Saturková  Rudolf Nevěřil  

Jan Kotval   Marie Macánová  Růžena Palánová 
 

Říjen  -  4   Listopad  -  7  Prosinec   -  5  

Jiří Borovička   Drahomíra Beranová  Karel Klíma 

Oldřich Fialka   Emilie Jedonová  Věra Prchalová 

Ladislav Kučera  Ota Kameník   Miloš Měšťánek 

Antonie Hrabánková  Anna Bakosová  Vladimír Rémiš 

    Zdeňka Hladíková  Josef Zahrádka 

    Milan Fiedler 

    Martin Gebhart 
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Zajímavosti 
Kalendárium významných kulturních a spole čenských 
výro čí v život ě města Úvaly v roce 2009 
 
575 let       květen 1434 - V době husitských nepokojů a válek patřilo 

škvorecké panství  Petříka z Olbrámkovic do rozložení sil 

pražského svazu a přes Úvaly i Škvorec procházely oddíly 

táboritů a sirotků, které mířily na Kouřimsko k Lipanům, 

aby si zajistily potraviny pro hladové vojsko z ještě stále 

věrných měst.  
 

520 let      11. 9. 1489 - Jindřich ze Stěžova v Úvalech postavil se sou-

hlasem krále Vladislava II. Jagellonského most přes Výmo-

lu, v dnešní Riegrově ulici, k němuž mu královským ma-

jestátem panovník udělil dědičné právo vybírat mýto. V ma-

jestátu krále Vladislava II. Jagellonského Jindřichovi ze 

Stěžova a na Hostýně byly Úvaly poprvé písemně zmíněny 

jako městečko. 
 

385 let       1624 - Byly Úvaly přeřazeny církevní správou z Horek pod 

Tuklaty. 

      
370 let      28. 11. 1639 - Probíhala třicetiletá válka a Úvaly byly vypá-

leny švédskými vojáky pod velením generála Banéra. Přes 

Úvaly a okolní vesnice se několikrát přehnala vojska Sasů, 

Švédů a císařských, která bez rozdílu drancovala domy a 

vraždila bezbranné obyvatele. Ti, kteří se zachránili, prchali 

do lesů, kde se celá léta skrývali před jistou smrtí.  
 

355 let   1654 - Vzhledem k tomu, že po třicetileté válce měly 

v Úvalech hospodáře pouze tři stavení, došlo k  opětovné-

mu osazování většiny opuštěných domů. 
 

355 let    1654 - První písemná zmínka o Úvalech jako městysi 

v berním předpise, když se zjišťovaly škody po třicetileté 

válce. 
 

ZAJÍMAVOSTI 

Kalendárium 
významných 
výro čí 
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285 let      1724 - Byla dokončena barokní přestavba kostela Zvěsto-

vání P. Marie v Úvalech. 
 

275 let      1734 - Úvaly přešly pod duchovní správu hradešínského 

faráře Vojtěcha Pokorného. 
 

255 let     1754 - V Úvalech byla založena poštovní stanice. Pošta 

měla zastávku  v Běchovicích, v Úvalech a v Českém 

Brodě. 
 

235 let         1774 - V Úvalech byla založena místní triviální škola. 
 

210 let        20. 7. 1799 - Na přelomu 18. a 19. století postihly městeč-

ko další průchody cizích vojsk, související s koaličními vál-

kami proti napoleonské Francii. V Úvalech se rozložilo rus-

ké vojsko. 
 

165 let        15. 4 – 30. 11. 1844 - Za pouhých osm měsíců byl posta-

ven mohutný železniční viadukt o devíti obloucích přes 

úvalské údolí, jímž protékal potok Výmola, dnes nazývaný 

„Devět kanálů“. 
 

155 let      1854 - Byl založen samostatný Poštovní úřad v Úvalech. 

Tento poštovní úřad vystřídal starší poštovní stanici 

s ohledem na zvyšující se dopravní provoz na trati i králov-

ské silnici. 
 

145 let      19. 7. 1864 - O první písemné zmínce o Úvalech jako 

městysi v berním předpise z roku 1654, když se zjišťovaly 

škody po třicetileté válce, napsal c.k. okresní přednosta 

Nettwall C.k. okresního úřadu v Českém Brodě na žádost 

Antonína Laschmanna, přednosty městyse Ouval ze dne 2. 

ledna 1864 v odpovědi, …Ostatně však král. český zemský 

výbor oznámil, že dle u tésamého vloženého,od c.k. berní-

ho úřadu na Pražském hradě vyhotoveného výtahu od dne 

26. května 1719 z  berního předpisu od roku 1654 dotčené 

místo (Ouval- Úvaly) již v tomto předpisu co „městys“ vy-

znamenán jest, pak že to samé místo v listině vyznání 
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panství Škvoreckého od 30. října 1713 co „Robotní měs-

tečko“ a v zemském rolním katastru od roku 1757, též 

v součtu platů katastrálních panství Škvoreckého od 9. září 

1835 co „městys“ předepsáno jest.  
 

140 let        30. 6. 1869 - V Úvalech byl slavnostní mší odhalen pomník 

prvnímu arcibiskupu Arnoštu z Pardubic. Jako autor po-

mníku byl na základě konkurzního řízení vybrán pražský 

sochař Jindřich Čapek. Stavba arcibiskupova monumentu 

byla slavnostně zahájena 15. května 1869 na pozemku u 

železniční trati v blízkosti dvora Hostýn, který bezplatně 

poskytnul kníže Jan II. z Lichtenštejna. Pomník byl odhalen 

na pětisté páté výročí smrti Arnošta z Pardubic 30 za pří-

tomnosti zástupců pražského magistrátu a města Roudnice 

nad Labem vysvěcen pražským arcibiskupem Bedřichem 

Josefem, kardinálem Schwarzenbergem.  
 

135 let      8. 10. 1874 - Do Úval byla dodána první ruční stříkačka 

v ceně 725 zlatých. V krátké době se sestavila kolem Fran-

tiška Bilanského a Františka Fialy skupina lidí, která byla 

v případě požáru schopna stříkačku obsluhovat. 
 

135 let      1874 - Založení prvního neregistrovaného úvalského sboru 

dobrovolných hasičů v roce 1874 z podnětu rolníka Fr. Bi-

lanského a tesařského mistra Fr. Fialy  
 

130 let        23. 4. 1879 - Začala v Úvalech dvoudenní velkolepá oslava 

při příležitosti stříbrné svatby jejich veličenstev Františka 

Josefa I. a Alžběty Bavorské. 
 

125 let         30. 8. 1884 - V Úvalech byla slavnostně vysvěcena Obec-

ná škola.  
 

120 let        16. 6. 1889 - Velké problémy způsobila městu povodeň, při 

níž říčka Výmola kromě jiných budov těžce poškodila Ho-

řejší, Dolejší i Hodovský mlýn. Voda odnesla most u syna-

gogy a protrhla splavy. 
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115 let      červenec 1894 - Poněkud kuriózní zájmovou organizací byl 

nepochybně tzv. Spolek koupelny, založený podle brit-

ských vzorů okruhem přátel zdejšího faráře Vojtěcha 

Šrámka. Členy této původně uzavřené společnosti byli 

přední úředníci a měšťané. Spolek, který měl před rokem 

1900 již více než devadesát členů, se scházel v jakési lázni 

(pravděpodobně sauně), postavené ze společ-

ných příspěvků na farní zahradě.  
 

115 let       19. 11. 1894 - Východně od městečka byl zkolaudován no-

vý hřbitov. 
 

95 let         červenec 1914 - Důsledky tohoto válečného konfliktu a vy-

puknutí 1. světové války dopadly na celé město. V Úvalech 

byla ustanovena strážní služba u železničního mostu a vi-

aduktu, zajišťovaná původně jednadvacátým pěším plu-

kem z Čáslavi a později druhým domobraneckým plukem 

z Mladé Boleslavi. 
 

95 let        1914 - Vydání nejstaršího souborného zpracování dějin 

města úvalským farářem paterem Aloisem Dostálem. 
 

90 let          5. 1. 1919 - V Nedvědově hostinci na Vinohradech (čp. 

197) se konala veřejná schůze, na níž úvalské ženy vyvo-

laly protest proti nedostatečnému zásobování. Od toho 

zbýval jen krok k otevřeným demonstracím proti drahotě, 

které na jaře roku 1919 postihly také naše městečko. 
 

90 let          30. 3. 1919 - Mimořádný zájem Úvalských o tělovýchovnou 

činnost dokládá skutečnost, že založili Sportovní klub (SK 

Úvaly), který měl již ve 20. letech fotbalový, tenisový a vo-

lejbalový odbor.  
, 

90 let          13. 4. 1919 - Na počest vzniku Československé republiky 

byla před budovou školy slavnostně vysazena lípa Svobo-

dy. 
 

90 let            5. 5. 1919 - V Úvalech byla zřízena Měšťanská škola. 
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90 let        4. 6. 1919 - Na Úvaláku obnovila Škodova společnost 

z Plzně dolování železné rudy. U opuštěné šachty byl po-

staven parní stroj k čerpání vody z šachty. 
 

90 let         15. 6. 1919 - V neděli se uskutečnily obecní volby. Do 

obecního zastupitelstva kandidovaly čtyři politické strany. 
 

90 let        30. 6. 1919 - Z náměstí byla přesunuta ke kostelu socha sv. 

Jana Nepomuckého. Socha stávala vedle obecní studny u 

silnice, naproti domu čp. 87. 
 

90 let        červen 1919 - Zvýšený zájem o politické dění se projevil 

především při prvních republikových volbách do obecního 

zastupitelstva, jichž se kromě obou předválečných stran 

(národních socialistů a sociálních demokratů) zúčastnily 

ještě další dvě strany – Národní demokracie a Republikán-

ská strana československého venkova. V rozporu 

s celostátním průměrem, v němž vedli sociální demokraté, 

zvítězila v Úvalech s počtem devíti mandátů Českosloven-

ská strana socialistická, později Československá strana 

národně socialistická. Teprve po ní se sedmi mandáty ná-

sledovala Sociální demokracie a se třemi mandáty Národní 

demokracie. Překvapivě poslední místo s pouhými sto pa-

desáti devíti voliči obsadili agrárníci, reprezentovaní Re-

publikánskou stranou československého venkova. 
 

90 let          červen 1919 - Někdejší Rudolfův háj byl přejmenován na 

háj Masarykův, rovněž lesík u státní silnice, vysázený před 

časem místním Okrašlovacím spolkem, získal honosný ná-

zev „Háj legionářů“. Terčem „pokrokově“ smýšlejících ob-

čanů se současně stala barokní socha sv. Jana Nepo-

muckého na náměstí, mylně považovaná za symbol dé-

monizované pobělohorské rekatolizace. Před barbarským 

zničením památku zachránil všeobecně respektovaný pá-

ter Alois Dostál, který prosadil její přestěhování na tolero-

vané místo u zdejšího kostela.  
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90 let      červen 1919 - Škodovy závody v Plzni získaly povolení 

k obnově rudných dolů na Ouvaláku a zahájily zde těžbu. 

Veškeré naděje na vzkříšení důlní činnosti však byly mar-

né. Ložiska železné rudy se projevila jako velmi nekvalitní, 

a proto byly veškeré pokusy o těžbu brzy zastaveny. 
 

90 let       červen 1919 - Po vzoru jiných měst vznikl v Úvalech první 

oddíl skautů. Tím byla založena první skautská organizace 

v Úvalech. Skautskou myšlenku přinesl od A. B. Svojsíka 

student žižkovské reálky Oldřich Bohuslav, který byl čle-

nem Svojsíkova pražského oddílu.  
 

90 let         16. 8. 1919 - Po smrti MUDr. Františka Lemingera se stal 

novým obecním lékařem MUDr. Josef Horák, který se do 

Úval přistěhoval. 
 

90 let          8. 10. 1919 - Úvaly projížděl na koni prezident republiky T. 

G. Masaryk a u závor v Husově ulici se setkal i s místními 

občany. 
 

90 let         v první písemná zmínka o úvalské házené. Česká házená 

se tehdy v Úvalech hrála nejen v Sokole, ale i ve Sportov-

ním klubu Ouvaly, pozdějším SK. Soutěžila družstva mužů 

i žen. Zpočátku se hrávaly především přátelské zápasy, 

většinou s pražskými kluby. Podmínky byly ryze amatér-

ské. Do regulérní soutěže vstoupilo družstvo házené Soko-

la Úvaly v roce 1927. 
 

85 let         12. 2. 1924 - Bylo rozhodnuto o úřední změně názvu měs-

tečka z Ouvaly na Úvaly. Několikaletý boj představitelů 

Úval za zachování tradičního názvu byl marný. 

 

85 let        1. 11. 1924 - Na úvalském náměstí byl slavnostně odhalen 

pomník obětem první světové války. Slavnostní odhalení 

se na úvalském náměstí uskutečnilo za účasti zástupců 

města, legionářů, válečných poškozenců a velkého počtu 

místních obyvatel. Pravidelné veřejné oslavy u pomníku 
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doprovázely také různá výročí, mezi nimiž bylo nejoblíbe-

nější vyhlášení samostatné republiky, upálení Mistra Jana 

Husa a podobně. Zhotovením pomníku, navrženého par-

dubickým stavitelem Zahálkou, byla pověřena firma Aloise 

Formánka z Českého Brodu. Jména 26 úvalských občanů 

padlých a nezvěstných v 1. světové válce: 

                     Balej J., Chlapec Vlasta, Eliáš Václav, Červinka Franti-

šek, Fajt Josef, Fořt Josef, Kopáček Josef, Kušta Franti-

šek, Kučera František, Kadeřábek Jindřich, Kosík Bohouš, 

Kosík Jan, Nouzovský Jan, Neuman Václav, Lorenc Josef, 

Procházka Josef, Rozhon Antonín, Samec Vojtěch, Šimon 

Ladislav, Štamberský Jan, Šulc Hugo, Týbl Vilém, Veselý 

František, Veselý Bohouš, Vojáček Václav, Vavřina Josef. 
 

80 let         15. 8. 1929 - V neuvěřitelně krátké době byla vydána kniha 

ÚVALY JINDY A NYNÍ, na které od ledna t. r. pracovali ře-

ditel škol Otakar Brož a učitelé Josef Jánský a Václav 

Sommer. 
 

70 let         15. 3. 1939 - Také do Úval vstoupilo okupační německé 

vojsko, které doslova formou koloniálního zřízení ovládlo 

veškerou správu obce. 
 

70 let          září 1939 - Pro potřeby wehrmachtu byla zabrána budova 

měšťanské školy. Obyčejní vojáci prováděli výcvik např. na 

louce podél Výmoly, kde vykopávali malé pevnostní valy a 

cvičili jejich dobývání. Úvalští žáci se museli při vyučování 

střídat ve stísněných prostorách obecné školy.  
 

60 let             12. 4. 1949 - Byla zahájena stavba nového rybníka (Lho-

ták). ¾ ha vodní plochy se rozkládá v údolí říčky Výmola, 

na loukách pod bývalou Rosenbaumovou cihelnou. Lhoták 

se nazývá po bývalém předsedovi MNV Václavu Lhotákovi. 
 

55 let         27. 3. 1954 - Na rohu Husovy a Smetanovy ulice byl slav-

nostně otevřen Kulturní dům Marie Majerové. Kulturní dům 

byl řešen přestavbou restaurace U Komberců (U nádraží) 
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a jedna z významných předválečných českých spisovate-

lek, úvalská rodačka Marie Majerová na přestavbu přispěla 

vlastními značnými finančními dary. Úvalští občané na 

stavbě odpracovali přes 10 tisíc dobrovolných brigádnic-

kých hodin. V roce 1994 byl kulturní dům rozhodnutím za-

stupitelstva města zrušen a objekt vrácen v restituci pů-

vodním majitelům. 
 

50 let         1. 10. 1959 - V Úvalech vyšlo první číslo místního měsíční-

ku ŽIVOT  ÚVAL. 
 

50 let         18. 11. 1959 - V Úvalech se konala zakládající schůze Sta-

vebního bytového družstva občanů Úvaly. 
 

40 let          1. 1. 1969 - Vstoupilo v platnost rozhodnutí Středočeského 

krajského národního výboru o povýšení Úval na město. 
 

30 let         4. 1. 1979 - V Kollárově ulici čp. 1260 byla slavnostně ote-

vřena mateřská škola. Zázrak v Úvalech“ – tak zněl titulek 

v novinách. Byla to první mateřská škola v tehdejším Čes-

koslovensku stavěná novou technologií a jako prototyp no-

vé moderní koncepce. Její montáž na předem zbudované 

základy trvala pouhých 10 dní a škola získala kapacitu 120 

dětí. 
 

20 let           červenec 1989 - V Úvalech byl založen Klub důchodců. 
 

20 let        listopad 1989 - Nevelká vzdálenost revolučně naladěné 

Prahy umožnila mnoha úvalským občanům účastnit se 

demonstrací na Václavském náměstí na podporu demokra-

tických změn v zemi v rámci tzv. sametové revoluce, po 

Úvalech byly tajně vylepovány plakáty, z Prahy byly přivá-

ženy tiskoviny, jako např. Informační servis, InFórum, pro-

gramové zásady Občanského fóra.  
 

20 let       2. 12. 1989 - Po „sametové revoluci“ bylo v Úvalech 

založeno Občanské fórum. V bytě Mandových v Čechově 

ulici se 2. prosince sešlo několik občanů, aby „zvážilo 



Město Úvaly - Kronikářský zápis 2009                                                                                     strana          94  
                                                                                                                                                                                              

politickou situaci a probudilo v lidech zájem o věci 

veřejné“. Občanské fórum bylo ještě založeno v nářaďovně 

sokolovny. Obě skupiny se ve stejný den v Praze 

zaregistrovaly a po krátké době se rozhodly spolupracovat. 

Ze sto padesáti sympatizujících občanů byl ve městě 

zvolen koordinační výbor Občanského fóra ve složení: Ing. 

Radko Manda, Ing. Petr Tesař, Ing. Oldřich Kovář, Ing. 

Ivan Černý, JUDr. Miroslav Šipovič, MUDr. Roman 

Procházka, Miroslav Manda starší, Josef Mestek, Ing. Jan 

Pergler, PhDr. Stanislav Sedlmajer, PhDr. Lenka 

Mandová, Ing. Václav Tůma, Ivana Budařová, Eduard 

Ťupa, Petr Pazourek, z nichž první tři vystupovali jako 

mluvčí Občanského fóra v Úvalech. 
 

20 let        19. 12. 1989 - Mluvčí úvalského Občanského fóra se sešli 

s představiteli městského národního výboru – předsedou 

Jaroslavem Piknerem, místopředsedou Ludvíkem Haužvi-

cem a tajemnicí Pavlou Chabrovou. Mluvčí OF vyjádřili ve-

dení obce nedůvěru, poněvadž se jednalo o nomenklaturní 

kádry, komunisty, kteří byli zvoleni v nesvobodných vol-

bách. OF konkrétně žádalo odstoupení předsedy MěNV 

Piknera, a aby v rekonstruované radě MěNV bylo respek-

továno rozložení politických sil ve společnosti 

s přihlédnutím k odbornosti kandidátů, dále žádalo, aby 

MěNV vyvodil důsledky ze změny Ústavy ČSSR po vyškrt-

nutí čl. 4 o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a aby místní 

KSČ nezasahovala do působnosti MěNV. OF rovněž žáda-

lo předání archivu kádrových materiálů občanům. Kontrola 

městského národního výboru měla být zajištěna novými 

členy rady a jednotlivých komisí, předsedou, či dalšími 

dvěma místopředsedy. 
 

10 let        20. 4. 1999 - V Úvalech byl slavnostně otevřen Domov dů-

chodců. Vnitřním vybavením patří mezi nejlepší zařízení 
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tohoto druhu a umožňuje 47 obyvatelům prožít důstojné 

stáří. 
 

5 let           leden 2004 - Na vojenskou základní službu nastoupili 

z Úval historicky jedni z posledních povolanců. Armáda ČR 

se nadále stala plně profesionální. 
 

5 let          26. 11. 2004 - V tento den byla veřejnosti poprvé oficiálně 

představena publikace ÚVALY V PRŮBĚHU STALETÍ, 

kterou vydalo město Úvaly v nákladu 3000 ks. Vedoucím 

pracovní skupiny byl Ing. Vladislav Procházka a redakto-

rem Dr. Vítězslav Pokorný. Knihu vytiskla Tiskárna Nové 

Město s.r.o. Součástí komponovaného kulturního progra-

mu bylo předání čestného občanství města PhDr. Zdeňku 

Mahlerovi. 
 

Ocenění pro Úvaly 

     30. listopadu 2008 udělilo Středisko rané péče Praha Městskému 

úřadu Úvaly OCENĚNÍ v kategorii Pečující obec za podporu rodin dětí 

se zrakovým a kombinovaným postižením. 
 

Škvorecká obora s Králi činou p řírodním parkem  

     2. února 2009 přijalo Zastupitelstvo Středočeského kraje nařízení o 

zřízení přírodního parku Škvorecká obora-Králičina. Nařízení Středo-

českého kraje bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Středo-

českého kraje dne 27. března 2009 pod číslem 1/2009. 
 

Ocenění práce Miloslavy Ka ňkové 

     Vedení města ocenilo úroveň práce akad. sochařky Miloslavy Kaň-

kové, která v loňském roce darovala městu plastiku zájezdního hostin-

ce (čp. 9) a keramický betlém. Bylo využito kulturního setkání se šéfem 

činohry Národního divadla 13. února v Úvalech, kdy starosta města 

MUDr. Jan Šťastný předal paní Kaňkové hodnotnou fotografickou pub-

likaci a pamětní list města, v němž bylo vysloveno uznání a poděková-

ní za výtvarná díla věnovaná městu. 
 

Ocenění pro 
Úvaly 

Škvorecká ob o-
ra s Králi činou 
přírodním par-
kem 

Ocenění práce 
M. Kaňkové 

Životní jubil e-
um – 100 let  
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V Úvalech bylo oslaveno významné životní jubileum –  

100 let 

     Dne 26. 2. 2009 se konala v obřadní síni Městského úřadu Úvaly za 

přítomnosti starosty MUDr. Šťastného a místostarosty Ing. Váňové a 

zástupců Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-východ, osla-

va vzácného, významného životního jubilea 100 let p aní Boženy 

Floriánové. Velmi příjemné posezení s oslavenkyní a její rodinou, vy-

vrcholilo vystoupením vnuka a pravnučky, kteří svým krásným zpěvem 

pro svou milovanou babičku podtrhli příjemnou atmosféru tohoto vý-

znamného setkání. Přáli bychom si, aby takto vitálních občanů mělo 

naše město v budoucnu čím dál tím víc. 
 

Letní a zimní čas 

     V neděli 29. března v 02.00 hodin začal platit opět letní čas. 

V neděli 27. října v 03.00 hodin skončil letní čas a začal platit opět 

středoevropský čas. 
 

Lípa podpory 

     Již dlouhodobě vyjadřuje velká část úvalských občanů solidární 

sousedskou podporu úsilí klánovických občanů za zachování celistvos-

ti Klánovického lesa v konkurenci se stále více se rozšiřujícím golfem. 

Příznivcům golfu v Klánovicích by podle jejich představ měla ustoupit i 

část Klánovického lesa zbytečným kácením zdravých stromů. Více jak 

1800 podpisů v Úvalech pod peticemi za celistvost Klánovického lesa 

před třemi roky bylo významnou podporou Úvaláků. Všichni si uvědo-

mujeme, že golf se může hrát, a také se hraje, v širokém okolí Kláno-

vic i Úval a na množství dalších místech po celé naší republice. Ale 

náš společný Klánovický les, jako hrdý pozůstatek středověkého prale-

sa v blízkosti hlavního města Prahy, je jen jeden. Proto se v neděli 20. 

září 2009 sešli zástupci občanského sdružení Klubu přátel historie a 

přírody Úval a okolí, místní organizace ČSSD a dalších úvalských ob-

čanů na náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech a na podporu velké 

části Klánovických říci v místním referendu ano celistvosti našeho spo-

lečného lesa vysadili „Lípu podpory“. Po krátkém projevu předsedy 

Letní a zimní 
čas 

LÍPA PODPORY 
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Klubu Dr. Vítězslava Pokorného bylo lípě požehnáno místní farářkou 

Církve československé husitské Mgr. Jitkou Pokornou. Na závěr obča-

ny pozdravil úvalský starosta MUDr. Jan Šťastný. Organizátoři navíc 

věnovali Úvalům jako dar dalších 7 lipek, které byly vysazeny na Vinici. 
 

Studie krajinotvorných opat ření 

     Agentura ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje zadala vy-

pracování Studie krajinotvorných opatření v katastrálním území Úvaly 

a funkčně navazujících území.  

     Zpracování hydrologických poměrů území agentura zadala u spo-

lečnosti HG partner, s. r. o., V Chobotě 1037, 282 01  Český Brod, a 

vypracovala je v říjnu 2009 Ing. Andrea Jandová. Zdokumentovala, 

zhodnotila stávající stav a navrhla řešení u toků Výmola, Škvorecký a 

Přišimaský potok a u všech úvalských rybníků. 

     Zpracování studie krajiny agentura zadala Ing. Janu Dřevíkovské-

mu, Městské sady 666, 284 01  Kutná Hora, který studii zpracoval ve 

spolupráci s Mgr. Janem Pokorným a Jaromírem Bratkou v listopadu 

2009. Studie zdokumentovala a hodnotí přírodní podmínky území, 

ochranu půdy a biotu; navrhuje řešení krajinné zeleně, posílení silných 

stránek krajiny, opatření k zachování a podpoře druhové rozmanitosti, 

vytipování přírodovědně hodnotných ploch, doporučení regulačních 

opatření. 

     Uvedená studie je pro další rozvíjení města Úvaly a jeho okolí veli-

ce významná a měla by být při dalším zadávání architektonických pro-

jektů plně respektována. 

 

ŽIVOT ÚVAL jako nejlepší 

     26. listopadu se účastnili pracovníci městského úřadu workshopu 

v Praze s názvem Obecní zpravodaj a radniční noviny, který byl veden 

profesionálními žurnalisty. Byly zde prezentovány nejrůznější obecní 

zpravodaje i radniční noviny z celé ČR. Závěrem proběhla prezentace 

obecních periodik zúčastněných vydavatelů. Měsíčník ŽIVOT ÚVAL 

byl prezentován jako jeden z nejlepších, jak po stránce obsahové, tak i 

Studie krajin o-
tvorných opat-
ření 

Život Úval jako 
nejlepší 
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grafické. Bylo poukázáno na přehlednost a pestrost jednotlivých rubrik, 

vysoce byla hodnocena úroveň jednotlivých příspěvků. 

 

DIVOKEJ BILL op ět bronzový 

     Výsledky v anketě o nejpopulárnější české hudební interprety Čes-

ký slavík 2009 byly vyhlášeny v sobotu 28. listopadu v pražské Státní 

opeře. Ve své kategorii hudební skupina získala úvalská kapela Divo-

kej Bill bronzového slavíka. Předstihly je pouze kapely Kabát na 1. 

místě a Chinaski na 2. místě. 
 

První sch ůzka k navázání družby se slovenskou obcí 

     V pátek 5. prosince navštívila naše město delegace zastupitelů a 

občanů Spišského Bystrého. Jedná se o obec s cca 2200 obyvateli, 

ležící v hornatém údolí řeky Hornád na severu Slovenska mezi Vyso-

kými a Nízkými Tatrami. Delegace v čele se starostou Ing. Martinem 

Lavkem se seznámily s Úvaly procházkou od městského úřadu, přes 

mateřskou školu v Kollárově ulici, hasičský dům, městský dům dětí a 

mládeže a dům s pečovatelskou službou, kde proběhlo společné jed-

nání o možnostech spolupráce a výměně informací o obcích. Hosté se 

sešli se starostou Úval MUDr. Janem Šťastným, místostarostou Ing. 

Helenou Váňovou a dalšími pracovníky městského úřadu. O historii 

Úval informoval kronikář města Dr. Vítězslav Pokorný. 

 

Čistá voda pro Úvaly 

18. prosince 2009, prakticky přesně v 10.00 hodin byla spuštěna čistá 

voda z Káranských řadů směrem do Úval; investice za 50 milionů Kč je 

hotová! Čistá voda pomalu vytlačuje tu nepitnou z dohasínajícího jiren-

ského prameniště, která by během krátké doby měla z našeho vodo-

vodního řadu zmizet. Tím ale problém nekončí, neboť stav úvalských 

vodovodních řadů je zoufalý. Vedení města nechalo tuto zlou situaci 

zmapovat a bude ji postupně řešit. 
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Vánoční strom m ěsta Úvaly 

     Vánoční strom na náměstí byl velice krásný a napomohl dokreslit 

atmosféru Adventu a Vánoc ve městě. Strom darovala paní Sýkorová 

ze Štefánikovy ulice. 

 

Městský betlém se rozši řuje 

     Akademická sochařka Miloslava Kaňková darovala městu dohoto-

vené další dvě keramické postavy, kterými byl doplněn krásný betlém 

darovaný umělkyní městu v loňském roce. 
 

Informa ční server Uvaly.cz – 10 let 

     Server Uvaly.cz byl poprvé zprovozněn v prosinci roku 1999. Impul-

sem byla absence jiných věrohodných informačních zdrojů. Až do 

zprovoznění oficiálních internetových stránek Městského úřadu 

www.mestouvaly.cz v září 2005 tak tato soukromá iniciativa plně 

suplovala nezájem MěÚ o tuto oblast informačního servisu. Od února 

2001 do září 2005 byla vzhledem k neexistenci stránek MěÚ s jeho 

souhlasem zdarma umisťována elektronická verze měsíčníku Život 

Úval, vč. jeho archivu právě na www.uvaly.cz. Cílem stránek je po-

skytnout obyvatelům i návštěvníkům města základní informace o na-

šem městě vč. nabídky odkazů na další aktuální tematické stránky.  

     Provoz a aktualizace informačního serveru je od začátku jeho pro-

vozu hrazen pouze ze soukromých prostředků. Z toho důvodu je nabí-

zena firmám a živnostníkům placená prezentace a inzerce služeb. Na 

serveru je kromě textové a bannerové inzerce nabízeno "partnerství" 

tematických stránek (reality, internet,…), záznam sídla firmy na mapě 

města a zejména prezentace v katalogu služeb a adresáři firem města 

a okolí.  

     U všech informačních materiálů vystavených na stránkách Uvaly.cz 

je uveden původ nebo jde o materiály a zejména fotografie vlastní. 

Další šíření zde uvedených materiálů je možné pouze po předchozím 

svolení provozovatele Uvaly.cz. Stránky jsou doplňovány též o mate-

riály dodané dalšími autory (divadlo v Úvalech, z historie, fotografie, 

letecké fotografie, atd.). 
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Závěr kroniká řského zápisu za rok 2009.  

Prameny a zdroje: 

Pamětní kniha obce auwalské od roku 1780. 
Kroniky městyse a města Úvaly od roku 1918. 
Usnesení Rady města Úvaly 2009. 
Usnesení VZZM Úvaly 2009. 
Informace, osobní poznatky kronikáře města z účasti na akcích a ze 
setkání s občany. 
Měsíčník Život Úval, ročník 2009. 
Denní tisk – MF DNES, Právo, Lidové noviny, Blesk, Metro, Náš regi-
on, rok 2009. 
Informace a podklady členů letopisecké komise města a kronikářského 
aktivu, rok 2009. 
Podklady městských zařízení 
Podklady a informace politických stran, spolků, sdružení, kulturních a 
sportovních subjektů ve městě za rok 2009. 
Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2009. 
Zpráva Policie ČR, oddělení Úvaly 
STUDIE KRAJINOTVORNÝCH OPATŘENÍ V K. Ú. ÚVALY A FUNKČNĚ 
NAVAZUJÍCÍCH ÚZEMÍ – Úvaly 2009 
www.mvcr.cz 
http://portal.gov.cz/                                     
www.mestouvaly    
www.uvaly.cz             
www.ouvaly.cz                                       
www.mddmuvaly.cz                                                                 
www.zsuvaly.cz                                  
www.ccshuvaly.wz.cz                        .        
www.farnost-uvaly.estranky.cz  
www.msuvaly.wz.cz          
www.klubuvaly.wz.cz 
www.odsuvaly.cz 
www.klubuvaly.wz.cz 
www.otevreneuvaly.cz 
www.nezavisli.unas.cz 
www.skauting.cz/uvaly 
www.hasici-uvaly.czweb.org/  
www.sk-uvaly.xf.cz 
www.dsuvaly.cz 
www.hazena-uvaly.cz 
www.divokejbill.cz 
informace, podklady a internetové stránky různých hospodářských 
subjektů ve městě. 


