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Retrospektivní zápis je zpracován podle materiálů shromážděných kronikářem 
Ing. Miloslavem Bredou, který zanechal kronikářský zápis za rok 1998 na CD 
v rozpracovaném konceptu. Shromážděné materiály a informace z archivu 
městských kronik a měsíčníku Života Úval zapsala a doplnila Mgr. Alena Janurová 
– správce archivu městských kronik v roce 2020. 
Záznamy M. Bredy jsou ponechány v původním znění a nové, doplňující 
informace, jsou psány kurzívou. Je zachována struktura zápisu M. Bredy - členění 
do jednotlivých kapitol, přestože se liší od let minulých, podává však dobrý 
přehled o dění ve městě. Podle současného zákona (r.2019) o ochraně osobních 
údajů jsou odstraněny údaje o rodných číslech zastupitelů a jiných zmíněných 
občanů, kde takové údaje byly uvedeny. 
 
 
 
 
 
 

Životopis kronikáře 
 

Ing. Breda Miloslav             
Narodil se v roce 1936, absolvoval vysokoškolské vzdělání – fakultu jaderné  
a technické fyziky. Zaměstnán byl v Ústavu pro výzkum a výrobu radioizotopů, 
posléze ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha, jako vedoucí 
radioizotopového pracoviště VÚPS. Později založil soukromou firmu na měření 
radonu a projekty protiradonových opatření.  Od ledna 1995 byl tajemníkem 
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Městského úřadu Úvaly, dříve poslancem MNV Úvaly a členem rady MěÚ. 
Usnesením rady č. 9903 byl jmenován kronikářem města od 1. ledna 1998. Ze 
shromážděných podkladů PhDr. Sedlmajera zpracoval informace pro zápisy let 
1986 až 1989 a rok 2001 až 2002 v rámci své funkce kronikáře. Zápisy pro kroniky 
ponechal pouze v kusých konceptech, které je nutno doplňovat a ověřovat. 
Žádnou z kronik, stejně jako někteří předchozí kronikáři, nedotáhl ke konečné 
verzi a schválení. Funkci kronikáře ukončil k 30. listopadu 2003. Kroniky 1986 až 
1989 podle jeho konceptů zpracoval kronikář dr. Víťězslav Pokorný, který byl 
kronikářem města roku 2004. 

 
 
 
 
 

Úvod 

Úvodem zápisu možno konstatovat, že v průběhu roku nedošlo k významným či 
tragickým událostem.  
Podle vyjádření nezávislého auditora bylo hospodaření města bez výhrad, 
rozpočet města nebyl překročen, převážná část finančních prostředků (32,18 mil. 
Kč) byla směrována do investiční výstavby města, menší část (cca 23,4 mil. Kč) 
využita na zajištění provozu města. 
Podrobnější informace je možno získat v následujícím textu kroniky a návazných 
podkladech. 
(Poznámka: podle kronikáře se zdá, že se v ČR a ve světě neudálo nic zvláštního, 
co by mohlo ovlivnit život občanů v Úvalech. Přesto podle mediálních zpráv  
a přehledu z internetových encyklopedických databází, které možná nebyly 
v letech pořizování konceptů kronik ještě zcela dostupné, lze nalézt zmínky  
o událostech se vztahem obecným i konkrétním k Úvalům. Proto je dodatečně 
doplňuji a přidávám do úvodu kroniky s tím, že volnou přílohou kroniky jsou  plná 
znění mediálních zmínek o samotných Úvalech, Janurová 2020). 
 

Úvaly nechtějí být jen noclehárnou metropole 
 
Myšlení značné části  úvalských občanů té doby, tedy i stav města, společnosti a 
celkovou charakteristiku úvodem, dokládá článek Benešovského deníku z 
1.9.1998 str.7: 
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Úvaly budí dojem idylického místa na východním okraji Prahy. Žije v nich téměř 
pět tisíc obyvatel.  Leží dvacet dva kilometry od centra metropole v okrese Praha-
východ a většinu města tvoří zástavba rodinných domků. Do centra odtud dojede 
vlak za dvacet osm minut, jezdí minimálně každou hodinu a během špiček 
dokonce třikrát za hodinu.  Tak se staly Úvaly noclehárnou hlavního města. 
Městští radní nejsou s touto skutečností spokojeni a hledají východiska.  Jenže 
většina obyvatel jezdí za prací do centra a nevadí jim ani zajet vlakem do kina či 
divadla. Na organizování vlastní kulturní činnosti, například v minulosti aktivního 
ochotnického divadla, nikdo nemá čas ani náladu. Možná ale, že opomíjení 
kulturního života v obci napomohla i skutečnost, že zdejší městský úřad přišel  
o kulturní dům. Nebyly síly a prostředky k jeho získání a přebudování. Lidé 
nadávají i na rozkopané ulice. Zvlněný terén, který vytváří jinak přívětivý vzhled 
města, komplikuje pokládání kanalizace, vodovodu, plynu a dalších inženýrských 
sítí. Letos se začala stavět vodovodní síť, připravuje se modernizace kanalizace  
a stavba čistírny odpadních vod. Pokud to půjde, měly by být obě náročné stavby 
dokončeny v roce 2001. Také plynofikace je z pětaosmdesáti procent provedena. 
Zbývající část má být dokončena do dvou let. Protože nelze zatím do výkopů 
položit všechny inženýrské sítě najednou, Úvaly jsou permanentně rozkopané.  
S tím ovšem souvisí i množství divokých skládek v okolí města. Hlavní viníci jsou 
Pražané, kteří sem odpadky vozí v nočních hodinách. Bez viny ovšem nejsou ani 
Úvalští. Jenom permanentní odstraňování skládek stojí radnici spoustu peněz, 
času a úsilí.   Blíží se podzimní volby, někteří občané se domnívají, že bude třeba 
po osmi letech, co je ve funkci zdejší starosta Ivan Černý a jeho radní, vyměnit 
členy zastupitelstva. Otázkou ale je, zda se novým tvářím podaří zlomit dosavadní 
problémy, když právě Černý a jeho spolupracovníci na radnici nepatřili ke 
špatným, málo aktivním či neoblíbeným funkcionářům . . .  (bra) 

 

Události doma a ve světě rok 1998 – výběr (zdroj Wikipedie) 

 2. ledna – Josef Tošovský byl jmenován premiérem tzv. přechodné úřednické 
vlády. 

 12. ledna – Byl spuštěn internetový zpravodajský portál iDNES.cz. 
 20. ledna – Václav Havel byl zvolen českým prezidentem na druhé funkční 

období. 
 22. ledna – Protiklausovské křídlo ODS zaregistrovalo novou stranu – Unii 

Svobody. 
 22. února – Čeští hokejisté získali na Zimních olympijských hrách v Naganu zlaté 

medaile. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_To%C5%A1ovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_To%C5%A1ovsk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_To%C5%A1ovsk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/IDNES.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unie_svobody_%E2%80%93_Demokratick%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unie_svobody_%E2%80%93_Demokratick%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soupisky_hokejov%C3%BDch_reprezentac%C3%AD_na_ZOH_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1998
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 19. června a 20. června – V předčasných parlamentních volbách poprvé zvítězila 
ĆSSD (32,31 %). ODS získala 27,74 % hlasů, KSČM 11,03 %, KDU-ČSL 9 % a Unie 
Svobody 8,6 %. 

 2. července – V Brně byla otevřena první funkční mešita v Česku. 
 9. července – Byla uzavřena tzv. Opoziční smlouvu mezi ODS a ČSSD. 
 17. července – Vláda Josefa Tošovského podala demisi. 
 22. července – Byla jmenována vláda Miloše Zemana. 
 22. a 23. července – Při povodni ve Východních Čechách zahynulo 6 lidí. 
 30. července – V Ústí nad Labem byl dán do provozu Mariánský most. 
 8. listopadu – Otevřena trasa IV.B pražského metra v délce 6,3 km. 
 Společnost Ahold Czech Republic začala provozovat hypermarkety Hypernova 

(od roku 2009 Albert supermarket a Albert hypermarket). 

Svět: 

 21. ledna – Papež Jan Pavel II. poprvé navštívil Kubu. 
 24. ledna – Americký prezident Bill Clinton lhal v televizi o svém vztahu se 

stážistkou Monikou Lewinskou. 
 3. února – Letoun americké armády Northrop Grumman EA-6B Prowler u 

italského města Cavalese za letu přetnul lano turistické lanovky a přitom 
zahynulo 20 osob z Itálie, Německa, Belgie a Nizozemska. 

 23. února – Usáma bin Ládin vydal fatvu, kterou vyhlásil džihád proti židům a 
křižákům. 

 28. února – Vypukla válka v Kosovu. 
 červen–září – Při povodních na čínské řece Jang-c’-ťiang zahynulo 3 704 lidí. 
 25. června – Americká firma Microsoft uvedla na trh operační systém Windows 

98. 
 20. července – Při povodni ve slovenských obcích Renčišov, Uzovské Pekľany a 

Jarovnice v okrese Sabinov zahynulo 58 lidí. 
 7. srpna – Při teroristickém útoku na americká velvyslanectví v Nairobi a Dar-es-

Salaamu zahynulo 225 osob. 
 20. srpna – V reakci na teroristické útoky na americká velvyslanectví odpálila 

americká armáda přes 70 střel Tomahawk proti cílům v Afghánistánu a Súdánu. 
 2. září – Při letecké nehodě u kanadského pobřeží zahynulo všech 229 osob na 

palubě. 
 4. září – Byl spuštěn celosvětový vyhledávač Google, který se později stal 

nejnavštěvovanější stránkou na internetu. 
 Září na Slovensku - V důsledku porážky HZDS ve volbách, rezignoval Vladimír 

Mečiar na poslanecký mandát. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unie_svobody_%E2%80%93_Demokratick%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unie_svobody_%E2%80%93_Demokratick%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brn%C4%9Bnsk%C3%A1_me%C5%A1ita
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opozi%C4%8Dn%C3%AD_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_To%C5%A1ovsk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Milo%C5%A1e_Zemana
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_ve_v%C3%BDchodn%C3%ADch_%C4%8Cech%C3%A1ch_(1998)
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_most
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ahold
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypernova_(obchodn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec)
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monika_Lewinsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_EA-6B_Prowler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cavalese
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nehoda_lanov%C3%A9_dr%C3%A1hy_v_Cavalese_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fatva
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Kosovu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jang-c%E2%80%99-%C5%A5iang
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ren%C4%8Di%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzovsk%C3%A9_Pek%C4%BEany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarovnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Sabinov
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atok_na_americk%C3%A1_velvyslanectv%C3%AD_v_Nairobi_a_Dar-es-Salaamu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atok_na_americk%C3%A1_velvyslanectv%C3%AD_v_Nairobi_a_Dar-es-Salaamu
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/BGM-109_Tomahawk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAd%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_Swissair_111
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Google
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_strana_-_Hnut%C3%AD_za_demokratick%C3%A9_Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Me%C4%8Diar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Me%C4%8Diar
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 29. října – Během Hurikánu Mitch ve Střední Americe zahynulo okolo 11 000 lidí, 
především v Hondurasu, Guatemale a Nikaragui. 2,7 milionu osob zůstalo bez 
domova. 

 30. října – Na Slovensku byla jmenována vláda Mikuláše Dzurindy. 
 16.–19. prosince – Spojené státy a Velká Británie provedly operaci Pouštní Liška, 

kdy bylo bombardováno asi 100 různých cílů v Iráku. 
 Joseph Ratzinger otevřel archivy inkvizice. 

 

I. Orgány městské správy 

Struktura samosprávy   
 
Zastupitelstvo města (15 členů) 
Rada města (5 zastupitelů)       

Jmenný seznam zastupitelstva města zvolených ve volbách  11/1994 
Ing. Ivan ČERNÝ (*1947) nezávislý, starosta města 
Ing. Zdena HAVRÁNKOVÁ (*1956) nezávislá (po resignaci Ing. V. Baumanové) 
Martin HLÁVKA (*1962) nezávislý, člen rady (po resignaci Ing. T. Bašty) 
Miloslav KOLAŘÍK (*1949) nezávislý 
Jan KRÁL (*1944) nezávislý 
Roman KROUTIL (*1962) nezávislý, člen rady 
František LAJTNER (*1935), KSČM 
Ing. Jaroslav PERGLER (*1957) nezávislý 
Jana POSPÍŠILOVÁ (*1954) nezávislá 
Ing. Vladislav PROCHÁZKA (*1949)  nezávislý (po rezignaci Ing. J. Horáka) 
Radovan SKŘIVAN (*1953), nezávislý, člen rady 
František SRB (*1937), KSČM 
Vladimír ŠELÍŘ (*1963) ODS 
Ing. Miloslav VLASÁK (*1955) KDU 
Ing. Jitka VYSKOČILOVÁ (*1944) ODS, člen rady 
 

Rada města zvolená ve volbách 11/1994 
Ing. Ivan ČERNÝ, (*1947) nezávislý, starosta města,   
Martin HLÁVKA (*1962) nezávislý, člen rady 
Roman KROUTIL (*1962) nezávislý, člen rady 
Radovan SKŘIVAN (*1953), nezávislý, člen rady 
Ing. Jitka VYSKOČILOVÁ (*1944) ODS, člen rady 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/29._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hurik%C3%A1n_Mitch
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Mikul%C3%A1%C5%A1e_Dzurindy
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardov%C3%A1n%C3%AD_Ir%C3%A1ku_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
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Po volbách konaných 13. a 14. listopadu 1998: 

Jmenný seznam členů nově zvolených zastupitelů v r. 1998 
Jan BURZANOVSKÝ  (*1958)  nezávislý 
Ing. Ivan ČERNÝ  (* 1947) nezávislý 
Martin HLÁVKA  (1962) nezávislý 
František JEDON (*1948)  nezávislý 
Miloslav KOLAŘÍK  (*1949) nezávislý 
Roman KROUTIL  (* 1962) nezávislý 
František LAJTNER  (*1935) KSČM 
Ing. Ladislav MORÁVEK  (* 1947)  KSČM 
Radovan SKŘIVAN  (* 1953)  nezávislý 
Ing. Vladimír  STRUSKA (* 1961)  ODS 
Vladimír ŠELÍŘ  ( * 1963)  ODS 
Jana TŮMOVÁ  (* 1950)  nezávislá 
Ing. Miroslav VČELÁK  (* 1963) nezávislý 
Ing. Jitka VYSKOČILOVÁ   (* 1944)  ODS 
Ing. Dušan ZAHRÁDKA  (* 1955) nezávislý 
 
V souladu se zákonem byly v roce 1998 volby nových zastupitelů a na jejich 
prvém veřejném zasedání byly zvoleni: starosta, zástupce starosty a rada 
města:   
 
Usnesení č. 001:  Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §29 zákona  
č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, platnost voleb členů 
městského zastupitelstva. 
Usnesení č. 002:  Zastupitelstvo města volí Ing. Ivana ČERNÉHO starostou města. 
Usnesení č. 003:  Zastupitelstvo města schválilo návrh na 1 zástupce starosty 
města jako neuvolněného člena zastupitelstva. 
Usnesení č. 004:  Zastupitelstvo města volí Janu TŮMOVOU zástupcem starosty 
města. 
Usnesení č. 005:  Zastupitelstvo města volí 1) Jana BURZANOVSKÉHO, 
2) Radovana SKŘIVANA, 3) pana Ing. Dušana ZAHRÁDKU členy Rady města.  
   
 

Rada města zvolena ve volbách 11/1998 
Ing. Ivan ČERNÝ, (*1947), starosta města      
Jana TŮMOVÁ, (*1950), zástupce starosty, neuvolněný člen Zastupitelstva města 
Jan BURZANOVSKÝ, (*1950), člen rady MZ, neuvolněný člen ZM 
Radovan SKŘIVAN, (*1953), člen rady MZ, neuvolněný člen ZM 
Ing. Dušan ZAHRÁDKA, (*1955), člen rady MZ, neuvolněný člen ZM 
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Dále byly na ustavujícím zasedání zvoleni zástupci města do dalších institucí: 
Usnesení č. 006: Zastupitelstvo města volí 1) Ing. Ivana ČERNÉHO, 2) Ing. Jitku 
VYSKOČILOVOU, 3) Radovana SKŘIVANA za zástupce Úval do okresního 
shromáždění Praha-východ.  
        
Usnesení č. 007: Zastupitelstvo města schvaluje kandidáty: 
1) pana Mgr. Jiřího ZBEJVALA, 2) Marii FRÝDMANOVOU,  
3) pana Ing. Miloslava BREDU na zástupce Úval v orgánech Všeobecné zdravotní 
pojišťovny pobočky Praha-východ. 
 

Komise Rady města: 
 Finanční komise - předseda : Ing. J. Vyskočilová 
 Kontrolní komise - předseda : Ing. L. Morávek 
 Přestupková komise - předseda: JUDR. V. Kyral 
 Komise výstavby a dopravy - předseda: R. Kroutil 
 Komise školská, mládeže a kultury - předseda: Ing. D. Zahrádka 
           Komise bytová  - předseda : F. Jedon 

Komise veřejného pořádku a životního prostředí - předseda: F. Lajtner 
Komise evidence a likvidace majetku města - předseda: R. Skřivan 
 

V ŽÚ 2/1999 se hovoří o komisích RMZ, náplni jejich práce podle zákona 
č.367/1990 Sb. o obcích ve volebním období 1994-98. Rozhovor s bývalými 
předsedy vedla redaktorka Lenka Mandová, která uvádí i nově zvolené předsedy 
komisí v tomto volebním období. (Poznámka Janurová 2020 – teprve podle 
nového zákona o obcích č. 180/2000 Sb. zřizují obce výbory a komise, zejména 
finanční a kontrolní výbor). 
 
  

Činnost Rady města: 
ŽÚ 1/1998 informuje o jednání Rady města z 2.12.1997 – projednání rozpočtu na 
rok 1998, tabulka a grafy rozdělení rozpočtu města. Zastupitelstvo schválilo 
rozpočet města pro rok 1998 dne 9.12.1997, dále schválilo dokončenou vyhlášku 
o schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a oznámilo změnu zákona  
o odpadech platného od 1.1.1998.  
ŽÚ 3/1998 informuje o cenách – poplatcích -  za svoz domovního odpadu. Nárůst 
cen je postupný, ke zvýšení dojde od 1.7.1998 do konce roku. Od 1.1.1999 vždy 
nastane nárůst cen v pololetí. V článku Kolik zaplatíme za popelnice patří  
i přehledná tabulka poplatků za svoz domovního odpadu. Nejvíce se zvýší cena za 
vyvezení malé popelnice – z původních 161,50 Kč stávající ceny do konce roku 
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1999 na 303,- Kč. Město vyzývá občany, aby uzavřeli smlouvu o svozu tuhých 
odpadů. 
V ŽÚ 3/1998 se dočteme, že RM souhlasila s rozšířením sběrových míst 
separovaného odpadu ze tří na šest, včetně rozšíření o nádoby na plasty. Svoz 
bude zajišťovat firma COMPAG. 
ŽÚ 7/1998 podává úplný přehled poplatků za svoz odpadu a popelnicové nádoby, 
to vše ve zveřejněné vyhlášce města č.18/98 o stanovení úhrady za svoz, třídění 
a zneškodňování komunálního odpadu pro fyzické osoby na území města Úvaly. 
(Poznámka: podobně dále pokračuje informace kronikáře, upřesněna o čísla 
usnesení).  
Rada města se pravidelně zabývala řešením problémů spojených s likvidací 
komunálních odpadů. 
Např. na svém zasedání za přítomnosti dalších pozvaných členů městského 
zastupitelstva (3 omluveni) jedním z bodů programu byla informace o nákladech 
spojených se svozem TKO - popelnic a stanovení stočného pro rok 1998,  
v návaznosti na usnesení  č.704/97 a usnesení MZ č.14/16/97 a 15/16/97. 
Přítomní byli informováni o výsledku jednání s firmou COMPAG. V průběhu roku 
1998 se předpokládá postupný nárůst ceny (cca o 15% za čtvrtletí).  
V tomto smyslu byla s firmou COMPAG uzavřena smlouva pro rok 1998. 

Nálepky na popelnice (proti dokladu o zaplacení) byly vydány v druhé polovině 
února. 
S poukazem na praxi v jiných městech se hledá jiná forma úhrady nákladů na 
likvidaci odpadů, např. dvousložková platba (paušál + svoz a uložení) nebo 
celoplošný paušál  vztažený na obyvatele, bez ohledu na velikost popelnice, 
apod. 
Usnesením č. 900/98 Rada města odsouhlasila novou cenu vodného od 1.9.1998 
pro domácnosti ve výši  17,57Kč/m3 včetně DPH, pro ostatní odběratele ve výši  
22,13Kč/m3 včetně DPH.  
 
Přítomní zastupitelé byli rovněž informováni o výsledku jednání s firmou VaK 
Mladá Boleslav. Kontrola a rozbor jejich nákladů na zajištění chodu splaškové 
kanalizace a ČOV I v Úvalech, nepřineslo podstatné snížení měrných nákladů na 
stočné. 
Po zpřesnění a prověření seznamů občanů připojených na stávající splaškovou 
kanalizaci odsouhlasila RM stočné ve výši 39,90 - Kč/m3 . 
RM rovněž projednala výši a způsob vyplácení příspěvku na stočné. Konečný 
návrh zohledňuje různé způsoby platby, sociální situaci žadatele a možnosti 
města:       
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a) V případech, kdy je proveden odvoz ze žumpy fekálním vozem, bude příspěvek 
města ve výši 20,- Kč na každý m3 pomocí kuponů, které je možno zakoupit na 
finančním odboru MěÚ. 
b) V případech, kdy je stočné vyměřeno jako paušál dle tabulek (tj. 46 m3 na 
osobu a rok), bude příspěvek města proplácen ve výši 20,- Kč na každý m3 - 
stočné na základě předložených zaplacených faktur VaK za jednotlivá čtvrtletí. 
c) V případech, kdy stočné je odvozeno od objemu odebrané vody (vodného), je 
příspěvek města na stočné (ve výši 20,- Kč na každý m3) podmíněn tím, že bude 
odebráno více než 25 m3 vody na osobu a rok tj. příspěvek bude vyplácen po 
celoročním zúčtování stočného na celý účtovaný objem. 
d) U bytových domů, kde je jediným zdrojem vody vodovodní přípojka  
z veřejného vodovodu, bude příspěvek proplácen v jednotlivých čtvrtletích na 
základě předložených zaplacených faktur VaK za jednotlivá čtvrtletí, za všechny 
m3.    
e) Občané s příjmem pod hranicí životního minima mohou požádat o příspěvek 
na stočné prostřednictvím sociálního odboru MěÚ. Příspěvek bude vyplácen  
i pod stanovenou hranici 25 m3. 
(Podrobný článek se nachází v ŽÚ 2/1998 a informace v kapitole Vodné a stočné). 
 
 
 
Usnesení č. 746/98  
RM byla seznámena se stanoviskem občanů a doporučila VZMZ  souhlasit s tím, 
aby nová ulice, v úseku od ul. Purkyňova k bývalému strážnímu domku ČD, byla 
pojmenována: ulice Pernerova. 
RM byla informována o řešení majetkových vztahů k pozemkům města v areálu  
MULTITEC, se zpřesněným snímkem pozemkové mapy. 
 
Usnesení č. 798/98 
RM doporučuje VZMZ souhlasit s odprodejem pozemků ve vlastnictví města  
a dořešit tak majetkoprávní vztahy se s.r.o. MULTITEC. Současně ukládá 
vedoucímu správy majetku města tento záměr zveřejnit. 
 
Pan Kočárník informoval radu o místním rozhlase, o technickém stavu rozvodů  
a amplionů. S poukazem na moderní informační systémy (bezdrátový přenos, 
lokální televizní kanál apod.) doporučil nevyužít nabídku firmy p. Šimůnka z Březí 
na rekonstrukci stávajícího městského rozhlasu, který je v desolátním stavu, 
údajně již navržen ke zrušení a vyřazení z evidence. 
Rada souhlasí a doporučuje jeho likvidaci (dle směrnice) a případný odprodej. 
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Usnesení č. 835/98  
RM schvaluje vyhlášku č. 19/98, kterou se stanoví koeficient růstu nájemného  
v závislosti na velikosti obce ve výši    Kv   =  1, 08 pro období od 1.7.1998 do 
30.6.1999 s účinností od 1.7.1998. 
RM ukládá vedoucímu OSMM okamžité zveřejnění vyhlášky obvyklým 
způsobem. 
  
Pí. Reicheltová, vedoucí odboru výstavby, informovala přítomné o stížnosti 
manželů Formanových, které je formulováno jako odvolání proti zamítavému 
rozhodnutí odboru výstavby na příjezd k jejich parcele po Bendlově stezce. 
Vzhledem k tomu, že jednání s majiteli pozemků vhodných pro zřízení 
propojovací cesty do ulice Podhájí se prodlužuje, odsouhlasila rada přechodné 
opatření na zajištění příjezdu po Bendlově stezce pro Volšovi a Formanovi, a to 
tak, že bude  vybudována zábrana, která umožní vjezd jen výše jmenovaným do 
doby, než bude zřízen definitivní příjezd z ulice Podhájí.  
Usnesením č. 886/98 Rada MZ souhlasí tímto přechodným opatřením. 
 
Pan Kočárník informoval o záměru úpravy nájemného ve zdravotním středisku 
pro rok 1999. Všichni nájemci, včetně lékárny, mají shodné nájemné  (440,- 
Kč/m2/rok). Po projednání a zvážení situace rozhodla rada hlasováním o úpravě, 
tj. navýšení o 10%. Usnesením č. 940/98 RM souhlasí se zvýšením nájemného za 
pronájem nebytových prostor zdravotního střediska jednotně o 10 %, tj. 
koeficient 1,10. 
Pan Kočárník informoval o pojištění majetku města u Živnostenské pojišťovny.  
V současné době smlouva již uzavřená nevyjadřuje hodnoty nemovitostí, 
přestože k ní již bylo uzavřeno 6 dodatků. Nově navržená smlouva zohledňuje 
navýšení ceny nemovitostí cca o 30 % a poskytuje slevu na úhradu pojistného  
o 4 - 5 tis. Kč (pojistné 220 tis. Kč na rok 1999). 
 
Usnesení č. 959/98  
RM odsouhlasila úpravu pojistné smlouvy na majetek města navýšený na 
hodnotu 265 890 00,- Kč s platností od 1. 1. 1999.  
RM byla písemně podrobně informována o současné situaci se zajišťováním 
bankovních služeb (Komerční banka, Agrobanka). Po zvážení výhod a nevýhod 
rada souhlasila se záměrem neměnit současný stav, ale zajistit: 
a) kontakt s jednotlivými bankami prostřednictvím jednatelství v Českém Brodě, 
b) zajistit materiálně i organizačně možnost operativního elektronického styku 
(programy BANK/KLIENT a KB-DATA). 

 
Usnesení č. 853/98  
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 a) Rada města jmenuje p. Petra JUNKA velitelem Sboru dobrovolných hasičů 
Úvaly s platností od 1. 6. 1998. 

 b) Rada souhlasí s uzavřením dohody na výkon funkce velitele SDH Úvaly se 
zatříděním v 7. třídě, 2. stupni v rozsahu cca 25 hodin měsíčně.  

 
RM byla seznámena s návrhem Ing. Kolouchové, který se týkal výstavby tržiště  
v Husově ul. a s žádoucí potřebou obyvatel města zřídit v této lokalitě také 
veřejné WC. 
Jako prozatímní opatření je navrženo umístění chemického WC, které město 
zakoupí a umístí na tržišti Ing. Kolouchové s jejím souhlasem (Poznámka 
Janurová 2019 – tržiště bylo otevřeno velmi krátce a nemělo WC, ve dvoře čp. 77 
bylo „zapadlé“, nedostatečně propagované. V archivu fotografií (signatura FS) se 
nachází pár černobílých snímků ze slavnostního otevření za účasti jen pracovníků 
MěÚ). 
 
Usnesení č. 008: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru městu Úvaly, 
případně koupi za symbolickou cenu 1 Kč, od paní Oldřišky Boháčové  
a to pozemkové parcely pč. 3235/2  k.ú.Úvaly o výměře 47 437 m2. 
 
Vzhledem k tomu, že kronikář uváděl informace podle čísel jednacích a ne podle 
data zasedání, opakuji pro život v obci nejdůležitější usnesení tak, jak byla 
uvedena v ŽÚ t.r. 

Usnesení Rady města podle informací v ŽÚ 
 
V ŽÚ 3/1998 informace o jednání Rady MZ 26. 1.1998, mimo jiné: byla 
odsouhlasena finanční částka za projektovou dokumentaci plynofikace 
Horoušánky; RM byla informována o negativním vyjádření hygieniků ke školní 
kuchyni a jídelně – dvě varianty řešení, podána žádost na MF o mimořádnou 
účelovou dotaci; RM jednala rovněž o nedostatečné kapacitě školy; o pronájmu 
rybářské chaty spolku akvaristů; byla jmenována ředitelka MDDM Jana 
Pospíšilová; byla odsouhlasena bezúročná půjčka sl. Ivě Havlíkové – účast na 
mezinárodní těsnopisecké soutěži ve Švýcarsku. Zatím bezúspěšné řešení je  
u dohody s vlastníkem domu čp. 62 na náměstí Arnošta z Pardubic – oprava 
venkovní omítky domu, odbor výstavby má jednat znovu. 
Bylo ukončeno výběrové řízení na provoz a údržbu veřejného osvětlení – zvolena 
firma Genos (smlouva na 5 let). 
 
V ŽÚ 4/1998 uveřejňuje usnesení z jednání Rady MZ z 9 . 3. 1998 – výstavba ČOV 
II a provoz koupaliště – rada požaduje provázanost a zachování stavu a provozu 
koupaliště – jedná se o stavbu v blízkosti a potřeby umožnění průjezdu (stavba 
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hlavního přivaděče odkanalizované vody); také mj. byl také odsouhlasen 
pronájem pozemků pč. 3580 pro nekomerční využití za symbolický nájem 1,- Kč 
na rok na 5 let kynologickému klubu. 
 
V ŽÚ 5/1998 informace o jednání Rady MZ z 6. 4. 1998 – dodatek ke smlouvě 
s firmou VRV – inženýrská činnost při výstavbě ČOV II; byla projednána nutná 
kontrola rychlosti aut v ul. Pražská; uloženo zadání zaměření stávajícího objektu 
čp. 65 a čp. 18 na nám. Arnošta z Pardubic – budoucí radnice města; bylo 
doporučeno dořešení majetkoprávních vztahů a areálu MULTITEC; projednán 
nájem pozemku pro SK Úvaly a Tenis Club; 
  
V ŽÚ 6/1998 informace o jednání Rady MZ 20. 4. a 4. 5. – mimo jiné získání 
pozemků Na Ztraceném korci od Misárků a souhlas s věcným břemenem – ti 
odprodej za úřední cenu odmítají, žádají směnu za stavební pozemek, což neřeší 
přístup a příjezd k chatám a propojení ulic Na Ztraceném korci a Horova. Rada 
proto uložila odboru výstavby předložit písemně p. Misárkovi výzvu k odprodeji 
nebo uvalení věcného břemene; opakovaná žádost na ředitelství Policie ČR – 
zřízení samostatného oddělení v Úvalech, velmi časté krádeže – 7násobné 
vykradení firmy ABC Real (elektro), která proto končí. 
V ŽÚ 7/1998 se nachází plné znění dopisu starosty I. Černého ředitelství Policie 
ČR – žádost o zřízení samostatného oddělení policie ČR v Úvalech ze dne 18. 5. 
1998. 
V ŽÚ 8/1998 je plné znění odpovědi ředitele Ulvra – … na základě rozboru situace 
obvodní oddělení zřídit nelze. 
 
V ŽÚ 7/1998 podává informace z jednání Rady MZ č. 10 a 11/98 z 18. 5. a 1. 6. – 
týká se: plynofikace; prodloužení vodovodu Jirenská, územního plánu 
Horoušánky; problematického chodu ČOV I; kvality pitné vody; růstu koeficientu 
nájemného z bytů; jednání na Ministerstvu zemědělství o výši dotace a bezúročné 
půjčky na stavbu ČOV II (68 a 48 mil. Kč), kdy celkové náklady činí 152 mil. Kč; 
následovalo mimo jiné projednání havarijního stavu rybníku Lhoták, průsaky 
hráze a špatný stav přelivu, dokumentace; jmenování velitele dobrovolných 
hasičů Petra Junka. 
 
V ŽÚ 8/1998 je informace z rozšířeného jednání Rady MZ č.12/98 z 22. 6. – 
dotazy zastupitelů k navýšeným položkám rozpočtu, vyžádali si podrobnější 
informace; dále bylo projednáno: vymezení parkování před zdravotním 
střediskem; odkoupení hasičského vozu z Říčan; dopis Školskému úřadu – dvě 1. 
třídy ZŠ nestačí – stanovisko rodičů; p. Parajňák dodá městu bezplatně 4 druhy 
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pohlednic z leteckých snímků – 2 500 kusů zdarma, žádá jen úhradu grafické 
úpravy; Rada jednala o změně poplatků za hrací automat; 
  
V ŽÚ 9/1998 je informace o 13. jednání rady MZ 20. 7. – Rada byla informována 
o výsledku výběrového řízení na dodavatele akce „Plynofikace Úval 1998“, na 
prvním místě je Plynostav a.s. Pardubice -  a 14. jednání z 10. 8. – mimo jiné 
dohoda s Husovou knihovnou Říčany o realizaci Okresního výměnného fondu 
naučné literatury pro Městkou knihovnu Úvaly; další pomoc oblasti postižené 
povodní – Skuhrov nad Bělou; záměr likvidace černé skládky na Vinici; 
prodloužení smlouvu o pronájmu nebytových prostor v objektu TESKO 
Chmelařské pojišťovně a hudební skupině The Snails. 
 
V ŽÚ 10/1998 je jednání Rady MZ 31. 8. – navýšení ceny vodného (ukončení 
provozu největšího odběratele vody Masného průmyslu); provozování Sběrných 
surovin v areálu cukrovaru; návrh úpravy kolem pomníku padlých v 1. sv. válce, 
zlacení písma apod.; vyřazení majetku – mj. odprodej historické hasičské cisterny 
sběrateli, odprodej ústředny městského rozhlasu a stanového přívěsu za auto; 
ukončení provozu koupaliště k 6.9.1998 – protokolárně bude předáno stavební 
firmě IMOS Brno, včetně harmonogramu prací a RM ukládá zahájit reklamační 
řízení s Vodními stavbami (poznámka: takto stručně je v zápise RM uvedeno, 
jedná se patrně o reklamaci dřívější práce a zahájení jiné další rekonstrukce); 
úklid listí jírovce kaštanu je povinností majitelů – spálení – opatření proti klíněnce;  
 
V ŽÚ 11/1998 se nacházejí informace o 16. jednání RM ze 14. 9. – o dlužném 
nájemném, o kritické situaci na stavebním úřadu, o umístění tržiště vzhledem k 
nově otevřené prodejny drogerie. Vzápětí je zveřejněna informace o 17. jednání 
RM z 28. 9. – kromě plnění úkolů z minula se jednalo o povolení tvorby dvou 
retardérů na Pražské ulici na Úvaláku (zraněna chodkyně, návrh p. 
Martinovského – instaluje z vlastních prostředků dva montované retardéry), 
zvažována možnost využití radarů, podle starosty Černého je nutné komplexní 
zvážení dopravní situace ve městě. 
 
V ŽÚ 12/1998 je zápis z 18., 19., a 20. jednání Rady MZ (12. 10., 20. 10., 9. 11.) 
ve volebním období. Mimo jiné schvaluje rozšíření vodovodní sítě Jirny – 
dodavatelem podle výběrového řízení je Plynostav; dále bylo projednáno písemné 
vyjádření majitelů 3140/1 pozemků na Bendlově stezce – zabránění průjezdu 
dvoustopých vozidel uvedenou parcelou; pojmenovány byly nově vznikající ulice 
V Zálesí – název K Hájovně; projednány poplatky za parkování vozidel na 
veřejných prostranstvích, navrženo zvýšení z původních 300 Kč/m2/rok; areál 
lomu p.č. 3146 byl pronajat Plynostavu na skladování materiálu, pozastaven 
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požadavek na pronájem lomu od p. Nováka; RMZ pověřila Ing. Vyskočilovou a p. 
Kočárníka zpracovat návrh dalšího využití objektu čp. 1282, pronájem správci 
koupaliště apod.; v článku byla uvedena současná finanční situace města – 3 248 
tis. Kč převedeno na termínovaný vklad s vyšší úrokovou sazbou. Hledání úspor 
v položkách Opravy a udržování navrhuje Ing. Vyskočilová.  
Starosta I. Černý zde předkládá celé znění usnesení z 20.VZMZ z 20. 10. 1998  
o úpravách rozpočtu, protože se jednalo o poslední zasedání RM ve volebním 
období; mimořádné zasedání řešilo situaci v lokalitě bývalého cukrovaru, jednání 
s p. Hraníkem o pronájmu části pozemku pč. 299; RMZ vzala na vědomí oznámení 
kronikáře J. Schneidera o odstoupení z funkce kronikáře. 
 
V ŽÚ 1/1999 informace z jednání Rady MZ 8. 12. 98 – nově zvolené zastupitelstvo 
přítomno na RMZ; z jednání – plynofikace a finální úprava vozovek po ní – 
Jiráskova a Pražská ul.; změna profilu vodovodního řadu oblast Jirenská; nájemní 
smlouvy; vánoční příspěvky starším a zdravotně postiženým občanům. 
 

Veřejná zasedání zastupitelů města 
Vzhledem k tomu, že kronikář neuváděl informace VZMZ přidávám výběr z nich: 
V ŽÚ 4/1998 na VZMZ 3. 3. 1998 v hotelu Sokol informuje starosta občany – 
v mnou stručně uvedených jednotlivých bodech:  
Zaveden platební kalendář na počítači – příjmy a výdaje, bude kontrola 
hospodaření; nedostatek příjmů vedl k půjčce 10 mil. Kč v loňském roce určených 
ke splacení faktur za výstavbu na Úvaláku – inž. sítě, kanalizace, vodovod, plyn; 
projednání zájmu spol. KIS Garant o výstavbu u Horoušánek. Byla řešena 
hygienická situace ve školní kuchyni (oddělení „špinavého provozu“), zvažována 
možnost přestavby. Zmíněna byla nedostatečná kapacita základní školy, učebny 
by mohly být ve školní dílně či mateřské škole. Obnovena neúspěšná jednání 
s majitele čp. 62 na náměstí Arnošta z P. – opravení venkovní omítky, opět žádné 
řešení přes nabídku pomoci od MěÚ. Byl schválen knihovní řád Městské knihovny, 
její současná finanční i prostorová situace, v r. 2001 končí smlouva s majitelem 
objektu, jak dál? Bylo rovněž předloženo dvacet změn a doplňků územního plánu, 
námitky nebyly vzneseny. Řešeny problematicky zaknihované odkoupené 
pozemky v r. 1938, navrácení část Boháčovům ve stráních Hodova. Byly 
projednány místní poplatky za herní automaty.  
Kromě toho byl připomenut neutěšený stav komunikací. Pro údržbu veřejného 
osvětlení byla ve výběrovém řízení zvolena firma Genos. 
V diskusi vystoupil p. Lajtner, kritika se týkala úklidu ulic při stavbě Domova 
důchodců a celkové úrovně měsíčníku Života Úval, která podle jeho názoru klesá. 
Požadoval RMZ, jelikož řídí redakční radu, aby jeho připomínky projednala. Od 
starosty byl informován, že Rada ani zastupitelstvo a město neřídí redakční radu, 
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ani nehodnotí a nezasahuje do vydávání měsíčníku. Tisk slouží k podávání 
informací městského úřadu ve městě a ostatní příspěvky jsou nezávislé a každý 
má možnost vyjádřit svůj názor. Nejsou přípustné pouze články s fašistickým, 
rasovým a jiným podobným textem. 
Široká byla tentokrát i diskuse občanů týkající se běžných problémů výstavby  
a oprav ve městě. Námětů a podnětů bylo dost, chybí však peníze. 
 
Bude zachována nemocnice v Českém Brodě? – starosta informuje o jednání  
9. 2. 1998 – 30 starostů – petice za znovu prošetření rozhodnutí komise převést 
nemocnici na následnou péči. 
 
V ŽÚ 6/1998 – z jednání 18.VZMZ 12. 5.: nájemní smlouva TC a SK Úvaly 
schválena; byl projednána záruka nemovitostmi města za půjčku ve výši 1,53 mil. 
Kč na plynofikaci od Státního fondu životního prostředí. VZMZ schválilo vyhlášku 
navazující na zákon o odpadech č.125/1997, který platí od 1. 1. 1998, vydalo ji 
pod č.17/98 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem – přesné znění 
vyhlášky a vzor Evidenčního listu je obsahem ŽÚ 6/1998 – uvedeny povinnosti 
každého občana zdržujícího se na území města, místa kam odpad odkládat; 
připojit se k systému znamená vyplnit EVIDENČNÍ LIST, nepřipojení – předpokládá 
se, že občan likviduje odpad mimo systém, pak musí vyplnit PROHLÁŠENÍ  
o samostatném zneškodňování …, jinak se vystavuje placení pokuty. 
Projednávání vyhlášky o odpadech VZMZ a plné znění je uveřejněno podrobně 
v ŽÚ 6/1998. V příloze je i Prohlášení o samostatném zneškodňování odpadu za 
období … a Evidenční list osob přihlášených do systému nakládání s komunálním 
odpadem (vyplněné je třeba vrátit na MěÚ). 
Sběrný dvůr zahájil činnost v areálu bývalého cukrovaru. 
 
V ŽÚ 7/1998 následuje vyhláška č.18/98 O stanovení úhrady za svoz, třídění 
a zneškodňování komunálního odpadu pro fyzické osoby na území města Úvaly. 
 
V ŽÚ 8/1998 je usnesení z 19. zasedání VZZM 9. 7. – schvaluje úpravy rozpočtu: 
chodník Radlická a úprava povrchu ulice u Domova důchodců je vázáno na včasné 
naplnění příjmové části rozpočtu; byl schválen nákup hasičského auta – 
usnesením 2/19/98 je celková výše rozpočtu po úpravě 56 747 000,- Kč.; dále 
zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s přijetím dotace na další plynofikaci 1,122 tis. Kč 
a přijetím půjčky 1,53 tis. Kč s 3% úrokem na další plynofikaci města, zřízení 
zástavního práva – město ručí nemovitostmi; schvaluje územní plán zóny 
Horoušánky; znovu je projednávána otázka umístění policejního oddělení 
v Úvalech a starosta informuje o jednání se zástupci Policie ČR, která má řadu 
námitek a požaduje splnění určitých podmínek (služební byty, služebna)  
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a v budoucnu chce pouze obsadit město 4-6 policisty, ne ale s nepřetržitou 
službou. 
Bylo odsouhlaseno zvýšení poplatku z výherního hracího automat na 5 tis. Kč 
čtvrtletně. 
Byl navržen odprodej domu čp. 65, chybí prostředky na opravu střechy a domu. 
Územní plán Horoušánky – ŽÚ 9/1998 je informace a plánek záměru realitní 
společnosti KIS GARANT dvou etap výstavby rodinných domků. Část území je 
navržena Ing. arch. Durdíkem jako smíšené území, kromě bydlení se uvažuje 
s výstavbou většího obchodního zařízení, mateřské školy a kulturního zařízení. 
První etapa je přibližně do r. 2010, po tomto roce by následovala druhá, kde 
kromě bydlení jsou situována dvě hřiště a pásma zeleně. 
 
V ŽÚ 11/1998 je zpráva z posledního VZMZ 20. 10. 1998 v sále Multitec. 
Hodnocení 4letého období. Dotace umožnily zahájit výstavbu ČOV II a pokračovat 
v plynofikaci. Nad rámec rozpočtu bylo rozhodnuto o likvidaci černé skládky na 
Vinici. V dalších letech by se odvoz prodražil o třídění. Hovořilo se i o změnách 
v rozpočtu. VZMZ odsouvá na příští zastupitele rozhodnutí o nabídce firmy 
Ekospol, která chce získat pozemky Slovanech, zastupitelé nesouhlasí s návrhem 
firmy. Jednání bylo zakončeno  poděkováním zastupitelům. 
V ŽÚ 11/1998 je rovněž uveřejněna pozvánka na ustavující veřejné zasedání 
městského zastupitelstva 26. 11. 1998. 
 
V ŽÚ 1/1999 ve zprávách z města je informace o ustavujícím zasedání MZ 
26.11.1998, kdy byl zvolen starosta a členové městské rady, zástupců města do 
okresního shromáždění a okresní pobočky VZP. Jsou uveřejněny fotografie členů 
RM (Černý, Tůmová, Skřivan, Zahrádka, Burzanovský). 
 
V ŽÚ 2/1999 je informace o 2. VZMZ a mimořádném zasedání zastupitelstva o 
pozemku pro výstavbu nového strojírenského závodu (17.12.1998) (pozemky 
3235/2 a 3235/3 u Hodova), pro výstavbu nezhoršující životní prostředí. Jedná se 
o českou firmu ESSA Czech, s.r.o. – dceřiná společnost španělské Estampaciones 
Sabadell. Bude vyrábět plechové výlisky pro automobilový průmysl. Investice ve 
výši 100 až 200 mil Kč a vytvoření cca 100 pracovních míst. Kupní smlouva má být 
podepsána v lednu, přijata nabídka 15,6 mil. Kč za pozemky pč. 3235/2 a 3235/3 
k.ú. 
 

Různé z Rady města a zasedání městských zastupitelů  
Rada města odsouhlasila jmenování p. Petra Rytiny protipožárním preventistou 
města. Výkon funkce bude zajištěn formou dohody o pracovní činnosti. 
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Jedním z bodů jednání RM byla informace starosty, že je možno získat od OkÚ 
příspěvky pro uprchlíky, což by vylepšilo finanční situaci. Příspěvek je podmíněn 
přiznáním statutu uprchlíka, což v Úvalech připadá v úvahu. (Poznámka Janurová 
2019: jediná zmínka o azylantech v Úvalech je o třech osobách v domě čp.203 ve 
Smetanově ulici, kdy byl dům z pozůstalosti v rámci dotace opraven a uzpůsoben 
na bydlení pro ně - zahájení oprav proběhlo někdy v roce 2000. Po vypršení lhůty 
pro dotaci, byl dům použit na jiné účely – poradenské služby ve školství, nakonec 
je v domě soukromá základní škola Heuréka – viz kronika 2018)-  
 
S odvoláním na usnesení RM č. 227/98 a ve smyslu jednání VZZM pozval starosta 
města zástupce firmy VaK a.s. Mladá Boleslav k projednání problematického 
chodu ČOV I. a kvalitě vody dodávané občanům. Ředitel VaK a.s. Ing. Sedláček 
hodnotil situaci za dobu, po kterou provozují úvalskou čistírnu a zajišťují dodávku 
vody. Konstatoval, že až do ledna letošního roku byl provoz ČOV I. bezchybný (v 
roce 1995 a 96 ztrátový). Postupným nakupením poruch (porucha aerátoru  
a čerpadla) došlo prakticky k zastavení biologického čistícího procesu. Přes řadu 
technických opatření se podařilo nastartovat biologický proces až počátkem 
května. Bez ohledu na skutečnost, že v minulých letech bylo na  ČOV I naváženo 
velké množství odpadních vod ze septiků a žump, označují zástupci VaK současné 
navážení fekálií na ČOV I. za důvod narušení její funkce a požadují radikální 
omezení. Důvodem je také proměnlivé a nepostihnutelné složení těchto 
odpadních vod.  
           
Předpokládá se, že po ustálení chodu ČOV I. bude reinstalován městem 
zakoupený nový aerátor, protože za této situace bude jeho výkonnost 
dostatečná. 
Ing. Procházka konstatoval, že od 10. 5. 98 je zřetelné snížení zápachu v okolí 
ČOV I. 
Zástupce VaK projevil nespokojenost s některými špatně cílenými články v Životě 
Úval, kde byly uvedeny zkreslené a chybné údaje (viz např. článek „Co v Úvalech 
pijeme“ v kapitole VII. Životní prostředí) 
Ing. Černý poukázal na kvalitu vody dodávané do vodovodu města: zvýšený 
obsah dusičnanů a železa, obsah mechanických částic, neplnění normových 
požadavků na pitnou vodu. 
Ing. Pavlík zdůvodnil situaci vlivem řady okolností: důsledek nadměrného hnojení 
v okolí zdrojů, existence trativodů v lokalitách Jiren a Šestajovic, vysokými nároky 
hygienické služby na normové hodnoty pro pitnou vodu, a to i za situace, kdy 
převážná část dodávané vody není použita jako pitná, ale pro provoz domácností.  
Konstatoval, že je nutno rozlišovat, zda voda je hodnocena jako nesplňující 
normu pro pitnou vodu a hodnocením hygienické služby, kdy voda je schválena 
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pro zásobování domácností. Celosvětová tendence směruje k rozvodu relativně 
laciné užitkové vody a rozvozu vody, která splňuje důsledně požadavky na pitnou 
vodu. (Poznámka Janurová 2019: za celé své působení v informačních sférách, 
ani nyní, jsem nenašla jedinou zmínku o světové snaze hodnotit vodu 
spotřebovávanou pro použití v domácnostech jinak, než jako vodu pitnou, která 
musí splňovat zákonné parametry, přichází-li do styku s lidským tělem  
a potravinami. Informacemi o tendencích rozvodu užitkové vody někdo 
odpoutával pozornost od dodávané nepříliš kvalitní vody do Úval). 
V dalším byla diskutována možnost vylepšení kvality vody mícháním s vodou  
z jiného zdroje. Technicky je toto možné, ale velmi náročné i ekonomicky, vhodné 
pouze pro havarijní situace. Zástupci VaK ujistili, že proplachování vodovodních 
řadů zajistí a to tak, aby dodávka vody byla bez omezení (bude se provádět  
v noci). 
       
Ing. Černý informoval o nabídce Kartografického nakladatelství PF. ART. Praha, 
která se týká vydání propagační mapy k účelům voleb nebo turistiky. Podle 
předběžných informací se jedná o velmi atraktivní nabídku. 
Usnesení č. 839/98 
RM souhlasí se změnou zadání mapy Úval a ukládá tajemníkovi MěÚ zpracovat 
příslušnou smlouvu. 

 
Rada města byla seznámena s nabídkou Ing. A. Parajňáka, který nabízí městu 
snímkování města a vybraných objektů z letadla s tím, že záběry pro 
připravovanou mapu Úval dodá bezplatně a současně zajistí vydání 4 pohlednic 
Úval (po 2 500 ks) ve vlastní režii s tím, že město uhradí náklady na jejich 
grafickou úpravu. (Poznámka Janurová: Informace se opakuje, ale navazuje na 
jinou, proto zůstala ponechána). 
V dohodnutém termínu bylo předáno 5000 ks výtisků mapy Úval v souladu se 
smlouvou, která byla s firmou P.F.art Brno uzavřena. 
Celkové náklady byly 155 400,- Kč. Na této částce se podílejí inzerenti (112 tis. Kč 
od 22 firem) s tím, že každý obdrží bez úplaty 100 ks mapy ( 100x22 ks).  
2 800 ks zůstává pro město, přičemž se předpokládá, že z toho 1 500 ks bude 
předáno do prodeje (předávací cena v úrovni výrobních nákladů: 25,-Kč/kus, 
prodejní cena max. 30,-Kč), zbylých 1 300 ks zůstane pro potřeby města skladem. 
Rada souhlasí s tím, aby zaměstnancům města a zastupitelům města byly mapy 
předány zdarma. 
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Pan Kroutil přednesl kritické připomínky ke stavbě schodů u Fabráku. Mimo jiné 
připomenul, že projekt neodpovídá normě, každé z odpočívadel je jiné, těsnění 
betonových panelů je provedeno pěnou apod. 
Při vysvětlení bylo konstatováno, že uvedené schody podle projektu Ing. 
Janouška a s použitím dodaných panelů sice provedly Veřejně prospěšné služby, 
přičemž ale do velké míry napravily jak nedostatky projektu, tak nekvalitní 
výrobu panelů.   
Poznámka: celkové náklady 115 tis. Kč   z toho:     panely LACERTA  43 236,- 
        beton.směs         26 278,- 
        montáž.mater.   11 508,- 
        jeřáb             2 500,-
        mzdy            21 467,- 
                  sloup veř.osv.        10 000,- 
 
Rada MZ byla informována o bezodkladné pomoci oblasti postižené povodní u 
Rychnova n/K. Po dohodě s havarijním štábem OkÚ Rychnov nad Kněžnou byla 
pomoc nabídnuta do Skuhrova nad Bělou, kde došlo k zaplavení slévárny 
PORKERT. 
Usnesení č. 883/98 
Rada MZ vzala na vědomí účast p. J. Jakla a P. Bělocha na odstraňování následků 
povodně ve Skuhrově nad Bělou po dobu 5 dní. 

 
Ing. Černý informoval o písemném poděkování starostky Bochoře, pí Pochylé, za 
pomoc, kterou jim prostřednictvím pracovníků VPS poskytlo město Úvaly.  

Ve svém dopise hodnotí práci p. J. Jakla, P. Bělocha, L. Prchala a J. Konečného 
jako příkladnou. Po dobu 10 dnů (10. až 19.8.1998) zde jmenovaní pracovali na 
opravách chodníků a terénních úpravách povodní zbořených domů. 

 
Pan Kočárník informoval radu o ukončení provozu koupaliště a stručně kriticky  
zhodnotil činnost sdružení POSEIDON v roce 1998: nízká úroveň poskytovaných 
služeb, dlužné poplatky za elektřinu ( cca 130 tis. Kč) a v důsledku toho odstřiženo 
el. vedení, neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy v oblasti oprav a investic. 
 
V ŽÚ 9/1998  v článku Trampoty s koupalištěm - je kritika Aleny Horákové, týká 
se čistoty vody, chování mladistvých, služby a zásobování kiosku. Kritizuje i město 
za nedokonalou rekonstrukci. Ptá se na projekt i provedení. Zmiňuje vyjádření 
pana Kočárníka, vedoucího správy majetku, k čistící stanici a potřebě údržby 
potrubí. Srovnává provoz koupaliště v Klánovicích, které také provozuje firma 
POSEIDON a poukazuje na rozdíl v čistotě vody. 
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Usnesení č. 968/98  
Rada MZ pověřuje starostu města a vedoucího odboru správy majetku města k 
projednání dalšího plnění nájemní smlouvy na koupališti občanským sdružením 
POSEIDON.   
 
Ing. Breda informoval přítomné o sdělení p. Jiřího Schneidera - kronikáře, který 
písemně oznámil odstoupení z funkce městského kronikáře s tím, že do konce 
února 1999 odevzdá zpracované zápisy kroniky za roky 1995 - 97. (Poznámka 
Janurová 2019: p. Schneider odevzdal MěÚ pouze strohé koncepty, které 
částečně ze zdrojů z titulu své funkce, mohl Ing. Breda doplnit do nedokončených 
zápisů kronik té doby). 
Rada ukládá tajemníkovi města projednat realizaci období roku 1998. 
Usnesení č. 978/98 
Rada MZ ukládá vedoucí správního odboru vypsat konkurs na kronikáře města. 
 

Vodné a stočné v roce 1998 
Za Odbor životního prostředí informuje obyvatele Úval B. Prokůpek o návrhu cen 
vodného a stočného od provozovatele vodovodního a kanalizačního systému 
včetně čistírny (ČOV) – VaK Mladá Boleslav (Vodovody a kanalizace). Koncem 
roku 1997 zastupitelstvo cenu neschválilo a požadovalo od VaK podrobný rozklad 
výpočtu. Obsáhle kronikář M. Breda informuje v kapitole Činnost Rady města. 
 

Sbor pro občanské záležitosti informuje 
Jako každoročně, a každý měsíc, uveřejňuje v Životě Úval Sbor pro občanské 
záležitosti (SPOZ) ve Společenské kronice vítání nových občánků, jména občanů 
dožívající se významného životního jubilea a oněch, s nimiž jsme se navždy 
rozloučili. 

II. Hospodaření města  
 

Rozpočet - příjmy 
 Vlastní příjmy         31,7 mil. Kč 
 Prodej majetku      2,2 mil. Kč 
 Daňové příjmy    22,3 mil. Kč 

Dotace                                   13,8 mil. Kč 
Úvěry                                     10,0 mil. Kč 
CELKEM………………….          80,0 mil. Kč 
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Rozpočet - výdaje 
Investice – skutečné   31,0 mil. Kč 
z toho kanalizace    30,5 mil. Kč 
plyn        1,7 mil. Kč 
Provozní výdaje    23,4 mil. Kč 
Dluhová služba      1,27mil. Kč 
CELKEM  ………………………   55,7 mil. Kč 
 
V závěru roku zastupitelstvo s ohledem na příznivé skutečnosti provedlo 
úpravu příjmové i výdajové části rozpočtu a to tak, že rozpočet za rok 1998 
bude vyrovnaný ve výši 67 691 000,- Kč. 
Takto uvádí údaje o rozpočtu v konceptu kroniky kronikář Ing. M. Breda. V ŽÚ 
1/1998 je informace z jednání Rady MZ konané 2.12.1997, kde byla přijata řada 
usnesení včetně návrhu rozpočtu v oblasti výdajů a příjmů. Pro přehlednost je 
uveřejněna tabulka a graf. U výdajů podle odborů a u příjmu je graf dělen na 
investiční a nedaňové příjmy, investiční dotace, půjčky, daně a správní poplatky. 
Částky se poněkud liší od výše uvedené tabulky a v textu o schválení rozpočtu 
zastupitelstvem je poměrně nepřehledný výčet různých položek obou stran 
rozpočtu. V ŽÚ 12/1998 je pak potvrzena částka uvedená Ing. Bredou jako 
konečná u vyrovnaného rozpočtu – starosta Ing. Ivan Černý ji uveřejňuje 
v doplnění informace z Usnesení z 20. veřejného zasedání městského 
zastupitelstva (VZMZ), které se konalo 20.10.1998. Podrobnosti o předpokladu 
příjmové části rozpočtu jsou v ŽÚ 11/1998. Opět se uvádí vyrovnaný rozpočet 
v částce 67 691 000,- Kč. 
 

Zhodnocení hospodaření obce 
 
Rada města byla podrobně informována o současné finanční situaci města. 
Oproti konzervativnímu odhadu v platebním kalendáři je za I. a II./1998 finanční 
situace města závěrem roku vyrovnaná, mírně pozitivní. Pokud nedojde  
k neočekávaným případům je možno letošní rok ukončit s mírnou reservou cca 
4,7 mil. Kč, přes plánovanou rozsáhlou investiční výstavbu. 
Předpokládá se úprava rozdělení finančních prostředků uložených na účtech KB 
a AGB, tj. převedení cca 1,5 mil. Kč na KB tak, aby většina finančních prostředků 
byla právě v KB. Vedoucí finančního odboru doporučila důsledné dodržování 
platebního kalendáře PLAKAL, jako záruku kladného hospodaření města v roce 
1998. 

Skládání účtů  
V ŽÚ 8/1998 starosta I. Černý odpovídá redakci na otázky ohledně dotací na 
plynofikaci a stavbu čistírny odpadních vod ČOV II v článku „Město obdrželo 
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dotace na výstavbu čistírny odpadních vod a plynofikaci“. Je  uveřejněna tabulka 
výše podílu města a výše dotace po dobu výstavby v roce 1998 až 2001. Vyjadřuje 
vlastní zdroje, finanční výpomoc, dotace a úvěr v celkové hodnotě 152,829 mil. 
Kč. 
V ŽÚ 9/1998 předkládá starosta I. Černý přehled 4letého působení současného 
zastupitelstva, včetně tabulek příjmů a výdajů, dotací na investiční akce a přehled 
půjček s dobou splatnosti za uplynulé období. 
 
V ŽÚ 12/1998 je uveřejněno oznámení o záměru města – odprodej pozemků p.č. 
3235/2 a 3235/3 – orná půda u silnice Jirenské – kritéria: Vhodný podnikatelský 
záměr pro výrobu nezhoršující životní prostředí, zvýšení zaměstnanosti v místě, 
platební podmínky. 
 
 

Hlavní investice 
 
Rada města byla informována o výstavbě ČOV II a kanalizace, o tvorbě 
harmonogramu prací pro rok 1998, které budou v rozsahu cca 25 mil. Kč  
(projekt, hrubá stavba ČOV, komunikace, kanalizace). Bude nutné zásadní 
rozhodnutí se zahájením stavby kanalizace. 
 
V ŽÚ 5/1998 v článku Bližší údaje k výstavbě ČOV II a kanalizace – datum 
zahájení stavby v září 1997, předání staveniště 7. 1. 1998 – dokončení 9/2000; 
smluvní cena 143 628 998,- Kč; projekt Hydroprojekt, stavební firma Metrostav, 
dozor VRV -  Vodohospodářský rozvoj Praha; kapacita 2x 3 000 ekvivalentních 
obyvatel, v I. etapě bude odkanalizováno cca 2/3 objektů Úval; tak o ČOV II 
stručně informuje vedoucí odboru výstavby a dopravy p. Reicheltová. 
VaK Mladá Boleslav jako provozovatel městské ČOV se obsáhle vyjadřuje 
občanům ke stížnostem – zápach, řešení. (Poznámka Janurová 2019: Z článku 
v ŽÚ nevyplývá, ač je umístěn pod informací o stavbě ČOV II, že se jedná o čistírnu 
odpadních vod v dolní části Jungmannovy ulice u Výmoly - tedy ČOV I, upřesněno 
po jednání s redaktorem a pamětníkem Ing. Vl. Procházkou). Zápach zahnilého 
kalu byl způsoben třemi zásahy do běžného režimu čištění: výměna 
provzdušňovací turbíny, intenzívnější navážení kalů ze septiků, porucha čerpadla 
– to způsobilo zahnívání kalů, které byly ve stádiu oživování aktivního kalu. Byla 
přijata nákladná varianta, odvážení kalů do velkých čistíren dokud by nenastalo 
znovuoživení mikroorganismů biologického čištění a zápach byl potlačen. 
(Poznámka Janurová: tato problematika již byla řešena výše v záznamu kroniky 
v kapitole jednání VZMZ – Různé z RM, nebylo však uvedena citace článku v ŽÚ  
a některé informace jsou podrobnější). 
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Usnesení č. 761/98  
RM ukládá vedoucí odboru výstavby dodržet při projednávání výstavby 
kanalizace v lokalitě koupaliště; 
následující zásady: 
- provoz koupaliště musí být v sezóně 1998 zachován, včetně přístupové cesty, 
- plochu koupaliště používat jen pro vlastní práce na této ploše a i tak jakékoliv 
pojezdy provádět na položených panelech. 

 
Ing. Černý informoval RM o jednání na SF ŽP, které se týkalo závěrečného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace (68 mil. Kč), bezúročné půjčky (48 mil. Kč)  
a půjčky od  MUFIS (9 mil. Kč) (Municipiální finanční společnost a.s.). 
Předpokládá se účast města ve výši 9 mil. Kč na výstavbu ČOV II a kanalizaci. 
Celkové náklady 152 mil. Kč. V roce 1998 se prostaví cca 25 mil. Kč, z toho 15 mil. 
Kč z výše uvedené dotace. 

 
Petr Kočárník, vedoucí odboru správy majetku města, informoval o zahájení 
výstavby Domu důchodců v lokalitě nám. Svobody. Investorem a budoucím 
provozovatelem je Okresní ústav sociálních služeb, Praha-východ. Dodavatelem 
stavby je firma Konstruktis Novostav, s.r.o. Praha.  
Třípodlažní objekt DD (pro 47 osob) bude postaven na pozemku, který město 
složitě vykoupilo od 6 různých vlastníků (1890 m2 za 793 000,- Kč) a od 
římskokatolické církve (3970 m2 za 1 989 000,- Kč). Sloučením těchto pozemků 
se stávajícím pozemkem města byla vytvořena jednolitá plocha. Pro výstavbu DD 
bylo odděleno 4114 m2 a odprodáno OÚSS Praha-východ za úřední cenu 
604 750,- Kč.           
Předpokládané náklady na pozemek, projekt, stavbu a vybavení je 60 mil. Kč. 
Podle harmonogramu stavby by objekt měl být předáván v dubnu příštího roku. 
(ŽÚ 4/1998) 
 
V ŽÚ 10/1998 v článku „Bobík se činí“ tajemník města M. Breda informuje  
o investicích za 4leté období – cca 93 mil. Kč a nákupu čelního nakladače UNC 
750 – víceúčelový stroj za 850 tisíc Kč a upozorňuje, že tato cena není nevhodným 
mrháním peněz. Co dokáže čelní nakladač – dokládá fotodokumentace, technická 
data, využitelnost a skutečné využití, tabulka a graf. 
 

III. Průmysl, obchod, služby 
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Průmysl 
 
ESSA CZECH, s.r.o. Úvaly (poznámka: jediná zmínka o velkém průmyslovém 
podniku v ŽÚ v roce 1998 je inzerát přijímání zaměstnanců);  
německá firma EMÚ přijímá pracovníky – zámečník, jemný mechanik ad. pro 
moderní výrobní základnu – Klostermannova ul. čp. 1000;  
O. Škába – průmyslová pryž - výroba na nám. Arnošta z Pardubic v čp. 30 
(poznámka Janurová 2020 – čp.30 dnes neexistuje, budova provozovny opravy 
pneu a guma byla zbourána a v r.2013 bylo číslo odstraněno a nahrazeno novým. 
Dříve bylo uvedeno čp. 30 jako rohový dům na náměstí Palackého, posléze 
Arnošta z Pardubic, poté bylo zmíněno v Komenského ulici. Poznámka je uvedena 
kvůli vysvětlení pro zájemce, který by marně hledal zmíněný dům); 
Firma OK klima – Z. Veselý Husova čp. 307 – klimatizace, vzduchotechnika. 
BOS s.r.o. Benzín-Obchod-Strojírenství Úvaly Klánovická 334, výroba 
dvouplášťových nádrží. 
 

Obchody v Úvalech  
 
Drotex – Věra Branyšová – Second Hand a Drogerie Jiráskova čp. 685 u nádraží; 
stánek s potravinami F. Kafka Petr – KELTRA v cukrovaru;  Stavebniny Krutský, 
s.r.o. – Škvorecká čp. 871; 
Podle informace o prodeji vstupenek v prodejně Kniha v Husově ulici, je zřejmé, 
že ta v této době existovala, obchod s knihami se několikrát stěhoval. (Poznámka 
Janurová 2020: Informace o obchodech v Úvalech budou upřesněny v přehledu 
obchodů a řemeslníků, který zpracovávám pro archiv městských kronik. Bude 
upřesněn podle umístění v domech s číslem popisným a v ulicích Úval, objeví se 
tedy i informace, pokud se naleznou, o různých sídlech a majitelích prodejny 
knih). 
Prodejna Quelle – nám. Arnošta z Pardubic čp. 735; 
Nově otevřené prodejny: prodejna chlazené drůbeže – Smetanova čp. 69; 
Reklama v ŽÚ 12/1998 již jako Kuřecí ráj Úvaly – nejlevnější kuřecí a krůtí maso 
v okolí. Hračky Husova čp. 83; dárkové předměty Pražská čp.527; ovoce a 
zelenina Pražská čp. 527; soukromé tržiště Husova čp. 77; 
Stavebniny Škvorecká čp. 871; Sklenářství Úvaly – Jaroslav Vorlíček – a Dárečky 
Ivka – broušené sklo od Zd. Žabové; 
Domácí potřeby – železářství – NOLA, nám. Arnošta z Pardubic. 
Drahomíra Cihelková obchod v Havlíčkova čp. 161 – dárky všeho druhu i osobní 
potřeby aj. 
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Uzavřené provozovny – Oděvy na nám. Svobody; Potraviny – maso – uzeniny 
Purkyňova čp. 331; ABC Real Husova ul.; TIPO nám. Svobody; IVKA oděvy 
Jiráskova ul.; přechodně uzavřená prodejna Vít – nám. Svobody. 
Přemístěné provozovny – prodejní sklad potravin z areálu Masného průmyslu do 
areálu bývalého cukrovaru; drogerie z Husovy čp. 307 na nám. Arnošta 
z Pardubic čp. 19; výpočetní technika z Husovy čp. 31 do Husovy čp. 77; 
 

Tržiště 
 
V ŽÚ 11/1998 článek „Úvalské tržiště ve světle místních vyhlášek“ pojednává  
o upravujících předpisech, právech  a povinnostech prodejců, viz  vyhláška MěÚ 
o tržním řádu. Prostor místního tržiště je na nám. Arnošta z Pardubic před čp. 
675 v levé části. Již není zmíněno krátce otevřené tržiště v Husově ul. čp. 77. 
 

Služby  
 
Kosmetický salón B. Kuruczová – Bří. Čapků čp. 1199; soudní znalec – oceňování 
nemovitostí I. Rut, Atlasová čp. 1462; 
Kadeřnictví – Studio Radka – Jungmannova ul. čp. 815; 
Ohlášeno ukončení provozu AGROBANKY v Úvalech od června 1998; 
MONTA – M. Matějka – žaluzie, markýzy, lamelové dveře – Nerudova čp. 443; 
Stavební práce Masluk, Wolkerova čp. 379; zámečnické práce, hromosvody, 
elektroinst., žaluzie ad. R. Horký Pražská čp. 172; Malování, tapetování Z. Tischer; 
Reality Šupíková – Jiráskova čp. 387; Zámečnické práce – V. Selix Srbská čp. 365;  
 
Sběrné suroviny – stále otevřeny v bývalém cukrovaru (změna provozní doby od 
1.9.1998); 
 
Servis plynových zařízení – P. Kučera Raisova čp. 967 rozšiřuje služby (ŽÚ 
12/1998); Pojišťovna Winterthur (švýcarská)  - zástupce A. Horáková Úvaly. 
 

Mourek - hotel pro kočky 7.3.1998    Právo    str. 19    Cestujeme  (jl)         
Rodinná dovolená bývá pro většinu lidí chovajících domácí zvíře často 
problémem. Zejména, pokud není nablízku nikdo, kdo by byl ochoten nebo 
schopen se o zvíře postarat. Pomoc majitelům koček nabízí po celý rok hotel pro 
kočky Mourek v Úvalech u Prahy. Ubytování v hotelu není složité. Stačí, aby si 
majitel zajistil termín, což je v letní sezóně, o Vánocích a Velikonocích lepší učinit 
s měsíčním předstihem. Pak stačí zvíře dovézt, společně s jeho očkovacím 
průkazem. Cena za jeden den ubytování je 90 korun. Kočky pobývají samostatně 
v kotcích o rozměrech 120 x 120 x 120 cm a oddělených mezi sebou sklem. Kotce 
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jsou vybavené poličkou, košíčkem na spaní, WC miskou, koberečkem, malou 
hračkou a miskami na potravu. Vzhledem ke specifické povaze koček majitelka 
hotelu konzultuje s chovatelem při přebírání zvířete jeho denní návyky, aby je bylo 
možné v co největší míře zachovat. Hotel spolupracuje s místním veterinářem 
 a jeho provoz je schválen hygienikem (informace z tisku viz příloha „napsali o nás 
1998“). 
 

IV. Výstavba, doprava  

 

Sítě     
Pí Reicheltová  informovala radu o připravované plynofikaci v roce 1998, jak jí 
bylo radou (usnesení č. 819/98) a VZZM uloženo. Předpokládá se, že v roce 1998 
bude prostavěno cca 2,5 mil. Kč. Ve smyslu platných předpisů je nutno výstavbu 
řádně zdokumentovat tj. zajistit podklady: stavební povolení, výběrové řízení  
a příslušné komise. 
 
RM v souladu s §38 zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodla o pořadí firem 
pro realizaci akce Plynofikace Úval - 1998  :  
1) PLYNOSTAV, s.r.o. Pardubice 
2) GASTREND, s.r.o. M. Boleslav 
s tím, že odbor výstavby ověří kvalitu firmou udávaných referenčních staveb  
v obcích s obdobným rozsahem a podmínkách. 
 
Podle sdělení pí Reicheltové  v úterý 29.9.98 firma nastupuje a do 30.11.98 
dokončí stavbu ve všech vyprojektovaných ulicích (Pražská, Jiráskova, 
Komenského, Hálkova, Dobročovická). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o investici hrazenou mimo jiné i z dotace MŽP, je 
nutno počítat i s vynakládáním dalších prostředků na podklady pro SFŽP. 
 
RM byla informována o změně technologie hloubení výkopu pro kanalizaci v ulici 
Mánesova. V původním projektu s použitím trhacích prací nebylo uvažováno. 
Byly zařazeny dodatečně s ohledem na geologickou situaci. 
RM ukládá vedoucí odboru výstavby informovat majitele pozemků podél letošní 
výstavby kanalizace o postupu a rozsahu prací. (Poznámka Janurová: v kapitole 
Petice je uvedena stížnost občanů na špatnou informovanost o trhacích pracích 
a je podrobněji problematika rozvedena). 
 
V ŽÚ 11/1998 se vyjadřuje p. Reicheltová  k poznámce výše uvedené v ŽÚ – 
Patnáctiletý slib (od M. Šídlové, týkající se nezpevněné ulice Štefánikova – 
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poznámka Janurová 2019 – dosud nezpevněna) jinou poznámkou. Týká se 
celkového počtu běžných metrů ulic, tj. místních komunikací  – 24,6 km. Z toho je 
3 270 bm s asfaltovým povrchem, dalších 7 170 bm má asfalt, ale ve špatném 
stavu. Bezmála 2/3 14 160 bm je v Úvalech s nezpevněným povrchem. Uvažuje 
zde o částce 85 mil Kč, které by bylo nutno vynaložit na provedení středně těžké 
vozovky s finálním asfaltovým povrchem, nemluvě o dalších miliónových výdajích 
na vybudování dešťové a splaškové kanalizace. V současnosti město provádí 
velkou investiční akci – Čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizaci, což 
reprezentuje částku 140 mil. Kč. 
 

Bytová výstavba  
Pan Kočárník informoval radu o jednání, které se týkalo perspektivní možnosti 
výstavby Domu pečovatelské služby, jak bylo již v minulosti uvažováno v ulici 
B. Němcové. V současné době by přicházela v úvahu výstavba na nám. Svobody. 
Úvodní orientační studie předpokládá dvě možnosti: varianta A pro 54 osob 
(invest. náklady cca 47,3 mil.),  varianta B pro 66 osob (invest. náklady 55,4 mil. 
Kč). 
Usnesení č. 965/98  
Rada MZ souhlasí s podáním žádosti o státní dotaci na výstavbu domova  
s pečovatelskou službou ve variantě A, tj. pro 54 osob. 
   

Domov důchodců 
Výstavba domova důchodců zahájena – ŽÚ 4/1998. Článek pod fotografií 
výkopových prací popisuje kroky před započetím stavby a poskytuje důležité 
informace z Okresního ústavu sociálních služeb Praha – východ, rozhodnutí  
o výstavbě po navrácení Domova důchodců v rámci restituce v Říčanech. Město 
Úvaly vyvíjelo snahu a žádalo o dotaci vždy neúspěšně. Uvítalo výstavbu, i když 
není investorem a nebude ani provozovatelem. Pozemky – odkoupení a sloučení, 
nová podmínka odprodej OÚSS za úředně stanovenou cenu. Postup striktně dle 
zákona při zadávání projektu a dodavatele stavby. Popis technického řešení. 
Plánek stavby – to vše shrnuje starosta Ing. Ivan Černý a Petr Kočárník vedoucí 
odboru správy majetku města. 
ŽÚ 5/1998 – znovu o výstavbě  Domova důchodců, Proč právě Úvaly?, stavba 
pokračuje – foto, finanční náklady, termín dokončení 31.3.1999, informuje ved.  
a řed. OÚSS Praha – východ Š. Dušková a ředitel MUDr.J. Novák. 
V ŽÚ 9/1998 je fotografie a článeček Petra Kočárníka, vedoucího správy majetku 
Výstavba domova důchodců pokračuje. Foto ukazuje hrubou stavbu zahájenou 
v únoru 1998. (Poznámka Janurová: fotografie výkopu a zemních prací je uložena 
v archivu městských kronik). 
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Rekonstrukce schodů  
Schodiště od rybníku Fabrák do ulice Bulharská od 11.5. do 30.6.1998. 
(ŽÚ 5/1998). V ŽÚ 8/1998 je fotografie již zrekonstruovaného schodiště, celkové 
náklady dosáhly 115 tis. Kč. Rekonstrukce probíhala v květnu a červnu t.r. podle 
rozhodnutí minulého roku. Byly zakoupeny relativně levné schodišťové panely  
a práce provedli zaměstnanci Veřejně prospěšných služeb. 
 

Doprava  
 
V ŽÚ 10/1998 T. Bašta hovoří o dojíždění do Prahy a významných novinkách – 
v automobilové dopravě – prodloužení Štěrboholské radiály k Běchovicím, 
druhou bude prodloužení metra B na Černý most. Vlakové spojení zatím stále 
nejekologičtější a nejekonomičtější, očekává se výstavba dvou tunelů pod 
Vítkovem na hlavní nádraží, což umožní zkrácení doby jízdy a častější frekvenci 
spojů. Zmiňuje se o nízké kultuře cestování vlakem, všudypřítomnou špínou  
a zanedbaností vlaků a nádražních prostor. 
V ŽÚ 1/1998 je krátký článek o omezení nočních vlakových spojů, což není 
příjemné pro cestující o víkendech za kulturou. Další nepříjemné změny jsou  
i v pracovní dny, kdy některé ranní vlaky nejedou. V ŽÚ 12/1998 je oznámení  
o třech přidaných spojích z Prahy a z Úval od 15.11. v pracovní dny. Nadále chybí 
spoj v sobotu za kulturou do Prahy. 
 

Autobusy Pražské integrované dopravy zajíždějící za hranice Prahy 
304 - provozovatel HOTLINER V úseku Jirny, Nové Jirny II. – Úvaly žel. stanice 
jedou jen vybrané spoje v pracovních dnech. Českomoravská - Harfa - Spalovna - 
Tesla Hloubětín - Kbelská - Sídliště Hloubětín - Lehovec - Svatojánská - Chlumecká 
(*20) - Chvaly - Vojická - Nádraží Horní Počernice - Lukavecká - Votuzská - Na 
Kovárně - Sychrov (*) - Šestajovice, U Školy - 1 - Jirny, Statek - 1 - Jirny - 1 - Jirny, 
Nové Jirny I. - 1 -  Jirny, Nové Jirny II. - 1  - (Úvaly, ČKD - 1 (Z) (*) – Úvaly, U Školy 
- 1 (T) -  Úvaly, železniční stanice - 1) Změny od 25. 1. 1998 : Zvýšení počtu spojů 
v pracovních dnech, rozšíření provozu v sobotu a v neděli.  
(informace z tisku viz příloha „napsali o nás“) 
 

V. Politický a kulturní vývoj, školství 

Politické strany 
    

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
ve dnech 19. a 20. června 1998. 
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ŽÚ 6/1998 obsahuje předvolební příspěvky politických stran. 
V souladu se zákonem č. 247/95 Sb. o volbách do Parlamentu ČR vydává město  
Úvaly vyhlášku o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu  ČR. Rada MZ schválila vyhlášku o době a místu konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 19. a 20. června 1998. 
V den voleb bylo v Úvalech 3721 zapsaných voličů a 25 voličů „došlých“ 
s volebním průkazem. Voleb se zúčastnilo 2886 voličů, tj. 77,18 %. 

Ve volbách  hlasy obdrželo v Úvalech 12 stran: 
ČSSD Československá strana sociálně demokratická 
ČSNS Česká strana národně sociální 
DŽJ Důchodci za životní jistoty 
DEU Demokratická unie 
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 
KDU-ČSL Křesťanskodemokratická unie – Česká strana lidová 
Nezávislí 
ODS Občanská demokratická strana 
Občanská koalice 
SPR-RSČ Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 
Strana zelených  
US Unie svobody 
Jak je zřejmé z výsledků hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny, jsou 
v Úvalech příznivci či členové 7 politických stran : 
 
Počet                         hlasů v hlasech               v % 
ČSSD       696         24,12 
ČSNS          7                0,24 
DŽJ       62                2,15 
DEU          48            1,6 
KSČM      195            6,76 
KDU-ČSL     133  4,61 
Nezávislí      36  1,24 
US     304           10,53 
ODS                         1296           44,91  
Občanská koalice       8   0,28 
SPR-RSČ      75   2,6 
Strana zelených      26   0,9 
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Po celý rok v měsíčních intervalech pořádala senátorka volebního obvodu č. 41 
pí PhDr. Libuše Benešová (ODS) senátorský den. Občané Úval tak měli možnost 
osobního setkání se svým zástupcem v senátu. 
Tomáš Bašta v ŽÚ 8/1998 komentuje výsledky voleb z pohledu příznivců ODS. 
Podle časopisu Respekt byly Úvaly druhé v počtu % hlasů pro tuto stranu. Na 
prvním místě byl Špindlerův Mlýn, kde ODS získala největší počet hlasů – 52,07%, 
jako druhé se umístily Úvaly se 44,91%. 
 

Volby do zastupitelstev – listopad 1998 – Komunální volby 
 
V ŽÚ 11/1998 je pozvánka ke komunálním volbám, tedy volbám do městského 
zastupitelstva – na následujících stránkách ŽÚ jsou uveřejněny volební programy 
jednotlivých politických stran – KSČM, ODS, Za Rozvoj Úval – sdružení nezávislých 
kandidátů. Jednotlivé příspěvky, kromě KSČM, obsahují konkrétní volební 
program, komunisté se vyjadřují kritikou zejména arogance politiků, postavení 
obcí z celostátního hlediska, zneužívání moci, málo adresné postavení 
jednotlivých zastupitelů vůči občanům; bují korupce, arogance a zločinnost. Tolik 
stručně ze zprávy Františka Lajtnera za výbor KSČM Úvaly. 
 

Ve volebních seznamech v Úvalech bylo zapsáno             3 782 voličů 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  2 000 obálek 
Počet platných hlasů celkem město     27 335 hlasů  
Účast voličů           53 % 
 
V ŽÚ 12/1998 je uveden podrobný přehled průběhu voleb v Úvalech a výsledky. 
Obsahuje rovněž seznam hlasů pro jednotlivé kandidáty a výsledky voleb do 
městského zastupitelstva pro období 1998 - 2002, souhrnné i jmenné, graf. 
Sdružení nezávislých kandidátů získalo 63,7% hlasů, ODS 20%, KSČM 12% a ČSSD 
3,2%. 
 
Výsledky voleb: 

Sdružení nezávislých kandidátů – Za rozvoj Úval   
obdrželo 17 425 hlasů 

Občanská demokratická strana    obdržela    5 672 hlasy 
Komunistická strana Čech a Moravy obdržela    3 373 hlasy 

           Česká strana sociálně demokratická obdržela        865 hlasů  
 
Hlasy pro jednotlivé kandidáty podle stran a výsledků voleb: 
Strana: pořadí: jméno:   počet hlasů: 
SNK  1.  Ing. Ivan Černý  1367 
  2.  Radovan Skřivan  1264 
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  3.  Ing. Dušan Zahrádka 1232 
dále získali hlasy - Jan Burzanovský, Jana Tůmová, Ing. Tomáš Bašta, Roman 
Kroutil František Jedon, Miloslav Kolařík, Ing. Miroslav Včelák, Martin Hlávka, 
Helena Novosádová, Ing. Jaroslav Moucha, Ing. Marie Purnochová, Josef 
Martinovský. 
 
ODS  1.  Ing. Vladimír Struska 655 
  2.  Ing. Jitka Vyskočilová 585 
  3.  Vladimír Šelíř  565 
dále získali hlasy – Danuše Pajasová, Ing. Libor Koudelka, Jitka Kotusová, Marta 
Štíchová, Radko Fiedler, Ludmila Sedlmajerová, Renata Němcová, Petra 
Pajasová, PhDr. Vlad. Struska, Jitka Pokorná, Ing. Oldřich Kovář. 
 
KSČM  1.  Ing. Ladislav Morávek 365 
  2.  František Lajtner  305 
  3.  František Adamčík  276 
dále získali hlasy – Václav Srb, Josef Vrba, Jaroslav Štěpánek, Emil Jelínek, 
Ladislav Limax, Antonín Sosvor, Hedvika Sokolová, Marie Pacholová, Miroslav 
Hromádka, Zbyněk Aulický, Zdeněk Sokol, Ludmila Víšková. 
 
ČSSD  1.   Ing. Milan Chvojka  469 
  2.  Ing. Jiří Čapek  396 
   

 
 

Vítězný únor 
 
V ŽÚ 2/1998 jsou obsáhlá vyjádření k „vítěznému únoru 1948“: článek 1948 – 
1998 aneb hojnost nám nikdo nedaruje od Lenky Mandové (oběti převratu, 
opravdu si lid přál tento vývoj??); článek Živnosti – od téže autorky – sliby  
Z. Fierlingera, ministra průmyslu v r.1948, o zachování drobného a středního 
živnostenského podnikání. Gottwald a řešení likvidace živnostníků. Znárodnění 
Vega – Masna, Elektronspol, Petrolea (Bituma/Paramo/Benzina), Český nábytek, 
Dřevořez, konzervárna (později Fruta), sklenářské nářadí, … Občanská záložna 
byla sloučena se Záložnou hospodářskou. Uzavřeny byly prodejny a majitelé 
zůstali jako prozatímní vedoucí. V článku jsou vyjmenovány všechny uzavřené 
potravinářské obchody, mlékárny a restaurace. Rovněž jsou vyjmenovány 
přejímající organizace. Pod příkazy k domovním prohlídkám neoprávněných 
zásob se podepisoval Antonín Víšek. Do roku 1953 byla rozbita původní síť služeb. 
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Lenka Mandová pokračuje – Kdo chvíli stál, stojí opodál – třídně rozdělená 
společnost, potravinové lístky, ceny. Vznikl soupis nadměrných bytů, inteligence 
byla srážena. Sjednocené organizace se lépe ovládají – o úvalském kulturně 
společenském a sportovním životě. Poslední XI. Všesokolský slet v r. 1948 
v Úvalech (foto). Masarykovo náměstí bylo přejmenováno v r. 1949 na Marie 
Majerové (str. 9-13). 
Pokračování článku o vítězném únoru – 1948 – 1998 aneb hojnost nám nikdo 
nedaruje v ŽÚ 3/1998 str. 11-13, mimo jiné i foto V. Lhoták předseda MNV za KSČ 
a Antonín Víšek, též foto pochodu lidových milicí na Pražské ul. 1. 5. 1953 – zprava 
A. Víšek a K. Drábek a foto výzdoby MNV 1.5.1951. Třídní boj na vesnici – založení 
strojní stanice v Úvalech, od zabrání majetku po utvoření JZD. Boj proti kulakům: 
zavřít, vyvlastnit, vystěhovat z okresu – tvrdé metody proti těm, kteří neplnili 
povinné odvody a způsoby, jak jim to znemožnit. Trestný čin sabotáže byl tvrdě 
trestán (případ sedláka Václava Bláhy) – opět sepsala L. Mandová. 
Dokončení historického rozboru od Lenky Mandové 1948 – 1998 aneb hojnost 
nám nikdo nedaruje – ŽÚ 4/1998 str. 15-16: Vykonávání profese klasifikováno 
jako sdružování proti republice – teorie třídního boje i proti církvím, příběh faráře 
K.Šubrta; Nemyslím na pomstu, ale zapomínat by se nemělo – je název příběhu  
PhDr. Vladimíra Strusky (do Úval přišel v r. 1960), zatčen 1949, odsouzen za 
velezradu a část spolu zatčených popravena. Po 12 letech v 1960 amnestován, 
v Úvalech hlídán informátory; Boj proti buržoasní inteligenci – soukromí lékaři 
v Úvalech – MUDr. Fiedler, Holeka a Novák, dentisté – p. Macholdová, Samek. 
Stručný příběh rodiny Fiedlerů. 
 

Policie  
 
V ŽÚ 2/1999 se ptá redaktorka Lenka Mandová kapitána Navrátila, vedoucího 
obvodního oddělení České policie v Čelákovicích, jak to vypadá s kriminalitou 
v Úvalech. V průběhu roku 1998 bylo spácháno na území města 177 trestných 
činů (13% podíl případů OO ČP), z toho 2 vloupání do bytu, 11 vloupání do 
rodinného domu, 3 do školských zařízení, 15 do prodejny či restaurace, 8 případů 
do rekreační chaty. 32 vloupání do osobních automobilů, 16 krádeží motocyklů, 
13 krádeží litinových dvířek sloupů telefonních zařízení, 2 krádeže jízdních kol  
a 52 dalších případů trestné činnosti, jako krádež mědi ČD, vloupání do skladů, 
krádeže během jízdy ve vlaku apod. Objasněnost je zhruba v celém obvodu cca 
48%. Redaktorka apeluje na větší míru pěších obchůzek policistů před nádražím 
a v noci v centru. 
 

Kultura  
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Knihovna  
 
ŽÚ 3/1998 podává informaci o Městské knihovně v rozhovoru s vedoucí Ivou 
Krňanskou – současnost a plány do budoucna; knihovní fond má 18 343 svazků, 
odebírá 39 titulů časopisů. Pracovní náplň knihovnice a počítačová technika. Bylo 
započato s katalogizací knih vkládáním do elektronického katalogu, nutnost 
zpracovat fond co nejdříve a zpřístupnit tak katalog čtenářům v elektronické 
podobě. Pár čísel statistických údajů za uplynulé roky – výpůjčky, počet čtenářů, 
besedy s dětmi. Zapůjčení knih je bezplatné, ale čtenáři platí roční registrační 
poplatek 40,- Kč, děti, studenti a důchodci 20,- Kč. Čtenáři by jistě uvítali i nákup 
databází encyklopedií aj. 
Od 1. ledna 1998 je veškerý provoz Městské knihovny Úvaly financován městem. 
V rozpočtu města na rok 1998 je skupina Knihovna 51.. ve výši ……Kč. 
(pozn. Janurová r. 2019 – nepodařilo se zjistit kronikářem míněnou částku). 
Vedoucí knihovny hovoří o plánech knihovny v případě, kdyby získala větší 
prostory a byl navýšen pracovní úvazek. Nyní provoz zajišťují dvě pracovnice 
s celkovým úvazkem 1,72, které vykonávají jak odborné práce, tak pomocné – 
úklid i mytí oken. 
 

Výročí  
REGIONÁLNÍ VÝROČÍ 3.7.1998    Klatovský deník   str. 13   
Průkopnický dětský spisovatel 
Jako průkopnického dětského spisovatele můžeme označit Josefa Kožíška, 
narozeného 6. července 1861 v Lužanech. Vystudoval gymnázium v Plzni  
a pedagogium v Příbrami. Učil pak v Měčíně, Třeboraticích, Klecanech, Zápech  
a Horní Nové Vsi u Bělehradu. Od roku 1919 byl ředitelem literárního oddělení 
Státního nakladatelství v Praze.  Zemřel 6. července 1933 v Úvalech u Českého 
Brodu. Živý zájem o děti a znalost jejich vesnického prostředí přivedly Kožíška k 
tomu, že začal psát pro své žáky verše, které měly nahradit tak zvané "malé 
gratulanty". Poněvadž se v nich dal stejnou cestou jako Josef Václav Sládek  
a protože zachycoval život vesnického dítěte v jeho vztazích k přírodě i k celému 
okolí, měly jeho verše, uveřejňované zpočátku v několika dětských časopisech, 
zasloužilý ohlas a úspěch.  Za dvacet let, kdy z literatury pro mládež vydal 12 knih, 
slabikář Poupata, čítanky Ráno a Studánka, ukázal Kožíšek cestu, kudy se mají 
básníci pro děti ubírat. Jeho dílo, zejména slabikáře a čítanky, působilo na několik 
generací.  Ovšem jako vše se i slabikáře vyvíjely, a to v metodě skladebné 
i celistvé. Jiří Grůša, autor nových učebnic s čítankou pro 1. třídu, zvolil kombinaci 
novou, čili metodu "normálního slova a řeči", která se pokládá pro pravé umění 
číst nejpřiměřenější. (Informace z tisku viz příloha „napsali o nás 1998“ – 
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zajímavostí je, že troje noviny píší, že zemřel v Úvalech u Prostějova, pozn. 
Janurová 2019) 
 

Plesy  
Sportovní ples Sk Úvaly – kopaná - pořádá v sokolovně 17.1., hraje hudba STŘED; 
Obec baráčnická Úvaly pořádá Baráčnický ples v sokolovně 24.1., hraje hudba  
P. Bartáka; 
7.3.1998 Klub důchodců pořádá 11. ples v sokolovně, hraje Combo M. Kočárníka, 
předtančení MDDM (poznámka Janurová 2019 – V ŽÚ 4/1998 Klub důchodců si 
pochvaluje 7. ples). 
Kurs tance a společenské výchovy pořádá TJ Sokol pod vedením mistra 
J. Plamínka. 
 

Hudba  
V ŽÚ 4/1998 – článek Tenhle Medvěd znal tvýho dědu … rozhovor Tomáše Bašty 
s členy skupiny Medvěd 009 – vznik, začátky, název, vlastní skladby, vývoj 
(členové Pavel Měšťánek – zpěv a kytara, Vašek Bláha – zpěv a kytara, Michal 
Slanec klávesy, Václav Miláček – basová kytara, Jan Veselý – bicí); rozhovor je 
velice obsáhlý a zmiňuje i malé možnosti vystupovat ve větším prostoru, Úvalům 
chybí bývalý kulturní dům, pronájem sokolovny je drahý. První vystoupení měla 
kapela v roce 1995 právě v Kulturním domě, kino tam už tenkrát nefungovalo, ale 
dalo se ještě udělat vystoupení. 
7.5. v  MDDM Lhotecké kvarteto – pro milovníky vážné hudby; 
31.5. Veselé dětské odpoledne – MDDM,ZŠ, ZvŠ, MŠ – dětská kapela J. Vraštila; 
III. COP sešlost – 12.6. pořádá MDDM v sokolovně, vystoupí dalších 10 kapel;  
11.4. pořádal oddíl házené v sokolovně Velikonoční zábavu; 
18.4. skupina The Snails pořádala koncert v sokolovně k 30.výročí svého založení; 
20.11. v MDDM koncert smyčcového kvarteta – u příležitosti zahájení výstavy 
obrazů Vl. Tvrdíka (foto ŽÚ 11/1998). 
 
Předvánoční koncert pořádá MěÚ 11.12. v sokolovně – dětský pěvecký sbor  
a orchestr VOX Bohemicalis z Českého Brodu;  
Vánoční koncert pořádá MěÚ v kostele Zvěstování páně 26.12.  – varhany, 
trumpeta a zpěv. (ŽÚ 12/1998) 
 

Výstavy  
Výstava obrazů Vladimíra Tvrdíka – vernisáž 20.11. v MDDM;  
prodejní výstava leteckých snímků Úval  - v Elektro Hlávka – (ŽÚ 10/1998). 
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Fotografie Ester Štarmanové na téma drogy a narkomani v MDDM 6.-11. 11. 
1998 (ŽÚ 11/1998). Podrobně o výstavě informuje ŽÚ 12/1998 a rozhovor 
s autorkou E. Štarmanovou vede Vl. Procházka na téma život mezi narkomany. 
V ŽÚ 2/1999 se vrací k výstavě Tereza Nováková z 9. A básní Drogová závislost; 
 
Vánoční výstava – praktická škola a ZvŠ zvou na výstavu prací dětí 12.-16. 12; 
Výstava v MDDM – práce keramického kroužku 14.-19. 12. 
V říjnu se v malé síni v píseckém Prácheňském muzeu uskutečnila výstava Knižní 
vazby, jež se týkala především celoživotní práce manželů Krupkových z Úval  
u Prahy, kteří se věnují umělecké knižní vazbě a restaurují staré tisky (informace 
z tisku – viz příloha „napsali o nás 1998“) – Je dobře, že se o Úvalech ví  
i prostřednictvím výjimečných obyvatel Úval, kterých si vážíme. 
Totéž lze říci i o výstavě Jiřího Štorka v Lipanském muzeu v Českém Brodě od 3.11. 
do 20.12.1998 OSUDOVÉ ROKY ČESKOSLOVENSKA z jeho osobně shromážděných 
materiálů. 
 

Oslavy 80. výročí vzniku Československé republiky 
  
Městský úřad v ŽÚ 10/1998 zve na program v rámci oslav – dětská akademie, 
sportovní utkání, country bál, koncert v kostele, akce sboru dobrovolných hasičů, 
vzpomínkové shromáždění, vatra na Slovanech.  
V ŽÚ 12/1998 se nachází fotodokumentace oslav vzniku ČSR – koncert 
chrámového sboru, Pásmo o TGM přednášejí děti ZŠ (mají také hudební pásmo  
a podobně žáci ze ZvŠ); děti MDDM a taneční soubor Rytmus – sólo, polonéza  
a lidové tance; vystupují i děti z 2. mateřské školy. Oslavy završuje kladení květin 
u pomníku padlých v 1. světové válce. 
V ŽÚ 10/1998 píše Lenka Mandová a cituje z knihy Úvaly jindy a nyní (1929) 
Štěpána Filipa: O našem pomníku padlých (na dnešním nám. Arnošta z Pardubic, 
pozn. Janurová 2019). O stavbě pomníku; mimo jiné byl do trupu památníku 
padlých v Úvalech uložen pamětní spis (zveřejněno jeho plné znění) a zaslán dopis 
prezidentovi T.G.Masarykovi; je uveden i program dne odhalení 1. 11. 1924. 
 

Školství  
 

Základní škola    
Ve školním roce 1998-1999 má Základní škola 612 žáků ve 24 třídách pod 
vedením 31 učitele. Rovněž jsou otevřeny 4 oddělení školní družiny pod vedením 
4 vychovatelek. 
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21. října 1998 bylo otevřeno školní informační centrum, které pro potřeby žáků 
a učitelů obsahuje knihovnu, výukové programy na PC a na CD, video a audio 
záznamy. 
V ŽÚ 6/1998 ředitelství Základní školy v Úvalech zve na výstavu „Já, člověk“ Jací 
jsme my? Čím jsme stejní, a čím se lišíme? … jak se díváme na sebe?... – žáci  
a učitelé - v prostorách ZŠ 18. – 20. 6. 1998. 
V ŽÚ 6/1998 ZŠ třída 6.B. a třídní učitelka A. Kuncová se zapojili do pomoci obci 
Bochoř postiženou povodní – oblečení pro miminka a fotbalový zápas – výtěžek 
na nákup plenek (foto z akce). 
V ŽÚ 10/1998 zve ZŠ na slavnostní otevření Informačního centra školy.  
V ŽÚ 12/1998 učitelé informují o školním roce a otevření informačního centra. 
 

Městský dům dětí a mládeže 
  
V ŽÚ 6/1998 hodnotí činnost do pololetí ředitelka Domu dětí J. Pospíšilová; 
V ŽÚ 8/1998 gratulace MDDM k úspěchu Ondrovi Brushovi za 11. místo na 
mistrovství světa v Elektric Boogie ve Slovinsku; 
V ŽÚ 12/1998 ředitelka děkuje sponzorům a finančnímu zázemí od MěÚ, 
Školského úřadu. 
 

Spolky 
 

SK Úvaly 
Oddíl kopané Sportovního klubu se zúčastnil turnaje na Moravě, píše o tom krátce 
v ŽÚ 3/1198 předseda oddílu Jiří Vrána. Tréninky mužstev probíhají na hřišti nebo 
v sokolovně. I.A mužstvo vede trenér II.tř. Miroslav Kupr. 
 

Cyklistika 
Závod horských kol - O putovní pohár města Úval popáté – ŽÚ 4/1998.  
12. dubna, úvalský cyklistický klub Fastum pořádá druhý závod letošního seriálu 
a uveřejňuje program startů Author pražská liga horských kol 1998. Podrobně se 
pak o akci a výsledcích píše v ŽÚ 5/1998 (foto). 
Cyklistika v Úvalech má opravdu tradici. V ŽÚ 9/1998 se píše o V. ročníku tří 
etapového silničního cyklistického závodu Malá cena Úval, jehož průběh byl 
dramatický. Ceny věnovaly firmy Rebac - Včelák, Horák, vinárna U Vinařů – 
Kašička, Potraviny – Krob, cukrárna Pod kaštany – Šelíř. Jsou uveřejněny výsledky 
a z Úval na 4. místě byl Štork, na 7. Roj, na 10. Zelenka, pak Strnad a Mašín. 
Od roku 1984 se jezdí 104 km cyklistický závod  Šternberk – v ŽÚ 11/1998 je 
tabulka výsledků z 26.9., kdy se trať jela poprvé od I. ročníku pod tři hodiny, 
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v kopcovitém terénu s dosahovanou průměrnou rychlostí 34,5 km/h. První v cíli 
51 letý pravidelný účastník a vítěz Pollner z Prahy, na 2. místě Štork Úvaly. Další 
z účastníků z Úval byli Socha, Netušil, Čadil, Zelenka, Martinovský, Bakosové, 
Černý, Tesař, Vlas, Holánek a Horák. 
 

Cyklotrasy v úvalském okolí  
V ŽÚ 8/1998 Tomáš Bašta popisuje existující značené trasy. Existují trasy dálkové 
z Úval na trasu číslo 13 Praha – Seč nebo č. 28 Praha – Jičín, jižněji od Úval trasa 
č. 21 Praha – Tábor – Vídeň. Dále se jedná o čtyři trasy regionální. Skutečně 
značené trasy jsou okruh A. Značení ostatních je v počátcích. 
 

Tenis Club  
V ŽÚ 3/1998 Lucie Baumanová informuje o novinkách v blížící se nové tenisové 
sezóně a změnách. Byl zvolen nový výkonný výbor Tenis Clubu Úvaly, předsedou 
je Karel Geisler st., hospodářem Ing. Stanislav Bauman, organizačním 
pracovníkem a pokladníkem Lucie Baumanová a členem Michal Geisler. Je 
zmíněn program roku 1998, tenisová škola pro děti… 
Je uveřejněna výzva na brigádu při obnově areálu a plotu a oznámen turnaj  
o Velikonočním pondělí; od 4. 5. začíná tenisová škola pro děti (ŽÚ 5/1998 foto 
členů). 
 

Český svaz chovatelů 
Základní organizace Úvaly v ŽÚ 1/1998 informuje o pravidelné již 37. zimní 
výstavě králíků, holubů a drůbeže. 
 

Rybáři  
Za výbor MO Úvaly Zbyněk Slavík informuje o tradičních závodech mladých 
rybářů na Fabráku v rámci oslav 80. výročí založení ČSR (ŽÚ 12/1998). V ŽÚ 
1/1999 informuje spolek o činnosti za rok 1998, uvádí vyprodukované množství 
ryb na rybnících a rybníčcích (výčet v rybníku Lhoták, Horní, Dolní, rybníčky), 
celkem 7 810 kg násad, druhy ryb – kapr, lín, sumec. Novým hospodářem je 
jmenován Petr Prchal. 
 

Akvaristé Úvaly  
Úvalský spolek akvaristů zve na akvaristické burzy pořádané každou první a třetí 
sobotu v měsíci od 8.00 do 11.30 hodin v sokolovně na náměstí Arnošta  
z Pardubic. Na výstavě lze zhlédnout akvarijní ryby přímo od chovatelů, krmení 
umělá, mražená i živá, veškeré doplňky, pomůcky, techniku. Široký výběr 
akvarijních rostlin. Nejbližší termíny: 21. březen, 4. a 18. duben. 
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Junák 
5. 12. byla uspořádána sbírka, vybráno 5 tisíc Kč a odesláno na konto nadace 
Naše dítě. 
 

Sdružení zdravotně postižených  
na besedě 28.2. v hotelu Sport hodnotilo a plánovalo; v ŽÚ 4/1998 stručně 
informuje výbor základní organizace v Úvalech o zájmech a činnosti. Účast na 
besedě byla kvůli vysokému věku většiny členů jen čtvrtinová. 
 

Klub důchodců 
v ŽÚ 2/1999 vzpomíná na vánoční svátky – Mikulášskou v hotelu Sport pořádal 
pro důchodce MDDM – i na pozvání do Rodinné a zvláštní školy od paní učitelky 
Bubákové – výstava, scénka a pohoštění ve škole. V ŽÚ 4/1998 se pochvalně Klub 
zmiňuje o účasti i mladších přátel na 7. plese, kde opět hrál Mirek Kočárník. Večer 
plný pohody proběhl s tanečním vystoupením dívek z MDDM pod vedením A. 
Süssmilichové a za účasti spřáteleného klubu důchodců s Újezdu  n. Lesy. 
V ŽÚ 3/1998 jsou uveřejněny tři fotografie s popiskem – Předseda Klubu 
důchodců v Úvalech p. Plaček připravil besedu s M. Horníčkem. Na třech 
fotografiích je Miroslav Horníček, červené víno a zcela zaplněný sál. (Poznámka 
Janurová – bohužel se nedozvídáme den a místo konání). 
 

Hasiči  
1. zábavný soutěžní den pro děti –  pořádá Sbor dobrovolných hasičů na hřišti 
na Slovanech 19.9.1998. Článek v ŽÚ 11/1998 podrobně zdarma uspořádanou 
akci popisuje. Petr Kočárník odhaduje přítomnost víc jak 300 úvalských dětí, 
celkem přes 1000 přítomných. Do zábavného dne se zapojila i Policie ČR, armáda, 
letečtí modeláři. Hasiči předváděli profesionální zásah, byl vidět i výcvik 
policejních psů a zneškodňování nastražených výbušnin. Děti se mohly projet i na 
koních jízdní policie. 
Spolek dobrovolných hasičů zve úvalské děti k rozšíření členské základny (v ŽÚ 
9/1998). O této akci informuje podrobněji Petr Kočárník v ŽÚ 11/1998, je 
zveřjněno foto a poděkování od Sboru dobrovolných hasičů všem sponzorům, 
Policii ČR a Čs. armádě. 
 

Baráčníci 
Obec baráčníků J.A.Komenského v Úvalech a rychtářka Hana Černá zve na 
výroční valné sedění 12. 12. v hotelu Budka (Sport) a na Baráčnický bál 23. 1. 
1999. 
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Církve  
Páter Karel Šubrt nabízí výuku katolického náboženství – katechismus katolické 
církve; přihlásit se je možné během celého školního roku (ŽÚ 10/ a 11/1998). 
Rovněž nabízí před vyučováním možnost navštívit kostel a zazpívat si při kytaře 
se sestrami Doležalovou a Pecárikovou. Zavádí, se svolením ředitele, 
v informačním centru školy i oddíl Náboženství s příslušnou literaturou  
a informuje o Kursu Katechismu katolické církve. 
 
Faráři chybí ve městě pořádný švec 29.10.1998  v deníku Mladá fronta DNES   
str. 04    Pro volné chvíle ze středních Čech LÍDA HOLMEROVÁ  město očima… 
 
Ú v a l y - Osmadvacet let spravuje Karel Šubrt farnost, do které spadají kromě 
pětitisícových Úval také vesnice Sluštice, Březí, Rostoklaty, Tuklaty a Dobročovice. 
Přestože každou neděli při bohoslužbě promlouvá pouze k velmi malé části jejich 
obyvatel a vztah devětadevadesáti procent lidí nazývá bezkrevným, svěřenou 
farnost má prý rád. V lavicích úvalského kostela sedí při bohoslužbě kolem 
padesáti vesměs starších lidí, kteří představují jedno procento z celkového počtu 
obyvatel Úval. Vírou neprodchnuty jsou nejen Úvaly, ale celé okolí Prahy," míní 
úvalský farář. "Třeba na Benešovsku nebo Vlašimsku mají duchovní práci 
usnadněnou - o náboženství je tam zájem, a to i mezi mládeží. U nás se sice  
k nějakému druhu vyznání hlásí poměrně dost lidí, ale pouze zlomek z nich chodí 
pravidelně do kostela," říká farář. Život v Úvalech se podle Karla Šubrta během 
doby jeho působení změnil k lepšímu. "Obecně se úplně změnila role duchovních, 
kteří přestali být se změnou režimu pronásledováni. Mládež a lidi středního věku 
si sice ještě nenavykli chodit do kostela, ale můžeme se snažit je obracet na víru 
a pomáhat jim bez překážek," říká farář. Díky událostem z listopadu 1989 vděčí 
za svůj nový název místní náměstí. Nenese již jméno spisovatelky Marie 
Majerové, ale Arnošta z Pardubic - prvního pražského arcibiskupa, který žil v době 
Karla IV. Mezi stromy na náměstí je nově umístěná jeho socha. "Socha Arnošta  
z Pardubic stála kdysi v remízku blízko trati na Kolín, v místech, kde historikové 
předpokládají, že se narodil. Socha tam byla podle mě nedoceněná. Dřív totiž 
jezdily vlaky pomaleji a Arnošta si lidé mohli z vagonů pohodlně prohlédnout, 
zatímco v posledních letech by si ho nikdo ani nevšiml. Remízek zhoustl a vlaky 
zrychlily. Považuju proto za velký úspěch, že Arnošt stojí na svém kamenném 
podstavci zase v centru města. Mezi domy Úval není mnoho výtvarných děl, takže 
jsem rád, že náměstí zdobí alespoň socha," říká farář. Jako další esteticky 
příjemnou úpravu města vnímá úvalský farář rekonstrukci věže barokního 
kostela. "Chtělo by to ještě opravit fasádu a zvětšit sakristii, která je příliš malá. 
To chceme uskutečnit v příštím roce," plánuje farář. S počtem obchodů  
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a sortimentem nabízeného zboží je Karel Šubrt spokojen. Stěžuje si pouze na 
jedno: "Chybí tu pořádný švec. Svoji dílnu tu měl dřív jeden doopravdy solidní,  
u kterého jste si mohli nechat spravit i ty nejhorší boty, třeba jen pro práci na 
zahradě. Dnes tu správkárna bot chybí." (Informace z tisku – viz příloha „napsali 
o nás 1998“) 
 
Církev bratrská pořádá přednášku v modlitebně Pražská ul. čp. 477 – Byl jsem 
kaplanem v Bosně – 19. 11. 1998. – Podrobně o přednášce informuje v ŽÚ 1/1999 
O. Štěrba. 
 

VI. Životní prostředí 

 

Nebezpečné odpady 
Nově je od 1.10.1998 otevřen sběrný dvůr pro nebezpečné odpady v areálu 
sběrných surovin v bývalém cukrovaru. Je uvedena provozní doba, která je 
shodná s dobou výkupny sběrných surovin, dokonce zavedena poslední sobota a 
neděle v měsíci. Jsou vyjmenovány druhy nebezpečných odpadů, které lze 
odkládat. 
Kromě toho město pořádá pravidelně jarní a podzimní úklid, který je další formou 
a možností likvidace domovního odpadu, svozu starého železa  
a velkoobjemového odpadu. Jsou přistavovány kontejnery na stanoviště do 
jednotlivých částí města na bioodpady ze zahrad, zbytky suti a odpady, které 
nemohly být umístěny do popelnic. Ovšem dosud bezplatná služba nyní čeká 
zpoplatnění, které bude veřejně oznámeno. (Jarní kolečko svozu odpadu 
probíhalo od 13. dubna do 7. května, podzimní od 19. 10. do 15. 11. na 66 
stanovištích) (ŽÚ 1/1999)(ŽÚ 10/1998). 
 

Co v Úvalech pijeme  
V ŽÚ 3/1998 Ing. Josef Beneš informuje občany v obsáhlém kritickém článku  
o kvalitě pitné vody. Je uveřejněna tabulka s vybranými výsledky laboratorních 
rozborů vzorků vody odebraných ve zdravotním středisku v Úvalech v období 
8/1997 až 1/1998 – voda není vhodná pro kojence. Následuje rovněž obsáhlé 
Stanovisko Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. k článku „Co v Úvalech 
pijeme“ – Ing. Pavlík vyvrací polopravdy. Obsáhlá odpověď se týká rozborů vody, 
informací o kvalitě vody – zasílané měsíčně p. Prokůpkovi; chybí drahá 
technologie na snížení obsahu dusičnanů, jsou kontaminované vrty v prameništi 
v údolí Jirenského potoka. Dále se týká ceny vody, návrhu konkrétních opatření, 
investic – odstraněny byly hrubé závady na úpravně vody, více nelze investovat, 
VaK není majitelem vodovodu. Problémem jsou černí odběratelé a obyvatelé 
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napojení zároveň studniční vodou na rozvod veřejného vodovodu, následkem 
toho může dojít k znečišťování bakteriemi. Kontrola není možná, majitelé se 
ohrazují proti omezování osobní svobody. Dále uvádí důvody zdražení vodného a 
stočného.  
Jedním z důvodu navýšení ceny za vodu je i konec existence Masného průmyslu 
v Úvalech (vyhlášením konkurzu na jaře t.r.), který byl největším odběratelem 
vody, což se zákonitě podle p. Prokůpka (životní prostředí) musí projevit na ceně. 
Poznámka MěÚ Úvaly k problémům okolo pitné vody – od starosty I. Černého – 
skutečně investice jsou záležitostí města, a to v posledních 8 letech investovalo 
do rozvoje vodovodní sítě cca 30 mil. Kč. 
 
Kontrola ministerstva nenašla nedostatky 13.11.1998  Boleslavský deník str. 07     
VODOHOSPODÁŘSTVÍ / Kalkulace ceny vodného a stočného je oprávněná (tolik 
titulek, následuje článek). 
ML. BOLESLAV - Několikaměsíční kontrola Ministerstva financí České republiky 
nenašla v hospodaření akciové společnosti Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav 
žádné nedostatky. Boleslavskému deníku to oznámil ředitel společnosti Jiří 
Sedláček. "Kontrola potvrdila, že kalkulace ceny vodného a stočného odpovídá 
oprávněným nákladům společnosti na řádné zajištění dodávek a čištění vody," 
uvedl Sedláček. Hloubková kontrola se uskutečnila na základě stížností obyvatel 
Úval u Prahy, kteří považovali kalkulovanou cenu vody za neúměrně vysokou.  
"V rámci středních Čech je výše ceny vodného a stočného na střední úrovni, což 
pramení z naší snahy průběžně investovat do zastaralé sítě," dodal ředitel Jiří 
Sedláček. (Informace z tisku – viz příloha „napsali o nás 1998“) 
 
Vodnické povídání – v ŽÚ 5/1998 Lubomír Klouda navrhuje místo řešení Ing. 
Pavlíka – čištění vody reverzní osmózou, levnější variantou je iontoměnič  
u spotřebitele a odvolává se na doporučení odborníka. 
Na článek kriticky reaguje v ŽÚ 6/1998 RNDr. Vl. Chaloupecký – poukazuje na 
nevýhody domácích filtrů a nutnost podat informaci celou, nezkreslenou. 
Filtrovat vodu v domácnosti není levné a v článku jsou nepravdy ohledně kapacity 
filtrů a výsledků. Nejsou zmíněna rizika používání. 
 

Havárie na povodí Výmoly 
ŽÚ 10/1998 – v článku stejného názvu se píše o kriticky nejmenším průtoku vody 
potokem v červnu, úhynu ryb a raků, které zapříčinil hnilobný proces řasy ve 
Fabráku. Reaguje MO rybářů a MěÚ VPS – přes mimořádná opatření, střikem 
vody na hladinu nádrže a vypuštění hnijící vody v Kaberně, je škoda ve výši 25 tisíc 
Kč. 
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Počasí  
 
Srážkoměrná stanice – Ing. Jiří VESELÝ konstatoval v závěru roku, že rok 1998 
patřil mezi roky srážkově průměrné. Žádný srážkový ani teplotní rekord nebyl 
překonán. Sníh roztál 8. února, v dalších týdnech ještě několikrát sněžilo, 
naposledy 22. března. 
Nový sníh napadl 16. listopadu a souvislá sněhová pokrývka se udržela od 18. 
listopadu do prosince, ještě 24. prosince sněžilo, ale následující den sníh roztál. 
 
 

a) Vodní srážky celkem za rok 539,5 mm 
       Leden     12,9 mm 
 Únor       9,0 mm 
 Březen      37,1 mm 
 Duben 17,7 mm 
 Květen 11,1 mm 
 Červen        129,2 mm  
 Červenec      73,9 mm 
 Srpen  26,1 mm 
 Září  90,2 mm 
 Říjen  76,6 mm 
 Listopad 32,8 mm 
 Prosinec 22,9 mm 
 
     

b) Maxima v roce 1998  
 

Nejvyšší srážky za měsíc červen           129,2 mm 
Nejmenší srážky za měsíc únor        9,0 mm 
Nejvyšší srážky za den   5. září      30,4 mm 
Nejvyšší sněhové srážky za den 28.1.         5 cm 

Informace od Ing. J. Veselého rovněž v ŽÚ 2/1999. 
 
   

Rybníky  
 
Zajímavosti z historie a současnosti úvalských rybníků od Ing. J. Beneše nalézáme 
v ŽÚ 5/1998. Je uveřejněna tabulka – přehled parametrů úvalských rybníků: 
název rybníka, vodní tok, typ průtočný nebo boční, zatopená plocha v m2, objem 
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v m3 – objem vodní plochy celkem, výstavba v roce … Foto Horní Úvalský. Jaká je 
péče města o rybníky, které spravuje? Údajně s obnovou rybníka Hodov počítá  
i soukromník pan Boháč (pozn. Janurová – nestalo se dosud do r. 2019);  
V ŽÚ 8/1998 jsou uvedeni majitelé úvalských rybníků – Hodovský rybník – 
restituce p. Boháč; Mlýnský rybník – restituce p. Prokůpek; Fabrák – město Úvaly 
– uživatelem Český rybářský svaz (místní rybáři); Kalák – nedořešený majetkový 
vztah; Horní úvalský - nedořešený majetkový vztah (soukromníci, město); Lhoták 
– OkÚ (restituenti budou vyrozuměni o náhradě); Dolní úvalský se sádkami – 
vydáno restituentům (rozhodnutí Pozemkového úřadu Praha – východ bude 
přezkoumáno); 
 

Příroda  
 
Lokalita U Skal je světoznámá 
16.9.1998 deník Mladá fronta DNES str. 11 Servis ze středních Čech JAN URBAN         
Přírodní památky  
Mezi městečky Čelákovice a Úvaly v okrese Praha-východ se nachází velmi 
zajímavá a světoznámá přírodní památka U Skal. Přibližně 3,5 kilometru 
jihozápadně od Mochova, 300 metrů jižně od obce Vyšehořovice najdeme soubor 
malých stěnových lomů, které se proslavily jako světově známá, unikátní  
a druhově velmi bohatá naleziště zkamenělých rostlin z období svrchní křídy. 
Právě z této lokality bylo popsáno mnoho nových druhů. Geologické podloží 
přírodní památky tvoří uloženiny sladkovodního cenomanu z období svrchní křídy. 
Koncem druhohor, kdy se v této oblasti schylovalo k mořské záplavě, území 
pokrývala soustava jezer, jejichž břehy byly pokryté bohatým porostem. Protože 
klima bylo v té době velmi teplé, dařilo se zde zejména teplomilné flóře, což 
dokazují například známé nálezy eukalyptů. Uloženiny tvoří především tmavé 
jílovce s významným podílem zuhelnatělých zbytků rostlin, částečně se zde 
uplatňují pískovce. Z desítek prastarých zkamenělých rostlin, které zde byly 
nalezeny, jmenujme například Krannera mirabilis, Sequoia minor, Magnolia 
amplifolia, Credneria bohemica a Picea cretacea. Mezi vzácnější nálezy z této 
lokality patří také zbytky mlžů rodu Unio a otisky tehdejšího hmyzu. Celé území 
přírodní památky je značně zarostlé. Protože zde existovala řada aktivních lomů 
na jílovec, je na povrchu především materiál hald tvořený směsí cenomanských 
hornin, sprašových hlín a humusem. Také proto zde běžně roste řada ruderálních 
rostlin, hojný je i výskyt hájových druhů rostlin a mechů, území je spontánně 
zarostlé dřevinami (například břízou). Podrobný botanický průzkum nebyl zatím 
proveden. V okolní intenzivně zemědělsky obhospodařované a prakticky bezlesé 
krajině představuje tato lokalita důležité refugium pro ptactvo a drobné 
živočichy. Z hájových druhů ptáků se tady můžeme potkat například s krahujcem, 
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mlynaříkem, brhlíkem či strakapoudem velkým. (Informace z tisku – viz příloha 
„napsali o nás 1998“) 

VII.Obyvatelstvo 

 
K 31.12.1998 měly Úvaly 4 691 obyvatel - přírůstek byl za průběh roku byl 53. 
 

VIII.Různé  

 

Jiří Dědina  
Běh na 100 km – mistr republiky, úvalský závodník se připravuje na mistrovství 
světa v Ósace v Japonsku. 
V ŽÚ 8/1998 nacházíme fotografii s informací, že Jiří Dědina se stal mistrem 
republiky v běhu na 100 km. 
 

Pěší turistika -  Úvaly 
To, že Úvaly patří k vyhledávaným cílům pěší turistiky potvrzují i pozvánky 
v tisku. 
Klánovice-Xaverov-Běchovice (14 km) sraz žst. Praha - Masarykovo nádraží v 9.30 
h (informace z tisku – viz příloha „napsali o nás 1998“). 
 

Regionální informace na internetu 

Internet 

je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače 
komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet 
je bezproblémová komunikace (výměna dat). První vizi počítačové sítě nalezneme v povídce z 
roku 1946.[2] V únoru 1958 byla založena agentura ARPA (později DARPA, v podstatě grantová 
agentura pro řešení krátkodobých projektů v malých týmech), která měla po úspěšném 
vypuštění Sputniku v SSSR zajistit v období studené války obnovení vedoucího 
technologického postavení USA.[3][4] Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 
uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA. Síť byla 
decentralizovaná, takže neměla žádné snadno zničitelné centrum a používala pro přenos dat 
přepojováním paketů (data putují v síti po malých samostatných částech, které jsou 
směrovány do cíle jednotlivými uzly sítě). Od té doby počet připojených počítačů i uživatelů 
exponenciálně roste. V rámci internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. Služby jsou 
zajišťovány počítačovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů. 
Protokoly jsou obvykle definovány v dokumentech RFC, které nejsou normami, ale spíše 
doporučeními, která se všichni snaží dodržovat, aby dosáhli bezproblémové komunikace. 
Dobrovolnost dodržování těchto dokumentů a jejich snaha o jejich naplňování odpovídá 
podstatě svobodného fungování samotného internetu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://cs.wikipedia.org/wiki/Data
https://cs.wikipedia.org/wiki/1946
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/1958
https://cs.wikipedia.org/wiki/DARPA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Program_Sputnik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet#cite_note-3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet#cite_note-4
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99epojov%C3%A1n%C3%AD_paket%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exponenci%C3%A1ln%C3%AD_funkce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_(informatika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
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Mezi základní služby internetu patří:  

 WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče  

o běžně používá protokol HTTP 

o pro zabezpečený přenos používá protokol HTTPS 

 E-mail – elektronická pošta  

o pro přenos zpráv používá protokol SMTP 

o pro komunikaci s poštovními programy používá protokoly POP3, IMAP 

 (Wikipedie) 

V roce 1998 bylo v celém světě asi 5 uživatelů internetu na 100 obyvatel. Do té 
doby není v kronikách města žádná zmínka o možnosti využít tuto informační síť. 

Teprve v článku v ŽÚ 1/1999 se Tomáš Bašta zmiňuje o medializovaném tématu 
posledních týdnů, o internetu. Podrobně, a pro tehdejší čtenáře (1998) 
srozumitelně, vysvětluje systém informačních sítí a boje proti monopolu SPT 
Telecom a o možnostech využití informací na webových stránkách měst a obcí. 
Úvaly zatím svoji internetovou stránku nemají, ale údaje o městě lze přeci jen 
nalézt v sekci Praha – východ. Uveřejňuje jednoduchý návod, jak na stránkách 
hledat. 

Při této příležitosti ještě uvádím, že se v této době (1998) již objevují poměrně 
běžně mobilní telefony a připojuji několik dat z wikipedie o jejich historii známé 
v roce původního zápisu v kronice města. Wikipedie je:  

Wikipedie  

(anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia; název vznikl ze slov wiki a encyclopedia) je 
mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě 
spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření 
volně přístupných encyklopedických informací. Wikipedie existuje ve více než 270 jazykových 
verzích různého rozsahu, přičemž rozsah zhruba třetiny z nich je spíše symbolický.  

Wikipedie je jedním z projektů nadace Wikimedia, s nimiž je vzájemně provázána. Ke 
koordinaci jednotlivých „wikiprojektů“ slouží projekt Meta-Wiki.  

Wikipedie funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový článek může vložit a libovolný 
článek může změnit (ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně 
rozšířit nebo zcela přepsat) takřka kdokoli s přístupem na web. Tato otevřenost ovšem s sebou 
nese také riziko nepřesností či tzv. vandalismu. Jedním ze základních pravidel prosazovaných 
uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu[2] – články musí nezaujatě prezentovat všechny 
podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. 
Požadavek na ověřitelnost[3] údajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a 
témat.  

Zárodek Wikipedie vznikl v roce 1995, kdy programátor Ward Cunningham založil webové 
stránky nazvané WikiWikiWeb, které mohl upravovat každý jejich návštěvník - od té doby se 
podobných systémů, dnes označovaných jako wiki (havajské slovo pro „rychlý“, míněno 

https://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_str%C3%A1nka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTPS
https://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://cs.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
https://cs.wikipedia.org/wiki/POP3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%BD_obsah
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrovolnictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace_Wikimedia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meta-Wiki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vandalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Objektivita_(%C5%BEurnalistika)
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stránky, na kterých může návštěvník cokoliv rychle opravit) objevilo velké množství. Velmi 
často jsou používány např. jako vnitrofiremní báze znalostí.  

Wikipedie jako taková vznikla 15. ledna 2001 jako doplňkový projekt k dnes již neexistující 
encyklopedii Nupedia, do které mohli přispívat jen odborníci. Zakladateli obou projektů byli 
Američané Jimmy Wales (přezdívaný Jimbo), internetový podnikatel, a Larry Sanger, filosof a 
informatik, který brzy z Wikipedie odešel. Wales 20. června 2003 založil podle zákonů státu 
Florida (USA) neziskovou nadaci Wikimedia, na kterou převedl autorská a vlastnická práva 
související s Wikipedií i sesterskými projekty. Sanger na konci roku 2004 rozpoutal diskusi 
článkem, v němž kritizoval anti-elitářství, které od spolupráce odrazuje experty, a v roce 2006 
založil vlastní projekt Citizendium, který má tento nedostatek napravovat.  

 

 
 

Historie mobilních telefonů 

 

Ukázka vývoje mobilních telefonů od počátku 80. do konce 90. let 20. století) 

Přestože vynález bezdrátové telefonie spadá již do konce 19. století, první mobilní telefony 
pro veřejnost se začaly objevovat až v 50. letech 20. století v USA a byly zpočátku prodávány 
jako vybavení automobilů. Až v průběhu 70. let se objevily první skutečně přenosné (ale 
zdaleka ne kapesní) přístroje. Ještě při vývoji systému GSM v 80. letech 20. století se 
předpokládalo, že mobilní telefony bude i ve vyspělých zemích používat pouze malá část 
obyvatelstva. Díky výraznému poklesu cen tarifů a dostupnosti předplacených karet došlo k 
takovému rozšíření mobilních telefonů, že počet mobilních účastníků je srovnatelný s počtem 
obyvatel Země a mnohonásobně překonal počet účastníků pevných telefonních sítí.  

První mobilní telefon sestavila společnost Motorola. Byl představen 21. září 1983 pod názvem 
Motorola DynaTAC 8000x.[4]  

Mobilní telefonie přinesla možnost používání textových a multimediálních zpráv, které mohou 
obsahovat fotografie, MP3 apod.  

Protože patří k nejrozšířenějším elektronickým zařízením, výrobci je začali vybavovat také 
dalšími funkcemi, kterými disponují zařízení PDA. Takto vybavené mobilní telefony mohou v 
mnoha ohledech nahradit osobní počítače.  
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
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https://cs.wikipedia.org/wiki/SMS
https://cs.wikipedia.org/wiki/MMS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/MP3
https://cs.wikipedia.org/wiki/PDA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_phone_evolution.jpg
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Výběrového řízení na kronikáře města 
V ŽÚ 12/1998 vychází oznámení o vypsání řízení s tím, že podrobnější informace 
lze získat u tajemníka MěÚ. (Poznámka Janurová 2020: Tajemník Ing. M. Breda 
nakonec funkci kronikáře získal zpětně od ledna 1998). 
 

Diskusní večer se starostou  
V ŽÚ 5/1998 je záznam konání setkání s úvalskými občany v kavárně Sokolovna 
14.4.1998. Účastnili se i další městští činitelé – zástupkyně starosty Ing. 
Vyskočilová, tajemník Ing. Breda, členové zastupitelstva Ing. Havránková, Ing. 
Procházka, p. Srb a vedoucí referátů MěÚ. Dostavilo se cca 20 občanů, ovšem 
diskuse byla občas vzrušená. Podněty občanů byly zaznamenány a budou 
inspirací pro plánování nejbližší budoucnosti města. (Poznámka Janurová 2020: 
opakovaně se zdá, že na veřejná zasedání či podobná setkání s občany, nechodí 
mnoho lidí. Obyčejně se dostaví poměrně stálá skupina, která má zájem o chod 
města. Občas přibydou občané z míst, kterých se týká nově nastolený problém. 
Byť je účast malá nebo kolísající, stále umožňuje zastupitelům a starostům 
podívat se do zrcadla nastaveného veřejností a dobrý hospodář z toho může 
těžit). 
 

Široká diskuse občana a zastupitele Františka Lajtnera 
v ŽÚ 2/1998, (KSČM), kde jmenovaný žádá opravu zápisu a omluvu za zkreslení 
zápisu diskuse na veřejném zasedání zastupitelstva města 12.12.1997, týkající se 
rozpočtu města. Proti kritice se ohrazuje redaktor a rovněž člen zastupitelstva, 
nestraník Ing. Vladislav Procházka, a uvádí znění zápisu na pravou míru 
s doložením mylných podezření pana Lajtnera.  

Jdeme k volbám! Je koho volit!  
F. Lajtner za KSČM agituje do voleb a z pohledu své strany uvádí fakta za 
uplynulých 9 roků od let, kdy došlo podle jeho názoru k rozvratné činnosti pod 
prapory svobod a demokracie. Tendenční předvolební článek o zničení všelidové 
socialistické společnosti přesvědčuje občany, že levicová politika zastaví běsnění 
dosud vládnoucích stran … (k přípravě článku bylo podle Měst. výboru KSČM 
použito vědecky zpracovaných materiálů levicového deníku Haló noviny). 
 

Městu trochu chybí vlastní tvář, říká starosta Úval  
- 18.8.1998 Mladá fronta DNES   str. 02  Ze středních Čech LÍDA HOLMEROVÁ         
Starosti starostů 
Ú v a l y - Při návštěvě Úval se město jeví jako jedno z idylických míst okresu Praha-
východ. Přesto jeho starostu Ivana Černého, který úřaduje už osm let, trápí 
několik problémů. Úvaly jsou město s necelými pěti tisíci obyvateli a leží 
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dvaadvacet kilometrů od centra Prahy. To je na jedné straně výhoda kvůli 
snadnému spojení s metropolí. "Naše město se rozvinulo v minulém století hlavně 
kvůli postavení železnice z Olomouce do Prahy a obyvatelé Úval železnici 
používají hojně dodnes. Na Masarykovo nádraží dojede vlak za osmadvacet 
minut, navíc jezdí často, minimálně každou hodinu a během odpoledních špiček 
dokonce i třikrát za hodinu," řekl starosta. Na druhou stranu podle starosty 
blízkost Prahy negativně ovlivňuje vlastní život městečka. Mnoho místních má 
totiž tendenci brát Úvaly pouze jako noclehárnu Prahy. "Úvalům tak trochu chybí 
vlastní tvář," říká Černý. "Místní si zvykli uspokojovat svoje kulturní potřeby  
v hlavním městě, jezdí do Prahy například do kina nebo do divadla. Přitom si 
myslím, že ochotnické divadlo by tu mělo velký ohlas. K jeho zorganizování se ale 
zatím nikdo nemá," řekl starosta. Příčinou malé aktivity místních mohou být 
podle Ivana Černého i vleklé problémy s kulturním domem, kterého se nakonec 
město vzdalo. Dalším problémem Úval je podle Ivana Černého nedostatečná 
infrastruktura ve městě. "Zvlněný terén, který jinak vytváří docela romantický 
vzhled města, komplikuje natažení inženýrských sítí. Teprve před necelými devíti 
lety jsme tu začali budovat vodovodní síť a její stavba byla komplikovaná. Teď 
máme v plánu kanalizaci a stavbu čistírny odpadních vod," přibližuje starosta 
situaci ve městě. "Kanalizaci dokončíme, pokud vše půjde, jak předpokládáme, 
do roku 2001," dodává potom starosta Černý. "Mezitím rozvádíme plyn. 
Plynofikace je v současné době hotová tak z pětaosmdesáti procent a doděláme 
ji do dvou let," řekl starosta. V Úvalech bydlí většina lidí v rodinných domcích, což 
je sice podle starosty příjemné na pohled, ale náročné z hlediska údržby 
komunikací. "Ulice jsou na různých místech Úval opravdu špatné, protože čekáme 
na dokončení kanalizace, vodovodu a plynovodu. Navíc nám prostě chybí peníze," 
říká starosta stručně. "Úplně mě rozčiluje, když vidím tu spoustu odpadků, která 
se objevuje v celém okolí města," nastiňuje starosta další problém. "Na černé 
skládky vozí odpadky hlavně lidé z Prahy, ale podle mě nemají ani všichni úvalští 
svědomí čisté. Skládky sice pravidelně a draze odstraňujeme, ale jinak proti nim 
v podstatě bojovat nemůžeme. Nelze ve dne v noci hlídat všechna místa, kam lidi 
odpadky dovážejí, přesto občas na nějakého hříšníka narazíme, a ten je potom 
řádně potrestán pokutou," popisuje Ivan Černý svůj boj s odpadky. 
(Poznámka Janurová: článek hovořící ústy starosty je podobný tomu, který je 
umístěn v úvodu a byl v tisku uveřejněn o měsíc později. Zde však hovoří sám 
starosta Ivan Černý a rozvíjí výše zmíněné myšlenky, proto je v kronice ponechán). 
 

Třetí okupace … Lenka Mandová 
V obsáhlém článku v ŽÚ 8/1998 se autorka věnuje zejména období  před 30 lety, 
21. srpna 1968, kdy překročila vojska Varšavské smlouvy čsl. státní hranice 
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 a okupovala náš stát pod záminkou potlačení kontrarevoluce. Popisuje aktivitu 
občanů v Úvalech od ledna 1968, o rehabilitačních posudcích, o svolání veřejné 
schůze. Lidé se zajímali o volby do MNV. Znovu byla povolena činnost Sokola  
a Junáka. Autorka dále popisuje, jak se situace vyvíjela po 21. srpnu. Okupanti se 
utábořili na severním okraji Úval v polích mezi čtvrtí V Setých a obcí Horoušánky 
asi tři měsíce a chovali se bezohledně. Husákovská klika připravovala 
normalizaci… 
 

Socha Arnošta z Pardubic dokončena 
Petr Kočárník (vedoucí odboru správy majetku města) informuje v ŽÚ 2/1998  
o postupu prací, nákladech a historii sochy a její rekonstrukce. Byly provedeny 
úpravy okolí sochy osazením pískovcových sloupků a řetězu. Socha je zařazena 
do úředního seznamu kulturních památek ČR pod registračním číslem 22186. 
Autor článku opakuje i konečné celkové náklady za přemístění a restaurování 
sochy a provedení úprav: 484 851,10 Kč, z toho dotace OkÚ 270 000,- Kč a ze 
sbírky občanů a z rozpočtu města bylo uhrazeno 214 851,10 Kč. 
 

Pes přítel člověka – 
V ŽÚ 3 ,4 a 5/1998 se na pokračování velmi podrobně zabývají články, jež napsal 
za Odbor životního prostředí MěÚ B. Prokůpek, právy a povinnostmi majitelů psů, 
odchytem zaběhlých psů, cenami za provedení a umístění v útulku, nemá-li pes 
řádnou známku. Odpovědností za škodu, pojištěním, péčí o zdravotní stav psa, 
právními následky neplnění povinností, přestupky, nerespektování zákona. 
(Odchycení psa odchytovou službou – 1 150,- Kč plus náhrada ujetých kilometrů, 
veterinární ošetření a očkování minimálně 280,- Kč, ubytování včetně krmení 110 
Kč/den. Minimální desetidenní karanténní pobyt psa bez známky vyjde na  
2 530,- Kč.) 
 

Otevřená tuberkulóza  
ŽÚ 4/1998 – policie hledá Číňana trvalé hlášeného v Úvalech, je nemocný a má 
být izolován. 
 

Patnáctiletý slib 
V ŽÚ 11/1998 – si obyvatelka Štefánikovy ulice stěžuje na stav ulice, opakovaně 
ničené různými výkopy, přes sliby zpevnění ulice poblíž zdravotního střediska je 
stále hliněná, nerovná a oprava v nedohlednu (poznámka Janurová – platí to  
i v roce 2020). 
Na stížnost odpovídá vedoucí odboru výstavby p. Reicheltová – v Úvalech je 2/3 
komunikací nezpevněných, investice jsou čerpány na velkou akci – výstavbu 
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Čistírny odpadních vod a splaškovou kanalizaci. Město nemá prostor pro 
financování výstavby komunikací, která by stála nejméně 85 miliónů, ovšem bez 
nákladů na novou dešťovou kanalizaci a osazení chodníků, to jsou další milióny. 
 

Petice 
V ŽÚ 10 a 11/1998 se redaktorka L. Mandová ptá vedoucí odboru výstavby  
p. Reicheltové – Je stavební dozor dostatečný -  a manželů Stembergových - 
O právech občana, kontrole staveb a odpovědnosti. 
V obou článcích se jedná o stavbu kanalizace v Mánesově ulici, kdy se občanům 
zdálo, že nebyli dostatečně poučeni, jak se jich dotknou původně neplánované 
trhací práce v terénu stavby. Podali společnou stížnost na MěÚ a vzápětí se 
dostavil starosta Černý, svolal na místě setkání se zástupci města a firmy  
a pozitivně vyřešili vzniklou situaci. Nic to nemění na kritice nedostatečné 
kontroly stavby, která možná zapříčinila různé nebezpečné situace a havárie  
a právu poplatníka být informován. 
 

Veřejná diskuse v ŽÚ 12/1998  
Je zveřejněn otevřený dopis pí Oldřišky Roháčkové a odpověď P. Kočárníka 
vedoucího odboru správy majetku města – jedná se o dlužné nájemné za 
nebytové prostory Pražská čp. 527. Nájemkyně vysvětluje důvody neplacení 
snížením kupní síly obyvatel a snahou nezdražovat zboží. P. Kočárník zaujímá 
stanovisko a cituje z nájemní smlouvy. Domnívá se, že přístup města byl vstřícný 
a paní Roháčková byla několikrát písemně vyzvána k úhradě. Ta se naopak 
domnívá, že jí město dluží úhradu za rekonstrukční práce. 
 

Lékařské pohotovosti v ŽÚ 12/1998  
Informace pro občany – Lékařská služba první pomoci Brandýs n.L., Říčany, 
Měšice, stomatologie – Brandýs n.L., Praha 1 - Palackého 5. 
 

Historie vesnic v okolí Úval 
Miloš Měšťánek v článku v ŽÚ 9/1998 „ Vesnice v okolí Úval zaniklé v období 
třicetileté války“ uvádí výběr z různých zdrojů, který poskytuje přehled zaniklých 
vesnic. Informace o místech lze také, podle M. Měšťánka, nalézt na tabulích 
naučné stezky mezi Klánovicemi a Novými Jirny. 
 

Kriminalita 
 
 Gang se zodpovídá z pěti vražd 7.1.1998 Právo str. 03 Zpravodajství 
 Ivan Trnka         
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- S vyloučením veřejnosti začalo v úterý u Krajského soudu v Ostravě hlavní líčení 
s desetičlenným gangem, který má podle obžaloby na svědomí pět vražd. "Je to  
z důvodu bezpečnosti," konstatovala bez upřesnění předsedkyně senátu JUDr. 
Renáta Sobalová. Po orlické kauze jde o druhý největší případ organizovaných 
vražd v ČR. "Všichni se rozhodli, že budou u soudu vypovídat," dodala Sobalová  
s tím, že šesti obžalovaným hrozí výjimečné tresty. Gang byl odhalen poté, když 
policie začala šetřit vraždu bývalého kandidáta na předsedu KSČM, podnikatele 
Tomáše Bleiera (45) ze Vsetína, který byl v lednu 1996 nalezen mrtev v jednom 
valašskomeziříčském hotelu. Tuto vraždu si měl objednat jeden z obžalovaných 
za 150 000 korun. Před tím, v roce 1993, byl zavražděn vrátný v pražském 
obchodním domě Krone, odkud pak pachatelé ukradli asi 3 milióny korun,  
v červnu 1995 Martin Srp z Úval u Prahy, kde se jim nepodařilo žádné peníze vzít. 
Ještě ve stejném měsíci byl zavražděn a oloupen o 30 000 korun čerpadlář v Praze 
9. Předposlední obětí gangu se podle obžaloby stal sám jeden z aktérů 
předchozích vražd, kterého usmrtili v září 1995, zřejmě aby nepromluvil. Pět  
z obžalovaných pochází z okolí malé vísky Tuklaty v okrese Kolín. Jedna z obětí 
byla nalezena zakopána v obci Tlustovousy na Kolínsku na zahradě 23letého Oto 
Biedermana, údajného organizátora skupiny, který se podle obžaloby účastnil 
všech pěti vražd. Stejně jako někteří z obžalovaných působil i on předtím  
u bezpečnostní agentury Safeguard. "Nešlo určitě o nijak speciálně vycvičené 
jedince, spíše o obyčejné strážné. Nedá se říci, že by někdo z nich byl nějak 
vyšinutý. Takových případů, jako je tento a případ orlických vražd, asi příliš 
nebude," řekl Právu pplk. JUDr. Luboš Valerián, který obžalované vyslýchal. 
"Všichni jsou schopni se obhajovat," uvedla Sobalová na dotaz k psychickému 
stavu obžalovaných. Rozsudek se očekává koncem února. Obžalovaní jsou do té 
doby rozmístěni po několika vazebních věznicích, aby byl vyloučen jejich vzájemný 
kontakt. (Poznámka Janurová: v první části článku je věta, jež nedává smysl, ale 
protože ji tak deník uveřejnil, ponechávám v původním znění, abych nezkreslila 
informaci ještě více). 
 
Děti kradly beztrestně 28.1.1998    Mladá fronta DNES  str. 02  Ze středních Čech 
(gar)   P r a h a - v ý c h o d   - Trojici dětí, která loni vykrádala v okolí Prahy 
zahradní chatky, sklepní kóje a prodejny potravin, dopadli a usvědčili středočeští 
policisté. Vzhledem k nízkému věku pachatelů však museli případ odložit, aniž by 
některého z pachatelů potrestali. Ve zlodějské bandě se spojili tři žáci zvláštní 
školy ve věku deseti, jedenácti a dvanácti let z Jiren a Úval. 
 
Arménští mafiáni trestu neunikli 11.3.1998    Zemské noviny str. 04  Z krajů (boh)   
Praha  - Kauzu bitky mafiánů z bývalého SSSR uzavřel včera pražský Vrchní soud. 
Mirdat Assatrijan si za zločinné spolčení odpyká 11 let za mřížemi, Artem Bakount 
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a Arution Virabjan pobudou za mřížemi za stejný delikt deset let. Trio Arménů 
poté bude z ČR vyhoštěno. Assatrijan a jeho spoluobžalovaní rozpoutali 18. 
listopadu 1995 v Průhonicích na parkovišti u dálnice divokou přestřelku  
s konkurenčním gangem z bývalého SSSR. Po stacattu ran zůstal na zkrvaveném 
asfaltu u restaurace Mc´Donalds ležet mrtvý Rus Jurij Magomedov. Tři jeho 
kumpáni vyvázli s těžkými zraněními. Arméni podle verdiktu odjeli po přestřelce 
do Úval, kde zbraně uschovali u Roma Antonína Běly, označovaného za jednu  
z velkých postav podsvětí. Dva Armény policie zatkla týden po přestřelce, 
Assatrijan byl soudu předán francouzskou policií. Trio vyšetřovatel nejprve obvinil 
z vraždy, ale pro nedostatek přímých důkazů byli Arméni obžalováni pouze  
z nedovoleného ozbrojování, obecného ohrožení a zločinného spolčení. Proti 
včerejšímu verdiktu není odvolání. 
 
Bankovní podvodník je mimo republiku 12.12.1998    Kolínský deník  str. 03 
Praha - Dvaatřicetiletý muž z Úval v okrese Praha-východ je podezřelý z podvodu. 
Toho se měl dopustit, když několikrát převedl z bankovního konta firmy v Praze 
7, kde pracoval, peníze na účet svého kamaráda. V dubnu 1995 vybral z účtu firmy 
v hotovosti 200.000 a 100.000 korun, když na příkazu zfalšoval podpis jednatele 
firmy. O tři měsíce později vylákal od jednatele firmy pod záminkou provedení 
účetních prací počítač s tiskárnou. Firmu v dosud prokázaných případech poškodil 
o bezmála 580.000 korun. Podezřelý opustil území ČR a je proti němu vedeno 
řízení jako proti uprchlému. 
(další informace z tisku – viz volná příloha kroniky „napsali o nás 1998“) 
 
 

Napsali o nás 
Informace z denního tisku a jiných médií z databáze Mediasearch (dříve Newton 
IT). Uvedeny jsou pouze názvy článků a ve volné příloze kroniky 1998/2020 je 
možné najít jejich plné znění. 
    

Také letošní výstavní plán je v píseckém Prácheňském muzeu pestrý .............. Chyba! Záložka není definována. 
 6.1.1998 Listy Písecka ~ str. 13 ~ -  
    

Gang se zodpovídá z pěti vražd ........................................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 7.1.1998 Právo ~ str. 03 ~ Zpravodajství  
  Ivan Trnka  

Osm údajných vrahů stanulo včera před soudem ............................................. Chyba! Záložka není definována. 
 7.1.1998 Plzeňský deník ~ str. 03 ~ -  
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Hýbejte se s námi ............................................................................................. Chyba! Záložka není definována. 
 23.1.1998 Sport ~ str. 06 ~ Aktuálně  
    

Autobusy Pražské integrované dopravy zajíždějící za hranice Prahy ................. Chyba! Záložka není definována. 
 27.1.1998 Metro ~ str. 12 ~ Dopravní podnik  
    

Děti kradly beztrestně ...................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 28.1.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Ze středních Čech  
  (gar)  

O vraždách kolínského gangu rozhodne soud v červnu..................................... Chyba! Záložka není definována. 
 5.2.1998 Slovo ~ str. 11 ~ Servis - Krimi  
    

Gang se zodpovídá z pěti vražd ........................................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 17.2.1998 Právo ~ str. 03 ~ Zpravodajství  
  (tn)  

Gang nájemných vrahů opět stanul před soudem ............................................ Chyba! Záložka není definována. 
 17.2.1998 Slovo ~ str. 11 ~ Krimi  
  (woj)  

Železniční tratě, stanice a zastávky zapojené do PID ........................................ Chyba! Záložka není definována. 
 19.2.1998 Metro ~ str. 12 ~ Dopravní podnik pro Vás  
    

Mourek - hotel pro kočky ................................................................................. Chyba! Záložka není definována. 
 7.3.1998 Právo ~ str. 19 ~ Cestujeme  
  (jl)  

Roznáší otevřenou tuberkulózu! ...................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 10.3.1998 Blesk ~ str. 04 ~ Praha  
  (asa)  

Arménští mafiáni trestu neunikli ...................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 11.3.1998 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Z krajů  
  (boh)  

oznámení úřadů a institucí ............................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 11.3.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ Ekonomika / Servis ze středních Čech  
    

Publicista Josef Kožíšek .................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 17.3.1998 Klatovský deník ~ str. 14 ~ -  
    

Tajemství kročehlavských ulic .......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 19.3.1998 Kladenský deník ~ str. 13 ~ -  
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Oblíbený seriál závodů na horských kolech vstupuje za týden už do své šesté sezonyChyba! Záložka není 
definována. 
 20.3.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 12 ~ Sport z Prahy  
  (ve)  

Pražská liga horských kol začne v neděli na Proseku ........................................ Chyba! Záložka není definována. 
 24.3.1998 Právo ~ str. 19 ~ Sport  
  (al)  

Ukradl elektroniku ........................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 11.4.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Ze středních Čech  
  (muž)  

Místní názvy skrývají i nebezpečná místa ......................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 22.4.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Pro volné chvíle ze středních Čech  
  LUDMILA ŠVESTKOVÁ Ústav pro jazyk český AV ČR  

Stěhování k vodě nabírá na síle ........................................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 9.5.1998 Blesk ~ str. 03 ~ Praha  
  (krt, vír)  

Australské Melbourne čeká v červenci studentku strakonického gymnázia ..... Chyba! Záložka není definována. 
 11.5.1998 Listy Strakonicka ~ str. 14 ~ -  
  Petr TOMAN  

Tři stařenky prožívají peklo v domě hrůzy ........................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 22.5.1998 Blesk ~ str. 01 ~ Titulní strana  
  Radek Kříž  

Událost, na kterou dějiny nezapomenou .......................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 1.6.1998 Rokycanský deník ~ str. 12 ~ -  
  (Nav)  

H i s t o r i e dávná a nedávná - DOPRAVA I. ..................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 1.6.1998 Hornopočernický zpravodaj ~ str. 03 ~   
  Ing. František Špiller, Ing. Hubert Antes  

Silničáři při pondělní výstražné stávce zablokují na jednu hodinu sto míst na dálnicích a silnicích .......... Chyba! 
Záložka není definována. 
 6.6.1998 Hradecké noviny ~ str. 05 ~ -  
    

Jak objet stávku? .............................................................................................. Chyba! Záložka není definována. 
 6.6.1998 Blesk ~ str. 02 ~ Politika  
  Václav Suchan  

VOLEBNÍ ŠTAFETA ............................................................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 6.6.1998 Haló noviny ~ str. 03 ~ Z domova  
    

Biolog Petr Bogusch pojede na olympiádu ....................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 10.6.1998 Listy Strakonicka ~ str. 14 ~ -  
  (lh)  
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Sportovní úspěchy zvláštní školy ...................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 13.6.1998 Kolínský deník ~ str. 18 ~ -  
    

Oprášili nezapomenutelné zážitky .................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 20.6.1998 Sport ~ str. 13 ~ Aktuálně  
  JAROSLAV VELÍŠEK  

kalendárium týdne ........................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 29.6.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Ze západních Čech  
  (hč)  

Majerovou ovlivnilo hlavně Kladno .................................................................. Chyba! Záložka není definována. 
 30.6.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Pro volné chvíle ze středních Čech  
  KAREL SOUČEK  

HISTORIE DÁVNÁ A NEDÁVNÁ - DOPRAVA II. ................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 1.7.1998 Hornopočernický zpravodaj ~ str. 04 ~   
  Ing. František Špiller, Ing. Hubert Antes  

REGIONÁLNÍ VÝROČÍ ........................................................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 3.7.1998 Klatovský deník ~ str. 13 ~ -  
    

Události v týdnu od 4. do 10. července ............................................................. Chyba! Záložka není definována. 
 4.7.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Pro volné chvíle ze středních Čech  
    

KALENDÁRIUM ................................................................................................. Chyba! Záložka není definována. 
 8.7.1998 Klatovský deník ~ str. 11 ~ -  
  (br)  

Městu trochu chybí vlastní tvář, říká starosta Úval .......................................... Chyba! Záložka není definována. 
 18.8.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Ze středních Čech  
  LÍDA HOLMEROVÁ  

Opravují sochy na několik etap ........................................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 18.8.1998 Kutnohorský deník ~ str. 07 ~ -  
    

Úvaly nechtějí být jen noclehárnou metropole ................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 1.9.1998 Benešovský deník ~ str. 07 ~ -  
  (bra)  

Lokalita U Skal je světoznámá .......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 16.9.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 11 ~ Servis ze středních Čech  
  JAN URBAN  

Výjimečné tresty třem členům vraždícího kolínského gangu ............................ Chyba! Záložka není definována. 
 19.9.1998 Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana  
  Libor Tomica  
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Kniha s pavoučí sítí ........................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 5.10.1998 Českobudějovické listy ~ str. 07 ~ -  
    

Faráři chybí ve městě pořádný švec .................................................................. Chyba! Záložka není definována. 
 29.10.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Pro volné chvíle ze středních Čech  
  LÍDA HOLMEROVÁ  

Otevření nových stanic metra změní trasy tramvají a autobusů ....................... Chyba! Záložka není definována. 
 30.10.1998 Právo ~ str. 15 ~ PRAHA - Střední Čechy  
  Vladimír Sysel  

Obyvatele tíží doprava a nedostatek kultury .................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 11.11.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 09 ~ Region Praha  
  VLADIMÍR DUŠÁNEK  

Kontrola ministerstva nenašla nedostatky ....................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 13.11.1998 Boleslavský deník ~ str. 07 ~ -  
  rp  

Stavební firma Konstruktis Alfa ........................................................................ Chyba! Záložka není definována. 
 16.11.1998 Materiály pro stavbu ~ str. 62 ~ Profil  
  ANTONÍN GOTTWALD  

Bankovní podvodník je mimo republiku ........................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 12.12.1998 Kolínský deník ~ str. 03 ~ -  
    

Nehodu spáchal pod vlivem alkoholu ............................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 17.12.1998 Kolínský deník ~ str. 01 ~ -  
  pep  

S dluhem do prázdného masokombinátu ......................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 22.12.1998 Kladenský deník ~ str. 13 ~ -  
  ZDENĚK KULHÁNEK  

Sebevražda na kolejích ..................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 22.12.1998 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Ze středních Čech  
  (nes)  

 

Dodatek  

Mgr. Alena Janurová od roku 2016 pracuje na dohodu o provedení práce jako 
správce archivu městských kronik a katalogizuje veškeré dokumenty nalezené 
v archivu a dokumenty, které v současnosti do archivu přibývají jako přílohy 
kronik. Narodila se v r. 1944 v Praze. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK  
a doplnila si vzdělání v oboru Knihovnictví a informatika na filozofické fakultě UK  
v tříletém postgraduálním studiu. 10 roků pracovala v informačním oddělení 
v redakci Zemských novin, později sloučených s jinými deníky do vydavatelství 



61 
 

 
Kronikářský zápis retrospektivní 1998/2020 

Vltava Labe Press. Od roku 1997 bydlí v Úvalech. Současně zpracovává 
retrospektivně kroniky za období 1992 – 2003, které městu chybí, ale některé 
byly částečně zpracovány v konceptech od minulých kronikářů. Sleduje život ve 
městě a spolu s členy Letopisecké komise zaznamenává denní dění a fotograficky 
a faktograficky jej dokumentuje právě pro potřeby archivu městských kronik. 
 
Poznámka: v návodech psaní městských kronik se doporučuje sjednocené psaní 
názvů Zastupitelstvo města a Rada města. V retrospektivním zápise v hlavních 
zprávách používám sjednoceného pojmenování, zachovávám však v přepisech ze 
Života Úval tehdy používané názvy a zkratky z důvodu, že není jasné, jestli se tak 
oficiálně oba termíny Zastupitelstvo města a Rada města – Městské 
zastupitelstvo a Rada MZ – nepoužívaly. V tehdejších zápisech z Rady se zkratka 
Rada MZ a termín Městské zastupitelstvo používá. Podle zákona o obcích z roku 
410/1992 Sb. jsou orgány obce/města - obecní/městské zastupitelstvo  
a obecní/městská rada; od působnosti zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou orgány 
obce/města – zastupitelstvo obce/zastupitelstvo města a rada obce/rada 
města.  

Zkratky: 

ČOV – čistírna odpadních vod 
OkÚ – Okresní úřad 
OSMM – odbor správy majetku města 
MěÚ – městský úřad 
MR – Městská rada 
MUFIS - Municipiální finanční společnost a.s. 
MZ – Městské zastupitelstvo 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
RM – rada města 
SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
SFŽP – Stání fond životního prostředí 
VaK – Vodovody a kanalizace 
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 
VZMZ – veřejná zasedání městského zastupitelstva (rovněž VZZM) 
ZMR – zasedání městské rady 
ZŠ – základní škola 
ZvŠ – zvláštní škola 
ŽÚ – Život Úval (měsíčník) 


