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Retrospektivní zápis podle materiálů shromážděných kronikářem 
Ing. Miloslavem Bredou, který zanechal kronikářský zápis za rok 1999 na CD 

v rozpracovaném konceptu cca 20 stran. Shromážděné materiály a informace 
dohledané z archivu městských kronik a měsíčníku Života Úval zapsala  

a doplnila Mgr. Alena Janurová roku 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, s tím, že se liší od let minulých a pojetí let 

budoucích, podává však dobrý přehled o dění ve městě.  
Podle současného zákona (2019) o ochraně osobních údajů jsou vynechány 
údaje o rodných číslech zastupitelů a jiných zmíněných občanů, kde takové 

údaje byly v konceptech uvedeny. 
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Životopis kronikáře 

 
Ing. Miloslav Breda se narodil 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 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 1988 a rok 2001 až 2003. Funkci kronikáře ukončil k 30. listopadu 2003. 
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Úvod 

 
Úvodem zápisu možno konstatovat, že v průběhu roku nedošlo k významným či 
tragickým událostem, říká kronikář M. Breda. 
Podle vyjádření nezávislého auditora bylo hospodaření města bez výhrad, 
rozpočet města nebyl překročen, převážná část finančních prostředků  
(56,31 mil. Kč) byla směrována do investiční výstavby města, menší část  
(38,67 mil. Kč) využita na zajištění provozu města, opravy, údržbu a výkon 
pověřené státní správy.  
Podle informací z diskusí občanů na veřejných zasedáních zastupitelů města 
vyplývají časté stížnosti na vzrůstající vandalismus a nekázeň občanů, kteří 
odhazují ve velkém domovní odpad do městských odpadkových košů. Vedoucí 
Veřejně prospěšných služeb pan Jakl upozornil na kritický stav dešťové kanalizace 
ve městě a potřeby jejího nákladného čištění. 
Dlouhodobě je neutěšený stav elektrické sítě, který vede k častým výpadkům 
proudu. 
Dalším nešvarem, který je v tomto roce kritizován, je pálení nevhodného odpadu 
(igelitů a polyetylénových lahví) v domácích či podnikatelských topeništích.  
Ing. M. Purnochová varuje všechny sousedy nezodpovědných občanů, že dýchají 
karcinogenní látky stejně, jako ti provinilci. 
Blížící se rok 2000, tedy i nové století, přinesl nečekaný problém. Jak se vypořádat 
v době rozmachu používání počítačů s přechodem na nový letopočet. Pro 
informovanost občanů a podnikatelskou sféru přináší otázky a poznatky článek 
v ŽÚ 8/1999 vydaný Okresním úřadem a podepsaný přednostou OÚ Ing. 
Vladimírem Hůlkou. Týká se většiny běžných počítačových systémů operujících 
s kalendářním datem pouze v posledních dvou číslicích roku. Vysvětluje, které 
systémy jsou ohroženy, které aplikace a co je Y2K. Nabízí řešení pro domácnosti  
i firmy a spojení s koordinátorem pro rok 2000. 
K očekávání příchodu nového století se paradoxně řadí i obavy z počítačového 
viru a pro pověrčivé i různé výklady starověkých kalendářů s předpovědí konce 
světa. 
Přelom tisíciletí byl velkou událostí a také velkou hrozbou kvůli chybě zvané Y2K*. Ta se 
nakonec neprojevila v takové síle, jak se předpokládalo (většina aplikací byla opravena). 
Některé IT systémy ze starých dob totiž k zápisu roku nepoužívaly čtyřmístná čísla, ale 
jen poslední dvě cifry. Zatímco modernější aplikace měly po roce 1999 rok 2000, ty starší 
měly totéž vyjádřeno číslem 99, po kterém následovalo 00. Což byl problém. Přepsání 
aplikací nebylo jednoduché, a tak až 80 % aplikací bylo jednoduše opraveno metodou 
zvanou windowing, kdy se nadále využívá dvouciferný zápis, ale aplikace jsou už schopny 
rozlišit, že nízká čísla jsou za těmi velkými, přičemž základní rok systému se zpravidla 
posouval o 20 let. Číslo 99 tak vyjadřuje rok 1999, 00 je 2000 a takto to funguje do čísla 
19, které je rokem 2019. Záznam s hodnotou 20 už ale vyjadřuje první aplikací 
podporovaný rok, a to 1920. www.svethardware.cz (* z angl. Year two kilo – zkratka pro rok 2000) 

http://www.svethardware.cz/
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I. Události doma a v zahraničí - 

zpracované podle encyklopedie Wikipedie v r.2020, protože v konceptech kroniky 
nebyly zmíněny události, které mohly mít dopad na život občanů ČR a Úval. 
 
Česká republika 
 12. března – Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem 

NATO. 
 12. květen – Zemanova vláda rozhodla o dostavbě jaderné elektrárny 

Temelín. 
 15. květen – čeští hokejisté získali titul mistra světa. 
 červenec – vládním usnesením č. 741 byla odsouhlasena nová podoba 

dálničních sítí. 
 11. srpna – na území ČR možno pozorovat téměř úplné zatmění Slunce, 

největší procento na jihu republiky. 
 17. října – otevřena stanice metra B – Hloubětín. 
 
Ve světě 

 1. ledna přijalo 11 členů EU (Francie, Německo, Itálie, Španělsko, 
Portugalsko, Finsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Irsko) 
společnou měnu Euro. 

 1. února byl uveden do plného provozu záchranný systém GMDSS (Global 

Maritime Distress and Safety Systém - globální námořní tísňový a 

bezpečnostní systém). 

 23. února – obří lavina zasáhla rakouskou alpskou vesnici a lyžařské středisko 
Galtür. Pronikla až do tzv. zelené zóny, která byla do té doby považována za 
lavinami neohroženou, a zabila 31 lidí. Tisíce obyvatel i turistů musely být 
následně evakuovány. 

 12. března Polsko, Maďarsko a Česko vstoupily do NATO. 

 24. března NATO spouští Operaci Spojenecká síla s cílem zastavit etnické 
čistky v srbské provincii Kosovo. 

 20. dubna - Masakr na Columbine High School - čtvrtý největší masakr na 
Americké škole v dějinách (2 studenti zastřelili 12 spolužáků a 1 učitele). 

 3. května – druhé nejsilnější tornádo v historii USA o síle F5 Fujitovy stupnice 
udeřilo na město Moore ve státě Oklahoma a vyžádalo si 36 obětí a více jak 
500 zraněných. 

 květen – evropští ministři dopravy se dohodli na vytvoření nového 
navigačního satelitního systému nazvaného Galileo. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/12._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Temel%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_Slunce_11._srpna_1999
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/B_(linka_metra_v_Praze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hloub%C4%9Bt%C3%ADn_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Maritime_Distress_and_Safety_System
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lavina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galt%C3%BCr
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Spojeneck%C3%A1_s%C3%ADla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_na_Columbine_High_School
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fujitova_stupnice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moore_(Oklahoma)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naviga%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_Galileo
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 10. června armáda Svazové republiky Jugoslávie se stahuje z oblasti Kosova a 
Metohije. NATO zastavuje bombardování Jugoslávie, které si dosud vyžádalo 
odhadem na 2500 mrtvých civilistů. 

 12. června – Z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (rezoluce číslo 1244) přebírá 
správu Kosova mise OSN za asistence KFOR. 

 20. července předseda čínské komunistické strany Ťiang Ce-min nařídil 
vyhladit duchovní školu Fa-lun-kung na území ČLR. Dle humanitárních 
organizací je v ČLR Fa-lun-kung tvrdě potlačován formou ilegálního zatýkání, 
pokutování, věznění v pracovních táborech a mučení. Řízení celostátního 
pronásledování se ujímá takzvaný Úřad 610 pod vedením Luao Gana. 

 5. srpna vůdce čečenských separatistů Šamil Basajev vtrhl do sousedního 
Dagestánu. Tím započala Druhá čečenská válka. 

 7. září zasáhlo zemětřesení Athény, vyžádalo si 149 obětí a způsobilo značné 
materiální škody. 

 na summitu v Helsinkách získalo Turecko status kandidáta na přístup k EU. 

 
 
 
 

II. Orgány městské správy 

Struktura městské správy:  

v přehledu a následující tabulce zpracovává tehdejší kronikář podrobně složení 
orgánů vedení města zvolených v roce 1998, což se již později takto systematicky 
v konceptech neobjevuje. Proto je velmi užitečné tuto informaci ponechat 
v původní podobě. V ŽÚ 1/1999 se na str.5 nachází fotografie členů Rady 
městského zastupitelstva. 

Městské zastupitelstvo (MZ) – 15 členů: 

Jmenný seznam členů městského zastupitelstva:   
Jan BURZANOVSKÝ  (*1958)  nezávislý, člen Městské rady (MR) 
Ing. Ivan ČERNÝ  (* 1947) nezávislý, starosta města, člen MR 
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, člen MR 
Ing. Vladimír  STRUSKA (* 1961)  ODS 

https://cs.wikipedia.org/wiki/10._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svazov%C3%A1_republika_Jugosl%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_oblast_Kosovo_a_Metohije
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_oblast_Kosovo_a_Metohije
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_bezpe%C4%8Dnosti_OSN
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mise_OSN_v_Kosovu
https://cs.wikipedia.org/wiki/KFOR
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4iang_Ce-min
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fa-lun-kung
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_lidov%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_610
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Densko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amil_Basajev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagest%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_%C4%8De%C4%8Densk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD_v_Ath%C3%A9n%C3%A1ch&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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Vladimír ŠELÍŘ  ( * 1963)  ODS 
Jana  TŮMOVÁ  (* 1950)  nezávislá, člen MR 
Ing. Miroslav VČELÁK  (* 1963) nezávislý 
Ing.Jitka VYSKOČILOVÁ   (* 1944)  ODS 
Ing. Dušan ZAHRÁDKA  (* 1955) nezávislý, člen MR  

V souladu se zákonem složil slib p. Martin Hlávka, který byl MR prohlášen za člena 
MZ místo Ing. T. Bašty, který požádal v září o uvolnění ze služebních důvodů 
(pobyt v zahraničí). 

Městská rada (MR) – 5 členů:  

starosta Ing. Ivan Černý, místostarosta Jana Tůmová, Jan Burzanovský, Radovan 
Skřivan, Ing. Dušan Zahrádka.  

Komise 

(Poznámka Janurová: obecní rada podle zákona č.367/1990 Sb. o obcích zrušuje 
a znovu zřizuje komise, které jsou jejími kontrolními a iniciativními orgány). 
Kontrolní komise: předseda Ing. L. Morávek 
Finanční komise: předsedkyně Ing. J. Vyskočilová 
Přestupková komise: předseda JUDr. V. Kyral 
Komise bytová: předseda F. Jedon 
Komise školská, kultury a mládeže: předseda Ing. D. Zahrádka 
Komise veřejného pořádku a životního prostředí: předseda F. Lajtner 
Komise evidence a likvidace majetku města: předseda R. Skřivan 
(Poznámka: v ŽÚ 2/1999 jsou nové komise vyjmenovány, včetně popisu činnosti, 
ale chybí v článku poslední dvě komise zmíněné v konceptu kroniky, naopak navíc 
je uvedena Stavební komise, která má jen poradní hlas, ostatně jako všechny 
komise, a je v úzkém kontaktu s odborem výstavby a stavebním úřadem, 
předsedou se stal. R. Kroutil).  
Další pojednání o komisích je v ŽÚ 3/1999. Podrobně je popsána činnost Komise 
likvidační. Předseda R. Skřivan hovoří o 3 závazných interních předpisech, 
majetku města, jeho evidenci a inventarizaci, způsobech vyřazení. Komise 
kontroluje průběh vyřazení majetku až do uzavření protokolu o jeho vyřazení. 
Rovněž v tomto čísle P. Kočárník jmenuje zásady, kterými se bude řídit komise 
bytová. 
V příspěvku v ŽÚ 4/1999 předseda Komise pro projednávání přestupků RMZ 
v Úvalech V. Kyral obsáhle informuje o postavení a práci komise a seznamuje širší 
veřejnost s některými aspekty přestupkového řízení. Jak je definován přestupek 
(zákon č.200/1990 Sb.) a k čemu vede projednávání zaviněného jednání, které 
porušuje zájem veřejnosti. Komise řešila od roku 1995 cca 160 případů, 79 
v posledních dvou letech. V nich bylo uloženo 37 sankcí, z toho 35 pokut ve výši 
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18 700,- Kč (příjem obce). Orgán má poměrně rozsáhlé pravomoci v oblasti 
sankčního a preventivního působení vůči pachatelům přestupků. Největší podíl 
tvoří trvale přestupky proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Práce 
komise podléhá přísné kontrole Okresního úřadu Praha-východ a byla hodnocena 
kladně. 
V tomtéž čísle ŽÚ se prezentuje Komise veřejného pořádku a životního prostředí, 
které předsedá F. Lajtner a hodnotí rok práce. Komise řeší jimi zjištěné nedostatky 
a náměty občanů. Spolupracuje s ochránci přírody a snaží se o kontakt se 
střediskem Junák. 

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MěÚ ÚVALY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starosta města  
Ing. Ivan ČERNÝ 

Tajemník MěÚ 
Ing.Miloslav BREDA 

Podatelna MěÚ 
Sekretářka 
Blanka REINEROVÁ 

Evidence obyvatel 
matrika,OP, pasy 
Marie ČERNÁ 

Finanční odbor 
Helena LIŠKOVÁ 

Hlavní pokladna 
Zuzana SAJDLOVÁ 

Personální 
záležitosti 
Jana NOVOTNÁ 

Účtárna 
Jitka HÁJKOVÁ 

Odbor výstavby a 

dopravy 

Ilona REICHELTOVÁ 
Dana KYRALOVÁ 
referent 

Odbor správy majetku 
města 
Ing. Renáta 
PERGLEROVÁ 

Bytové 
hospodářství 
Ivana ŠŤASTNÁ 
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V ŽÚ 5/1999 se ptá redakce starosty, ale odpovídá tajemník M. Breda – Kolik 
zaměstnanců měl MěÚ Úvaly v roce 1994 a v roce 1998? Tajemník uveřejňuje 
tabulku a graf a vysvětluje, že srovnání není zcela objektivní z důvodů, že městu 
přibylo několik zákonných samosprávných povinností a v rámci přenesené 
působnosti musí nejen pro Úvaly, ale i dalších 8 obcí vykonávat státní správu. 
Tabulku pro srovnání doplnil i rokem 1914, pak následují roky 1994, 1995 atd. až 
po rok 1999, kdy je uvedeno 21,4 pracovníků MěÚ, 12 pracovníků VPS, 7 
provozních zaměstnanců, tedy celkem 40,4 zaměstnanců města. Zdá se, že 
složitost financování chodu města a náročnost investiční výstavby bude 

Správa a evidence 
majetku 
Lenka PLATZOVÁ 
 Stavební dozor 

investora 
Ing.Oldřich NEČAS 

Odbor životního 
prostředí, 
odpadové 
hospodářství, GIS 
Bohumil PROKŮPEK 

Odpadové 
hospodářství 
Dana FRANKOVÁ 

Sociální odbor 
Marie FRÝDMANOVÁ 

Sociální záležitosti 
Bedřiška KALVODOVÁ 

Sociální péče 
Josef ŠINTTLER 

Stavební úřad Úvaly 
Ing.Helena BULÍČKOVÁ 

Odborný referent 
Ing.Jaroslava 
ŠAMANOVÁ 
Ing.arch.Martina 
BREDOVÁ 
M. MEDKOVÁ  
 
Referent 
Jitka MOCOVÁ 

Živnostenský úřad 
Jana TESAŘOVÁ 

Referent 
Jitka HAMOUZOVÁ 
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v budoucnu vyžadovat obsazení pracovních míst jako je právník, stavební dozor, 
finanční manažér a informatik. K přírůstku odborných pracovníků na MěÚ se 
vyjadřuje i starosta a vysvětluje důvody nárůstu. 
 

Organizační složky MěÚ: 

Veřejně prospěšné služby: vedoucí J. Jakl 
Městská knihovna: vedoucí I. Krňanská 
Sbor dobrovolných hasičů: velitel K. Klíma 

Příspěvkové organizace města:  

Základní škola Úvaly: ředitel F. Smolík 
 
Poznámka Janurová: Je dobré znovu připomenout, že nové zastupitelstvo bylo 
zvoleno v komunálních volbách v listopadu 1998, starosta Ing. Ivan Černý 
nastupuje do třetího volebního období. Vítězství Sdružení nezávislých bylo 
nejpřesvědčivější – 10 mandátů včetně pětičlenné rady. 
V ŽÚ 1/1999 vysvětluje starosta v rozhovoru s redaktorkou Lenkou Mandovou 
volbu nové rady MZ a záměry do 4 letého volebního období, jak bude plnit 
městskou pokladnu, jaké investiční záměry má a jak prospěje městu jeho funkce 
- předseda finanční komise Sdružení měst a obcí (SMO). 
 

Jednání Rady MZ a VZMZ 

 
Již v prosinci 1998 přivítal starosta nově zvolené zastupitele, kteří se podle 
zavedených zvyklostí mohou účastnit jednání rady MZ a získat tak rychleji přehled 
o činnosti RMZ. 
V ŽÚ 1/1999 je podána informace o ustavujícím jednání z 26.11.1998, 
neuvolněným zástupcem starosty byla zvolena Jana Tůmová (na funkci 
uvolněného nemá město finanční prostředky a prostory). 
V ŽÚ 2/1999 je informace o jednání 2. veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 17.12.1998 a vzápětí i podrobná informace o jednání RMZ 
z 5.1.1999: vedoucí Městské knihovny předložila ke schválení žádost o dotaci 
z rozpočtu Ministerstva kultury – Program rozvoje informační sítě veřejných 
knihoven na podporu propojení veřejných knihoven v síti a tvorbu  
a zpřístupňování dat v síti.  
RMZ jmenovala Ing. M. Bredu kronikářem pro období od 1. 1. 1998.  
P. Reicheltová jednala s ROPIDEM o prodloužení linky autobusu č. 304 do Škvorce. 
Do Úval bude jezdit celkem 9 spojů, z toho 7 bude prodlouženo do Škvorce. 
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Byla prodloužena nájemní smlouva pro Základní uměleckou školu Čelákovice 
v budově Zvláštní školy. 
Byla podána žádost o dotaci na stavbu domu s pečovatelskou službou se 46 byty. 
Případná výše dotace 34,5 mil. Kč, finanční spoluúčast města cca 10 mil. 
Předpokládaný termín realizace 11/1999 až 6/2001. 
Byl předložen záměr pronajmout si přízemí objektu bývalé pošty (čp. 817) na 3-5 
roků pro činnost MěÚ. V tomto čísle ŽÚ jsou rovněž uveřejněny činnosti pro město 
zajišťované smlouvou o dílo nebo formou dohod, jsou vyjmenovány včetně doby 
prodloužení.  
Vedoucí finančního odboru pí Lišková předložila stručný přehled finanční situace 
města k 12. lednu 1999. Na účtech města je 5,951 mil. Kč. Předpokládá se, že 
obratem bude převedeno na termínovaný účet s týdenní výpovědní dobou cca 4 
mil. Kč. Radě MZ byl předložen i soupis počítačového vybavení MěÚ (16 kusů PC 
a programové vybavení za 280 tis. Kč). PC kromě finančního odboru nejsou 
propojeny do sítě. Rovněž byly zveřejněny všechny městem uzavřené dohody o 
pracovní činnosti a smlouvy o dílo (ŽÚ 2/1999). 
V ŽÚ 3/1999 je informace z jednání rozšířené rady MZ 19.1.1999. Projednána 
výše stočného a příspěvek občanům i vícepráce při stavbě ČOV II a smlouva 
s Metrostavem.  
Starosta Černý byl pověřen RMZ k podpisu smlouvy s ESSA Czech. Předchozí 
výklad je uveřejněn v ŽÚ 2/1999, kde je informace o mimořádném jednání VZMZ. 
Hlavním bodem bylo schválení odprodeje pozemků p.č. 3235/2 a 3235/3 u 
Hodova. Z hlediska územního plánu jsou tyto pozemky (majetkoprávní vztah mezi 
rodinou Boháčových a městem byl vyřešen darovací smlouvou městu) určeny pro 
výstavbu výrobního podniku nezhoršujícího životní prostředí. Jediná nabídka 
přišla od české firmy ESSA Czech, s.r.o., která je dceřinou společností španělské 
firmy Grupo Estampaciones Sabadell. Firma má zájem na pozemku postavit 
závod na výrobu plechových výlisků pro automobilový průmysl, zásobující 
především koncern Škoda Wolkswagen). 
Vzápětí následují v ŽÚ 3/1999 stručné informace RMZ o rozpracovaných 
investicích (26.1.)  a 9.2. další rozšířené jednání RMZ, kde bylo doporučeno 
schválit prodej domu čp.65 v Riegerově ulici – město není schopno objekt 
rekonstruovat (poznámka: v ŽÚ 5/1999 je oznámení o prodloužení termínu 
podání žádosti na odkoupení objektu čp. 65 a příslušných pozemků, jsou uvedeny 
podmínky prodeje – obálky s nabídkami budou otevírány 27.5.1999 na veřejném 
zasedání MZ. Dále bylo projednáno, že stavební úřad bude přemístěn 
z nevyhovujících prostor do nájmu v objektu čp. 817, kde se budoucnu plánuje 
sídlo policejní stanice. Projednáno bylo i zadání veřejné zakázky na úpravu 
komunikace před domovem důchodců. 
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 ŽÚ 4/1999 obsahuje body jednání RMZ z 23.2.1999. Mj. se projednávala žádost 
obce Tuklaty o prodloužení plynového řadu při stavbě v ulici 5. května, také návrh 
rozpočtu a pravidla čerpání na rok 1999; p. Krobová předložila RMZ dopis 
redaktora ŽÚ, ve kterém poukazuje na opožděnou distribuci časopisu, která maří 
předchozí úsilí přípravných prací. Náprava bude projednána s vedením 
organizace Junáku, která roznášení časopisu zajišťuje. 
Dále požádal o uvolnění Petr Junek z funkce velitele SDH Úvaly (Poznámka 
Janurová: zde je jistě míněn velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, viz také 
v úvodu, že velitelem je K. Klíma). 
V návaznosti na jednání RMZ se konalo 25.2.1999  v zasedací místnosti Multitecu 
v Riegerově ulici 3. veřejné zasedání městského zastupitelstva v Úvalech a 
schválilo mimo jiné pravidla čerpání rozpočtu a rozpočet samotný. 
O dalším jednání RMZ 8.3.1999 podává informací ŽÚ 5/1994, kde kromě jiného 
byla finanční komisi uložena příprava hrubého výhledu rozpočtů na roky 2000 a 
2001. RMZ se věnovala odboru výstavby – zástavby pozemků lokality Hodov; byla 
uzavřena smlouva s Ing. arch. Durdíkem – konzultační činnost v návaznosti na 
schválený územní plán. Jednalo se i o povrchových úpravách vybraných 
komunikací. Pro odbor správy majetku města vyplynulo mj. – upravit nájemní 
smlouvu s TJ Sokol pro potřeby školských zařízení. RMZ odsouhlasila odstoupení 
od smlouvy s Agrochemickým podnikem Mstětice a v případě znemožnění sklizně 
na pozemcích prodaných firmě ESSA CZECH souhlasila s úhradou nákladů 
39 840,- Kč jako náhradu podniku za dosud vynaložené práce a osivo (práce byly 
provedeny v době, kdy o prodeji pozemku ještě nebylo rozhodnuto). 
RMZ schválila pro rok 1999 počet pracovníků města ve výši 42 (z toho MěÚ 23 a 
VPS 11 pracovníků). 
RMZ ukončila nájemní smlouvu s o.s. POSEIDON CLUB na koupaliště. Rozhodla se 
pověřit provozem pracovníky VPS a vypsat výběrové řízení na provoz kiosku. 
RMZ byla informována o internetové stránce, kterou město Úvaly má na adrese 
www.obce.cz v rámci projektu Města a obce on-line s aktualizací 21.1.1999 (viz 
také kapitola Různé str.36.). 
Na předešlé informace navazuje jednání RMZ 23.3.1999 v témže čísle ŽÚ. Mimo 
jiné jednala o prodloužení termínu podání žádosti na odkoupení domu čp.65 
s pozemky. Vypsala rovněž veřejnou zakázku na architektonické řešení výstavby 
domu pečovatelské služby v Úvalech. 
V témže čísle ŽÚ se nachází další informace z jednání RMZ ze 6. dubna 1999. 
Opět mimo jiné – byla projednána petice občanů Zálesí a U Horoušánek, kteří 
požádali o zřízení autobusové zastávky pro linku PID č. 304. Rada konstatuje, že 
město nemá v rozpočtu příspěvek na linku č. 304, nicméně bude jednat 
s ROPIDEM a referátem dopravy OkÚ o umožnění vytvoření varianty krátké 
nástupní hrany bez zálivu. 

http://www.obce.cz/
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RMZ projednala reklamace vad na bazénových vanách koupaliště a zásady pro 
zahájení jeho provozu.  
Rada zvažovala možnost 2. stavby – dostavby školního areálu, tj. školní kuchyně 
a šatny, na 3. stavbu – tělocvična, je zpracována pouze studie. Veškeré informace 
zde podané ve zkrácené formě pro ŽÚ napsal starosta I. Černý. 
Jednání Rady MZ 26.4.1999 je zachyceno v ŽÚ 6/1999. Týkalo se: obtížnosti 
zřízení autobusové zastávky v Zálesí (nutno postupně připravit); stížnosti občanů 
na provoz Sběrných surovin; odvozu separovaného sběru, kdy nedodržování 
pravidel ze strany občanů dochází ke znehodnocování třídění a tím i zvýšení 
nákladů. Rada odsouhlasila studii J. Krále – dostavba náměstí Svobody; 
doporučila dále zpracovat podklady pro projektovou dokumentaci výstavby 
domu s pečovatelskou službou a zpracovat podklady pro žádost o dotaci – 
přístavba školského areálu. RMZ přijala informaci o úklidu černé skládky na 
Úvaláku při silnici I/12, v souladu se lesním zákonem byla celá plocha pokryta 
ornicí a zalesněna.  
RMZ vzala na vědomí jmenování Karla Klímy velitelem Sboru dobrovolných hasičů 
a v souvislosti se zajištěním požární ochrany města: a) zřizuje Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů kategorie JPO III. v počtu 24 osob včetně velitele sboru, b) 
ukládá preventistovi města p. Rytinovi zpracovat plán preventivních 
protipožárních prohlídek v objektech, kde se nevykonává státní požární dozor, c) 
zpracovat jmenný seznam členů preventivních prohlídek. RMZ rovněž hodnotila 
práci VPS a doporučila posílit kapacitně činnost čištění města a vykazovat 
skutečné provozní náklady. 
V ŽÚ 7/1999 je z jednání RMZ 17.5.1999 uveřejněna řada bodů, z nichž patrně 
nejzávažnější bylo projednání a schválení úpravy rozpočtu, ve které se i promítá 
prodej akcií distribuční sítě STE a STP a.s., které město vlastní a nákup nového 
počítače a zavedení internetu do Městské knihovny. Jednalo se i o modernizaci 
traťového úseku Českých drah Praha – Běchovice a Úvaly a byla předložena 
zastavovací studie ESSA Czech s.r.o. – rada ji schválila za předpokladu splnění 
podmínek, které jsou v ŽÚ vyjmenovány. K těmto bodům zaujalo stanovisko 
mimořádné jednání VZMZ 25.5.. Vzápětí se konalo řádné 4. VZMZ 27.5. a opět 
mimořádné VZMZ 14.6.1999.  
Dále v článku – Místo jednoho zasedání zastupitelstva se konala dvě – Vl. 
Procházka podrobně informuje o důvodech urychleného rozhodnutí o prodeji 
akcionářských práv Středočeské energetické a Středočeské plynárenské akciové 
společnosti. Redaktor podrobně vysvětluje podíly obcí a státu a nákup volných 
akcí a vyjmenovává zájemce a hledání zmocněnce k prodeji akcií města. Starosta 
byl vyzván k samostatnému jednání podle vývoje situace. 
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Na tomto jednání byl rovněž schválen prodej objektu čp.65, nabídku předložila 
úvalská občanka PhDr. Řezníčková ve výši 350 000, - Kč. Město odhadovalo 
případné opravy na 1 500 000, - Kč. 
Byl podán návrh a odsouhlaseno sdružení finančních prostředků města Úval, obce 
Horoušánky a společnosti KIS Garant na vybudování plynového řadu v oblasti 
V Zálesí a Horoušánky. Jsou vyjmenovány finanční podíly účastníků. 
K 1.7.1999 byly vytvořeny podmínky pro výkon funkce uvolněného zástupce 
starosty. Do kompetence místostarosty má náležet oblast školství, kultury a 
městské knihovny, dopravní obslužnost a kontrolní dohled nad vyřizováním 
stížností. Do kuriózní situace se dostalo zastupitelstvo, když zrušilo původní 
usnesení o neuvolněném zástupci, ale neschválilo nové, kde by zástupkyni 
starosty J. Tůmovou ustavilo jako uvolněnou (7 hlasů pro a 7 se zdrželo, proti 
nikdo). Při dalších jednáních RM a VZZM v roce 1999  již není zmínka o této situaci. 
Poznámka Janurová: Zeptala jsem se tehdejšího starosty I. Černého v roce 2020, 
jak byl stav řešen. Prý zůstala zástupkyně starosty J. Tůmová nadále 
neuvolněnou, jak sama v roce 2020 potvrdila. 
Na jednání byl rovněž přijat finanční dar Ministerstva kultury – grant pro 
Městskou knihovnu k úhradě jednoročního provozu internetu. Dále zastupitelé 
diskutovali o dopravních problémech na náměstí Arnošta z Pardubic, které 
vznikají v okolí tržnice. 
Mezitím se konalo jednání RMZ 7.6.1999 (ŽÚ 8/1999) o průběhu výběrového 
řízení na realizaci retardérů na ul. Pražská – podle nejvýhodnější 1) firma 
Martinovský 2)firma Plichta 3) Silniční stavitelství Praha.  
Rada jednala i o pronájmech bytových a nebytových prosto, rušila a zřizovala 
opět komise  - školskou, kulturní (jmenný seznam). 
Dále jednala RMZ 28.6.1999 a 19.7.1999 – mj. o dílčích projektech na stavbu 
Domu s pečovatelskou službou; posvícenských atrakcích; chodník Dobročovická, 
stavba kanalizace U Starého koupadla a U Kaberny (jednání s vlastníky 
pozemků); řešilo se i připojení v místě vodojemu Rohožník na „pražskou vodu“  
a příprava výstavby vodovodu na trase Tuklaty – Břežany II – Roztoklaty. Rada 
odsouhlasila záměr vytvoření míst ve veřejně prospěšných službách pro 
nezaměstnané. V tomto případě Úřad práce přispívá na každého 2 800,- měsíčně 
včetně odvodů na pojištění při smlouvě na dobu určitou minimálně 1 rok. 
V ŽÚ 9/1999 je záznam z jednání RMZ 9.8.1999, které se zabývalo běžnými 
kontrolními agendami a stavem financí města a schválila harmonogram úpravy 
rozpočtu na zbytek roku. 13.8. na mimořádném jednání RMZ rozhodla o výběru 
nejvhodnější firmy na zatrubnění příkopu a stavbu chodníku v Dobročovické ulici. 
V témže čísle ŽÚ jsou uvedeny firmy na 1. až 3. místě. V ŽÚ 12/1999 je článek 
Lenky Mandové o dokončení chodníku, který v Dobročovické ulici zajistí 
bezpečnější cestu do Radlické čtvrti. Z pěti firem vybrala RMZ firmu Jan Najdr, 



17 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1999/2020 
 

s.r.o. jejíž práce trvala dva měsíce. Správa silnic si vymínila odvedení vody ze 
silnice do dešťové kanalizace, čímž se cena stavby zvýšila až na 2 500 000, - Kč. 
Na jednání RMZ 30.8.1999 (v ŽÚ 10/1999) B. Prokůpek informuje o situaci 
v oblasti likvidace odpadů a plnění vyhlášky města č. 17 a 18/1998 a podává 
výčet zapůjčených popelnic, přihlášených  a smluvně podchycených plátců  
a vlastníků nemovitostí a počet neplatičů; RM mj. schvaluje vybudování přípojky 
vody a sociálního zařízení do přístavby sakristie v kostele vedené ze ZŠ; 
vybudování přípojky vody na hřbitov. 
Dále v ŽÚ pokračuje usnesení z VZMZ 14.9.1999,  mimo jiné jedná o bezúplatném 
převodu či koupi za symbolickou cenu čp. 203 a pozemku příslušném 
k nemovitosti, který je ve vlastnictví státu, po dobu 10 let schvaluje využívání 
ubytování pro navrátilce či uprchlíky. Na zasedání se rovněž probíral postup 
výstavby kanalizace U Starého koupadla a okolí, kdy došlo ke ztrátě a únikům 
spodních vod. Město pak musí majitelům studní zajistit náhradní zdroj, což práce 
prodražuje. Starosta navrhuje firmě provádějící práce, aby volila takové postupy, 
které zmíněným následkům předejdou. 
V ŽÚ 11/1999 se nachází informace z jednání Rady MZ z 27.9.1999 – současná 
výstavba kanalizace,  problémy v Dobročovické ulici, ztráta podzemních vod 
u rodinných domů, zahájení a zkušební provoz ČOV II. Se zahájením výstavby 
uličních kanalizačních řadů se letos nepočítá, jen s přípravnými pracemi.  
Firma ESSA Czech zaplatila poslední splátku za pozemky a bylo zrušeno zástavní 
právo města na tyto pozemky.  
Kromě jiného také RMZ prohlásila Martina Hlávku za člena městského 
zastupitelstva za Ing. Baštu, který ukončil písemným sdělením svůj mandát. 
V ŽÚ 12/1999 starosta Ing. Černý shrnul jednání RMZ z 1.11.1999. Řešily se 
hlavně připomínky občanů k výstavbě kanalizace (kolaudace podmiňuje vydávání 
stavebního připojení na přípojky k splaškové kanalizaci), neprůjezdnosti ulic a 
odvozu domovního odpadu. Pan Jedon a Procházka fotograficky zdokumentovali 
množící se černé skládky v katastru města. Přítomní zastupitelé byli vyzváni ke 
kontrolnímu dni čistoty a pořádku v ulicích města, jak se již osvědčilo v roce 1995. 
Každý zastupitel má přiděleno 7 ulic a v tiskopise zaznamená jejich stav, vraky 
aut, skládky apod. 
V tomto čísle ŽÚ je rovněž rozhovor s panem Brožkem z firmy VRV Praha, který 
vykonává technický dozor u stavby čistírny odpadních vod. Lenka Mandová 
vyčísluje náklady na její stavbu. Uvádí firmu, která stavbu provedla – Metrostav, 
divize 6 pod vedením Ing. Zlatohlávka. Kapacita ČOV je pro 6 000 ekvivalentních 
obyvatel. Denně může ČOV II vyčistit 1 200 m3odpadních vod. Pan Brožek hovoří 
o uvedení do provozu. 
V ŽÚ 1/2000 je zaznamenáno  jednání RMZ z 16.11.1999. Přehled informací 
jednotlivých odborů podal starosta I. Černý. Většinou se jednání týkalo kanalizace 
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a plynofikace. U kanalizace jsou problémy se zanášením v některých částech, jsou 
komplikace s kolaudací – již dříve diskutované „černé“ přípojky splaškové 
kanalizace. Starosta upozornil na předepsaný způsob připojování, tj. přímo do 
kanalizace, bez průchodu septikem, je vyloučeno připojování dešťové kanalizace. 
Rada jednala i o nabídce ROPIDu na podstatné rozšíření autobusové dopravy, to 
s ohledem na orientaci obyvatel Úval na železnici a finanční náročnost ji město 
nevyužije. Jednalo se o zimní údržbě komunikací. Komplikace nastávají u 
retardérů na Pražské ulici – namrzají a město bude odklízet sníh, ne však 
námrazu. 
Rada projednala návrh založení tradice – oslavou 700letého výročí existence Úval 
a předpokládané výdaje na ni 80 až 100 tisíc Kč. Doporučila jmenovat koordinační 
výbor, uspořádat sbírku mezi občany a sponzory, vyzvat spolky a organizace ke 
spolupráci a zajistit mimořádné vydání Života Úval. Stanovit i týden vyvrcholení 
celoročního programu oslav. Při té příležitosti požádala Jana Pospíšilová ze 
zdravotních důvodů o uvolnění z předsednictví kulturní komise. 
Dále se nedaří prodat městské akcie a.s. STE a nedaří se vyjednat změnu záměru 
rekonstrukce a výstavby energetických rozvodů v Úvalech. 
Z finančního odboru informovala pí Lišková a nutnosti některé výdajové položky 
omezit a akce odsunout na pozdější dobu s ohledem na finanční situaci města. 
Rada vyslovila přednost investičním akcím: výstavba kanalizace – 43 mil. Kč, 
výstavba domu s pečovatelskou službou – 12 mil. Kč, pokračování v plynofikaci – 
1 mil. Kč, spolufinancování vodovodního řadu Úvaly, Tuklaty, Škvorec – 1 mil. Kč. 
Následuje informace z jednání RMZ z 29.11.1999, podává ji opět starosta. Kromě 
nájemních smluv bytových a nebytových prostor a pozemků, píše o návrhu na III. 
úpravu rozpočtu na rok 1999 a návrhu na rok 2000. Rada doporučila přijmout 
návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 107 mil. Kč. 
Na sdělení navazuje v témže čísle ŽÚ usnesení z VZMZ 14.12.1999 s tím, že 
starosta uvádí jednotlivá usnesení týkající se zejména rozpočtu, ceny vodného a 
stočného a obnovení příspěvku na stočné včetně počtu hlasů v hlasování. Celé 
zasedání shrnuje podrobně Vl. Procházka v obsáhlých článcích „Zastupitelstvo 
schválilo rozpočet města na rok 2000“ a „Jak se tvořil rozpočet“. Jedním bodem 
jednání bylo přijetí nového člena zastupitelstva za odstoupivšího Ing. Tomáše 
Baštu. Slib složil Martin Hlávka. Zprávu Kontrolní komise podal Ing. Morávek. 
Bylo zaznamenáno 43 stížností občanů, zejména na způsob výstavby kanalizace. 
Na jednání VZMZ rovněž vystoupili občané – vyjádřili nespokojenost s prací firmy 
STE a.s. a nedokončené rekonstrukci elektrické sítě, kterou s podivem nevedou 
kabelem, dále nespokojenost s prací sběrného dvora a sběrny surovin a obavy 
o bezpečnost návštěvníků Klánovického lesa, kde údajně přebývají zahraniční 
dělníci v zemljankách (v denním tisku jsou uvedeny jen výpovědi občanů, kteří 
potkávali různé cizince, kteří vycházeli na cesty a zase mizeli v lese a byla 
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nacházena místa s odpady po vypitých lahvích vodky. Policie prý připravovala 
zátah, ale oblast je veliká a podle starostů okolních obcí se policii do akce nechce. 
Ani po letech se neobjevují doplňující informace, obavy však byly tenkrát značné 
- poznámka Janurová). 
V článku o tvorbě rozpočtu odpovídá starosta I. Černý a zevrubně popisuje 
plánované investice a jejich závislost na příspěvcích státu a dotacích. Jedná se o 
stavbu domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody, stavbu hráze rybníka 
Lhoták (propouští vodu, má nefunkční přeliv a jiné nedostatky) a dokončovanou 
stavbu ČOV II, na kterou město obdrželo státní dotaci a musí spolufinancovat. 
Rok 1999 byl z hlediska příjmů poměrně příznivý. Prodaly se pozemky firmě ESSA 
Czech, dořešily majetkoprávní vztahy s firmou Multitec, prodal se dům čp. 65 
v Riegerově ul., prodaly se akcie Středočeské plynárenské a.s.. Velice potřebnou 
se jeví investice do dostavby základní školy – vybudování školní jídelny a 
tělocvičny a úprava prostoru pod školou. Jeví se potřeba opravy budovy 
zdravotního střediska, jeho plynofikace i rozhodnutí co s budovou čp. 95. Finanční 
potřeby města jsou nesrovnatelně vyšší než reálné příjmy. 
V ŽÚ 1/2000 Vl. Procházka informuje o uvedení do zkušebního  provozu čistírny 
odpadních vod ČOV II k 17.12.1999 a zároveň byla odstavena čistírna ČOV I pod 
Homolkou v Jungmannově ulici. 

Usnesení MZ:  

(jak je uvedl tehdejší kronikář) 

Odpadové hospodářství 
 
Usnesení č. 99038 : Městské zastupitelstvo schvaluje  
   cenu vodného pro rok 2000 ve výši     
   21,20Kč/m3 (včetně DPH) a to jak pro domácnosti 
   tak pro ostatní odběratele. 
       Pro :12   Proti :1     Zdrželi se :2 
 
Usnesení č. 99039 : Městské zastupitelstvo schvaluje  
   cenu stočného pro rok 2000 ve výši     
   36,00Kč/m3 (včetně DPH) a to jak pro domácnosti 
   tak pro ostatní odběratele. 
       Pro :12    Proti :0     Zdrželi se :3 
 
Usnesení č. 99040 : Městské zastupitelstvo souhlasí  
   s příspěvkem města na stočné v roce 2000 
   ve výši 12.-Kč/m3 za stanovených pravidel 
   (následující usnesení č. 99041) 
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      Pro :11   Proti : 4   Zdrželi se :0 
 
Usnesení č. 99041 : Městské zastupitelstvo stanovuje  
   pravidla pro přidělování příspěvku na stočné: 
 
   1. V případech, kdy je proveden odvoz z jímky   
      fekálním vozem, bude příspěvek města proplacen za  
      každý m3 pomocí kuponů, které bude možno   
      pro danou jímku zakoupit na finančním odboru MěÚ. 

2. V případech, kdy je sice proveden odvoz z jímky 
   fekálním vozem, ale jímka je na nemovitosti v ulici, kde 
   je již vybudována splašková kanalizace, nebude příspěvek   

přiznán 

   3. V případech, kdy je stočné vyměřeno jako paušál  
       podle tabulek (tj.46 m3 na osobu a rok), bude   
       příspěvek města proplácen na každý m3 stočného a  
       to na základě předložených zaplacených faktur VaK  
       za jednotlivá čtvrtletí.  
   4. V případech, kdy je stočné odvozeno od objemu  
        odebrané vody (vodného), je příspěvek města na  
                  stočné podmíněn tím, že je odebráno více než 25  
        m3 vody na osobu a rok, tj. příspěvek bude vyplacen  
        po celoročním zúčtování stočného na celý účtovaný  
        objem (výplata v roce 2001).  
   5. U bytových domů, kde jediným zdrojem vody je  
        vodovodní přípojka veřejného vodovodu, bude  
        příspěvek proplácen v jednotlivých čtvrtletích na  
        základě předložených zaplacených faktur VaK za  
        všechny m3. 
   6. Občané s příjmem pod hranicí životního minima  
        mohou požádat o příspěvek na stočné    
        prostřednictvím sociálního odboru MěÚ. Příspěvek  
        bude proplacen i pod stanovenou hranicí 
        odběru 25 m3 vody. 

Redakce  Života Úval se ptá: 

Rozhovory vede L. Mandová a začíná hned v ŽÚ 1/1999 a ptá se … 

Starosty města … 
Jak funguje Sdružení nezávislých a proč nevytvořili jednotnou kandidátku s ODS, 
když jejich programy jsou téměř shodné. Zajímavá informace od starosty je, že 
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půl roku bude místostarosta bude pracovat jako neuvolněný a pak se rozhodne 
definitivně, zda bude v Úvalech tato funkce uvolněná nebo ne. 
V ŽÚ se pravidelně za posledních pár let objevují rozhovory s vedením města. 
Obvykle se týkají rozpočtu a investic. Tentokrát je cílem zjištění, proč město chce 
pronajmout a adaptovat místnosti v domě bývalé pošty čp. 817, když vlastní dům 
na náměstí čp.95, který chátrá neobydlen. Starosta I. Černý předpokládá vhodné 
využití ve středu města pro stálou služebnu policie, přidělení služebních bytů, a 
také zajištění činnosti Stavebního úřadu (zde je uveden příklad obsahu archivu 
Stavebního úřadu, umístění 4 pracovnic do vyhovujících prostor, atd.) Nakonec 
bylo rozhodnuto o pronájmu přízemí pro Stavební úřad. Objekt města čp.95 je 
připravován na rekonstrukci, částečně využíván v podkroví a některé místnosti 
pronajaty stavebním a jiným firmám, které provádějí činnosti pro město. Další 
otázka pro starostu zní – kolik stály poslední volby. Zdá se mu nevhodně položená 
a vyčísluje platby, kdy část nákladů byla uhrazen později ze státní pokladny. 

Místostarostky města - 
Otázky pro J. Tůmovou pro uplynutí 100 dní hájení od nástupu do funkce – návrat 
po letech do komunální politiky, časová náročnost práce neuvolněné starostky, 
konkrétní naplňování programu Sdružení nezávislých, rozdíl mezi působením 
v počátku 90let a nyní. 
Otázky pro starostu – pokračuje s nimi Ing. V. Procházka v ŽÚ 8/1999. Týkají se 
podrobností připravované výstavby domu s pečovatelskou službou – současný 
odhad nákladů na výstavbu by mírně přesáhl 30 mil. Kč a město stavbu váže na 
podmínku získání státní dotace, která činí 700 tisíc Kč na bytovou jednotku 
(celkem předpoklad 21 mil. Kč dotace). Pro návrh projektu byla vybrána 
architektonická kancelář Jiran-Kohout.  Druhá otázka směřovala na důvody 
přestěhování stavebního úřadu. Z původních dvou místností ve dvoře Městského 
úřadu, říkalo se „v domečku“ nízké budově na Pražské ulici pro nárůst agendy 
(přenesená působnost výkonu státní správy) a archivního materiálu, hledaly větší 
prostory. Byly pronajaty místnosti bývalé pošty rovněž na Pražské ulici, proti MěÚ 
a po dohodě se soukromým vlastníkem byly upraveny a z nájemného byly 
odečítány položky na opravy. Celkem na pracovní zatížení stavebního úřadu měl 
dopad rozvoj mikroregionu s 9 000 obyvatel a rozvoj výstavby rodinných domů, 
skladovacích prostor apod. Ročně každá pracovnice vydává přes 300 rozhodnutí. 
V ŽÚ 9/1999 se dále ptá Ing. Magdy Kloudové – pověřené vedením SÚ - Lenka 
Mandová v článku Stavební úřad se přestěhoval do nových prostor, na pozitiva a 
negativa práce na odděleném pracovišti. Ing. Kloudová v podstatě shrnuje a 
navazuje na předchozí článek a uvádí výčet prací a statistické údaje. Na konkrétní 
dotaz – podání žádosti o stavbu rodinného domu – konkrétně podává souvislý 
výčet potřebných dokladů a postupů. Redaktorka se zajímá o počet pokut 
udělovaných SÚ a Ing. Kloudová autorizuje rozhovor s podmínkami hovorového 



22 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1999/2020 
 

výkladu stavebních zákonů a správního řádu a apeluje na občany, aby své 
sousedské spory přednostně vyřídili ve vzájemné dohodě, aby se SÚ mohl plně 
věnovat smysluplnější práci. 
Otázce na Ing. Kloudovou předchází opět otázka pro starostu – a to dokonce dvě: 
Jak probíhají práce na budování kanalizace a čistírny odpadních vod a Proč byly 
instalovány retardéry v Pražské ulici? Ing. I. Černý podrobně popisuje stav prací  
u kanalizačního sběrače, nezbytných uzavírek ulic a proinvestování 37 mil. Kč 
v letošním roce na dokončení a vybavení ČOV II. Poté se odstaví stará čistička. 
Vyjadřuje se i k povinnosti města či investora zajistit náhradní zdroj vody ve 
studních, kde vinou jejich prací nastala ztráta. K retardérům se vyjadřuje obsáhle 
s tím, že město vyhovělo žádosti občanů na zpomalení rychlosti aut projíždějících 
tímto úsekem při výjezdu z města. 
 

 

III.  Hospodaření města 

Rozpočet města schválený na rok 1999 dne 25. února 1999 jako 
vyrovnaný, tj. výdaje a příjmy jsou shodné a to ve výši 88 588 000.-Kč, 
z toho investiční výdaje …. 54 043 000.-Kč, 
           provozní výdaje …..  34 515 000.-Kč. 
(Poznámka Janurová: podrobně rozepsaný rozpočet města se nachází 
v ŽÚ 4/1999). 

a) Rozpočet - příjmy 

 Příjmy z daní a poplatků   25 610 tis. Kč 
            z vlastní činnosti    7 693 
        kapitálové (např.prodej majetku)  18 565 
        dotace (provozní, investiční) 24 961 
        půjčky od státu (ČOV, plyn) 11 729  
    Celkem ………………………..88 558 tis. Kč. 

V průběhu roku s ohledem na skutečnou finanční situaci byl rozpočet 
města 3x upravován : 

Usnesení č. 99037:Městské zastupitelstvo schvaluje  
  a)předložený návrh III.úpravy rozpočtu města 
       na rok 1999: 
   - Příjmová část rozpočtu bude celkem 
     snížena o 8 028 000.-Kč,tj. ve výši 106 751 000.-Kč, 
   - Výdajová část rozpočtu bude celkem 
     snížena o 8 028 000.-Kč,tj. na 106 751 0OO.-Kč 
     s tím, že předpokládaný zůstatek na účtech roku 1999 bude  
     snížen o 9 553 800.-Kč,tj. na 10 520 000.-Kč . 
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  b) přijetí účelové dotace OkÚ na likvidaci odpadů a černých skládek 

b) Rozpočet – výdaje  (stanovený rozpočet) 

 
 Správa majetku  ………………………………….. 7 104 000.-Kč 

(zdravotní středisko, hasiči, knihovna, 
bezpečnostní služba, veřejné osvětlení, byty, koupaliště) 

Školská zařízení  …………………………………. 6 006 000.- Kč 
 (Základní škola, Mateřské školy, Zvláštní škola, 
 Městský dům dětí a mládeže) 
Výstavba  ……………………………………….  47 241 000.-Kč 
 (plynofikace, ČOV, kanalizace, vodovod, silnice, 
 územní plán) 
Služby ………………………………………….  5 809 000.-Kč 
 (letní a zimní údržba komunikací, hřbitov, 
 veřejná zeleň, svoz odpadu-kontejnery) 
Odpady a lesní hospodářství  ……………………..   2 445 000.-Kč 
 (obecní lesy a háje, popelnice, černé skládky) 
Správa  
 z toho provoz ( platy, materiál, odvody)…… 6 874 000.-Kč 
            energie, služby, ŽÚ, daně …………… 3 516 000.-Kč 
  investice strojní, projekty ……………...    2 041 000.-Kč 
Sociální odbor ……………………………………   1 300 000.-Kč 
 (sociální pomoc, zdravotní postižení, ostatní dávky) 
Všeobecná pokladní správa ………………………. 6 222 000.-Kč 
 (splátky úvěrů a úroků, rezerva) 

Majetek města 

V otázkách pro starostu v ŽÚ 5/1999 se dozvídáme, kolik obecních bytů spravuje 
město Úvaly a v jakých kategoriích:  
Celkem 95 bytů – z toho 28 je 3+1, 36 o velikosti 2+1, 20 bytů 1+1, 3 byty 2 +kk a 
1 byt 1 + 0.  
Kategorie: 46 v I., 34 ve II., 2 jsou III. a 13 bytů IV. 
5 bytů je správcovských. 
V ŽÚ 2/1999 je mezi body jednání RMZ také zmíněno pojištění majetku města. 
Z informace p. Kočárníka vyplývá, že je úhrnná hodnota pojištěného nemovitého 
majetku města 258,75 mil. Kč. Jedná se o 36 budov a 7 drobných staveb. Nejsou 
pojištěny inženýrské sítě, komunikace a veřejné osvětlení. Jsou pojištěny některé 
věci movité proti krádeži a loupeži, jsou pojištěna i motorová vozidla a je 
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uzavřena i pojistka na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě činností 
pracovníků MěÚ, VPS a školských zařízení, roční pojistné činí 219 870,- Kč. 

Investice 

Výstavba čistírny a kanalizace ………38 644 000.-Kč 
Plynofikace ………………………..  2 800 000.-Kč 
 ( ul. 5.května, Hálkova, Nám.Svobody,  
 Palackého, Kladská, Lužická, U Kaberny, 
 U Výmoly, U Starého koupadla,  
 Bulharská, Rumunská) 
Komunikace a chodníky …………….  3 300 000.-Kč 
(před Domovem důchodců, chodník do Radlické čtvrti, Mánesova,   
Horova) (tato tabulka nejvýznamnějších investic v roce 1999 je v ŽÚ 
4/1999). 

V ŽÚ 6/1999 je krátká zpráva I. Reicheltové odboru výstavby o pokračujících 
pracích na stavbě budovy ČOV a stavbě kanalizačního sběrače na několika 
úsecích. 

Domov důchodců 

ŽÚ 4/1999 – Výstavba domova důchodců dokončena  - je název článku. Přestože 
nepatří tato investice mezi městské, investorem byl Okresní ústav sociálních 
služeb, je i provozovatelem zařízení, je důležité ji zmínit. V únoru uplynul rok od 
zahájení výstavby, kterou prováděl jako dodavatel stavby Konstruktis Novostav, 
s.r.o. Praha. Plánuje dokončit stavbu do března 1999 a kolaudaci v dubnu 1999. 
Zahájení příjmu občanů plánuje OÚSS počátkem května do domu s kapacitou 47 
lůžek. Článek seznamuje čtenáře s uspořádáním a vybavením DD. Slavnostně byl 
otevřen 20. dubna 1999 a informace i s fotografiemi aktu se nachází v ŽÚ 5/1999. 
Slavnosti se zúčastnil starosta I. Černý, ředitel OÚSS MUDr. Novák, senátor Horák 
a přednosta OkÚ Ing. Hůlka. Ředitelkou DD byla paní Viplaková. 

Různé z hospodaření města 

V ŽÚ 6/1999 se ptá redaktor vedoucího VPS p. Jakla na náklady na květinovou 
výzdobu města. Následuje tabulka výdajů na macešky, begónie a hnojivo v roce 
1997 (22 172 Kč) a 1998 (11 302 Kč). V r.1997 jsou dvojnásobné, květiny byly 
často ukradeny a musely se obnovit. 
Usnesením RMZ se nabízejí k pronájmu nebytové prostory v čp. 95  a prostory 
v objektu Tesko (Podhájí čp. 1283) po Chmelařské pojišťovně – oznámeno 
7.6.1999. 
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Koupaliště  
V ŽÚ 7/1999 v článku Petra Kočárníka jsou shrnuty informace o skutečnostech, 
které otevření v sezóně 1999 předcházely od roku 1996, kdy rekonstrukci 
vlastních bazénů a veškerých rozvodů cirkulace vody zajišťoval odbor výstavby 
MěÚ Úvaly. Předmětem rekonstrukce nebyly ostatní objekty areálu – čistící a 
filtrační stanice, sociální zařízení, šatny atp. Po pětiletém pronájmu 
občanskému sdružení Poseidon club Praha, který měl v té době pokračovat 
v dalších úpravách areálu, nájemce ze svého závazku mnohé nedodržel 
z důvodu nedostatku finančních prostředků. Provoz koupaliště byl spíše 
ztrátový. 
V září 1998 byly zahájeny práce na hlavním kanalizačním přivaděči, který 
prochází spolu s vodovodem a plynovodem celým areálem koupaliště mezi 
šatnami a bazény. Odbor výstavby a odbor správy majetku reklamoval některé 
práce u dodavatele rekonstrukce bazénů Vodnících staveb Praha. Přes všechna 
úskalí a omezení, RMZ rozhodla i za cenu pozdějšího zahájení sezóny koupaliště 
otevřít, ukončit nájemní smlouvu se sdružením a zajisti přípravu a provoz 
pracovníky VPS a přijatými brigádníky. V článku následuje podrobný popis prací 
a nákupu prostředků (podvodní vysavač) a popis chybějících prvků, rekonstrukcí 
a vizí města. Výběrovému řízení na nájem kiosku vyhověl nejlépe Václav Lacina. 
V ŽÚ 8/1999 je na titulní straně oznámení o zahájení provozu úvalského 
koupaliště a podmínky vstupu a využití. Vstupné: dospělí 30,-, děti do 6 let 
zdarma, od 6let a důchodci 15,- Kč, permanentka dospělí 300,-, pro děti nad 6 
let 200,- Kč. Po 17 hodině je vstupné poloviční.  
V ŽÚ 9/1999 hodnotí sezónu za redakci ŽÚ Ing. Procházka a za návštěvníky 
Hana Čapková. V článku „Léto na úvalském koupališti bylo letos bez mraků“ 
hovoří redaktor se správcem koupaliště, vedoucím VPS, panem Jaklem. Při 
budování kanalizace byl areál poničen, po vypovězení smlouvy Posedion clubu, 
který neplatil elektřinu, byly odmontovány elektroměry. Správce vypočítává 
všechny nutné práce související s obnovou areálu a technologií, včetně obnovy 
trávníku a na vše měli jen 4 týdny. Vyjmenovává pracovníky, kteří se nejvíc 
podíleli na opravách (J. Konečný, P. Běloch, P. Jakl, L. a P. Prchalovi, R. Sokol) a 
brigádníky V. Balnera a D. Kupra. Na zajištění provozu bylo vyčleněno 7 lidí 
včetně brigádníků a hlídačů. Funkci zdravotnice vykonávala Hana Černá. Dále 
správce popisuje denní provoz a činnosti, které s ním souvisí. Horké chvilky zažili 
pracovníci, když po přívalovém dešti došlo k zaplavení pozemku hlínou a blátem 
ze stráně. Vypomohli hasiči.  
Návštěvnost byla velká, kdy přálo počasí – cca 1200 lidí. Průměrně denně 
platících návštěvníků bylo 250. Kontrola z hygienické stanice přišla třikrát. 
Správce si postěžoval, že převažovali návštěvníci z Prahy nad místními a přičítá 
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to malé propagaci a minulým špatným zkušenostem s kvalitou vody, která 
tentokrát byla vynikající. 
Dalším oceněním pro koupaliště je, že si je vybrali i sportovci a trénují zde 
dálkové plavání, z Újezda dojíždějí Kateřina Ptáčková a Jan Stach. 

IV. Doprava, průmysl, podnikání, služby, zdravotnictví 

Doprava  

Průmysl 

Během výše uvedených zápisů informací z jednání RMZ a VZZM se dozvídáme  
o záměrech a projektu výstavby nového závodu pro výrobu plechových výlisků a 
kompletování celků určených pro automobilový průmysl. Pozemky po vstřícném 
jednání zastupitelstva koupila u Hodova firma ESSA Czech, s.r.o., která je 
dceřinou společností španělské firmy Grupo Estampaciones Sabadell. Pozemky 
podle schváleného ÚP (územního plánu) byly definovány jako území nerušící 
výroby a služeb. 
V ŽÚ 8/1999 píše v článku tato španělská firma, která staví v Úvalech nový 
závod, o zahájení stavby v červenci a zmiňuje hotové projekty – jak bude závod 
nakonec vypadat, co bude a nebude produkovat, jak bude dodržovat příslušné 
vyhlášky o ochraně zdraví, odpadech a exhalacích. Uvádí i předpokládané doby 
zásobování a počty zaměstnanců. 

Zdravotnictví  

V ŽÚ 2/1999 je důležité upozornění pro občany – Pohotovostní lékařská služba 
v Říčanech byla přemístěna na adresu Říčany, Komenského nám. 1910. 

Podnikání a služby  

V době zpracovávání retrospektivního zápisu kroniky jsou informace v této 
kapitole zaznamenávány z reklamních vstupů v měsíčníku Život Úval. Nejsou tedy 
vyčerpávající, co se týká fungujících či zaniklých podniků. 
V Úvalech tedy v roce 1999 fungovaly STAVEBNINY KRUTSKÝ ve Škvorecké ul. čp. 
871; Stavební práce prováděl Hrachovec Úvaly – i půjčovna lešení…; Statek Úvaly 
u Prahy prodával kuřice; Reality Úvaly – Eva Šupíková nabízela služby v Jiráskově 
ul. čp. 387. 
Montáže a servis zabezpečovacích zařízení, kamerové systémy … Petr Šnábl 
Rašínova čp. 1029. 
Mivi – sdružení- sádrokarton, obklady, elektro práce, zednické ad.; Tesařské a 
pokrývačské práce – půdní vestavby, zateplování ad. Šťastný a spol. Žižkova čp. 
177. Zámečnictví – výroba plotů, vrat, schodišť ad. Zdeněk Čihák, Palackého čp. 
810. Stavební práce Martin a Jaroslav Masluk – Wolkerova čp. 379. 
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Opravy elektroniky – Elektronik Servis – prováděl Petr Čadil v Barákově ul. čp. 
627; ve Škvorecké ul. čp. 1463 existoval velkosklad Ytongu – GRANELLA, s.r.o.; 
AUTODOPRAVA  Martin Futtera – Pražská čp. 336; Malířská firma Heštera; 
Autodoprava a odtahová služba Pavel Petr, Foersterova čp. 1317; Zámečnictví – 
Vladimír Selix, Srbská čp. 365; Rekondiční masáže Jiří Čepek – U Obory čp. 1366; 
Roman Horký – elektroinstalace, hromosvody ad., Pražská čp. 172. 
Oceňování motorových vozidel – Jaromír Tesař, Maroldova čp. 1322; Oceňování 
nemovitostí Ing. Ivan Rut, Atlasová čp. 1462. Stavební firma ANTONÍN NOVOTNÝ, 
Maroldova čp. 1202. Stavební hmoty Pavel Kubišta, Dvořákova čp. 680 – zahajuje 
komisní prodej použitého stavebního zboží, nářadí a techniky. 
Úvalům nabízí služby cestovní kancelář CK Alatour z Hradešína. 
V Úvalech dlouhodobě vyučuje řidiče Autoškola Jiří Bubák. 
Právní služby všeho druhu poskytuje v advokátní kanceláři Jiráskova čp. 387 Mgr. 
Jiří Davidík – advokát. 
Švýcarská pojišťovna Wintherthur – A. Horáková ul. O. Březiny. 
Požární ochrana – posouzení požárního nebezpečí, projekty, poradenská činnost 
– Marie Drábková – Fügnerova čp.255. 
Pneuservis Lindner – Škvorecká čp. 388 (bývalý cukrovar). 
Instalatérství Kotval – Kollárova ul. – dodávky a montáže, i čištění domovní 
kanalizace. 
Sklenářství Vorlíček (ul. Havlíčkova) zve na Den otevřených dveří – čtvrtá 
generace sklářů předvede práci se sklem, broušení ad. 
Nově otevřená prodejna ve Vojanově ulici – MRAŽENÉ ZBOŽÍ; 
V ŽÚ 7/1999nalézáme přehled změn v síti prodejen v prvním pololetí: uzavřeno – 
potraviny RENY s.r.o. nám. Svobody 1452; výkup palet Dobročovická čp. 217. 
Nově otevřeno – potraviny INTESTAR nám. Svobody 1452; spojovací materiál 
Klánovická čp. 334; cukrárna SOKOL nám. A. z Pardubic čp. 6 – (poznámka 
Janurová: cukrárnu si v té době pronajaly od Sokola paní Zdenka Šplíchalová a 
Vlastimila Šimáčková, pojmenovaly ji Cukrárna u školy a provozovaly do března 
2017. Nutno dodat, že cukrárny v Úvalech – U školy a Pod kaštany provozovaly 
také zahrádky a měly i vnitřní příjemné posezení u kávy a dortíků, vynikající byly 
zejména větrníky. Na vánoční svátky také pekly na objednávku velmi dobré 
cukroví).  
Second hand se přemístil z Jiráskovy čp. 91 do čp. 844a v téže ulici. 
V ŽÚ 9/1999 hodnotí své podnikání E. Šupíková – Rok v realitní kanceláři – 
v Úvalech a hovoří o „dobré adrese“ a výhodách bydlení v tomto městě, o nabídce 
a poptávce, pronájmech a cenách pozemků a nemovitostí. 
Do Úval od září zajíždí Čistírna peří Z+M a výroba prosívaných dek a polštářů, 
prodává i sypkovinu a vše na počkání na náměstí Arnošta z Pardubic. 
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V.  Politický a kulturní vývoj, školství  

Politika  

15.2.1999 se konal Senátorský den volebního obvodu č.41 s PhDr. Libuší 
Benešovou, ovšem kvůli vytížení byla zastoupena sekretářem Ing. Kefurtem. Další 
byl plánován na 19.4. na MěÚ Pražská čp. 276, dále na 17.5. (tedy každé třetí 
pondělí v měsíci), zatím nebyla nalezena informace, zda se opravdu tyto dny 
konaly a jaká byla účast občanů, případně jaké otázky kladli. 
V ŽÚ 2/1999 uvádí MS ODS proč místní sdružení Občanské demokratické strany 
míří do opozice. Strana chce hájit zájmy občanů a staví se proti enormně 
narůstajícímu úřednickému aparátu MěÚ. 
V ŽÚ 11/1999 se vrací Lenka Mandová k Sametové revoluci v článku „Sametová 
zima 1989/1990 – nechceme bořit, ale tvořit – snažme se pomoci naší zanedbané 
vlasti! – Vyjděte ze svých ulit. Z dobových dokumentů zpracovala jednak 
celostátní události i z pohledu Úvaláků. Hovoří o vzniku OF v Úvalech, 
vyjmenovává zvolený výbor Občanského fóra ze 150 sympatizantů a popisuje 
scénu, která vyústila v první svobodné volby do místní samosprávy 24.11.1990. 

Školství 

Základní škola 
V ŽÚ 1/1999 zve Základní škola k zápisu žáků do 1. tříd. Koná se 5. února  
a informativní schůzka rodičů zapsaných dětí bude 7.6.1999. Učitelky Růžena 
Kondelíková a Anna Jaklová v článku radí, jak připravit dítě ke vstupu do školy. 
Ředitelství ZŠ společně se žáky zve na výstavu „Člověk – zvíře“ 18.6.1999 v budově 
školy. 
V ŽÚ 6/1999 se ZŠ v několika článcích zmiňuje o právě končících prvňáčcích, 
fotbalovém turnaji 5.-7. tříd,  o okresním kole lehkoatletického čtyřboje žáků 
zvláštních škol, o sběrové akci 7.B, jejíž výtěžek jde na sponzorování zvířat v ZOO. 
V ŽÚ 7/1999 v článku Ohlédnutí za uplynulým školním rokem předkládá ředitel 
František Smolík statistiku: 612 žáků zahájilo školní rok a kvůli migraci končilo 
609 žáků. Průměr naplněnosti tříd je 25,6 žáků (téměř nejvyšší v okrese Praha-
východ). Tříd bylo 24. 145 žáků je z dvanácti přilehlých obcí, ředitel uvádí přehled 
obcí a žáků: Dobročovice 16, Doubravčice 4, Horoušánky 9, Horoušany 15, Jirny 
4, Hradešín 8, Praha 6, Přišimasy 25, Škvorec 3, Tlustovousy 8, Tuklaty 46, 
Vyšehořovice 1. 
Do prvního ročníku je zapsáno 55 žáků, což představuje dvě třídy. Dále pokračuje 
F. Smolík výčtem dětí přecházejících na gymnázia a střední odborné školy  
a výčtem počtu pedagogů s jejich věkovou skladbou, kteří se také dále vzdělávají. 
Mgr. Růžena Kondelíková s v dalším článku vyjadřuje k novým metodám školní 
práce. Navrhuje využít tzv. projektové vyučování, které klade důraz na kvalitu a 
rozvoj dětské osobnosti. Zmiňuje některé projekty, např. pro žáky 7. a 8. tříd byl 
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určen projekt Cestovní kancelář naší školy nebo Války v dějinách lidstva, dále 
projekty v protidrogové prevenci či projekt ke Dni Země Barevný týden. 
V témže čísle ŽÚ ještě hovoří Eva Hrazděrová v článku „Dyslexie patří k lidské 
existenci a budeme se s ní setkávat i v 21. století“, o učení se s dětmi se 
specifickými poruchami učení. Takových dětí přibývá. Od tohoto školního roku 
provádějí na škole nápravu – reedukaci -  tři učitelky ambulantní formou. 
V ŽÚ 10/1999 učitelka Alice Javůrková píše o vzniku SCHRÁNKY DŮVĚRY na škole 
a využití žáky, dále pak jak věnují ve vyučování čas projektu týkajícího se drogové 
problematiky – jak se dá život užít i bez drog. 
 

Mateřské školy 
V tomto roce se Mateřské školy prezentují jen málo. V ŽÚ 7/1999 kolektiv 3. MŠ 
a ředitelka Š. Trojánková děkuje sponzorům za dary mateřské škole a loučí se 
s dětmi před prázdninami. Oceňuje Dětský den v Úvalech, kdy MDDM připravilo 
spolu s rybáři, hasiči, tenisty, leteckými modeláři, fotbalisty, ZŠ, ZvŠ a MŠ pro 
nejmenší děti veselé odpoledne na mnoha zajímavých stanovištích, což dokazují 
fotografie v ŽÚ. 
V ŽÚ 9/1999 za kolektiv 3. mateřské školy v článku „Zázrak“ v Úvalech po 
dvaceti letech hovoří ředitelka o první MŠ v Československu stavěné v roce 1979 
novou technologii, montáží 71 hotových buněk do souboru 4 pavilonů za 
pouhých 10 dní. Během dvaceti let se v ní vystřídalo přes 650 dětí. Hovoří o 
začátcích a vývoji a obětavosti zaměstnanců, nejen pedagogů. 
 

Městská knihovna 
V ŽÚ 12/1999 píše Ing. Procházka o „Městská knihovně v novém?“ o přípravě na 
množství změn. Nejdůležitější je rozjíždějící se zavedení elektronického 
výpůjčního protokolu. V rámci celostátního plánu zřizování obecních či 
regionálních informačních center se počítá právě se stávající sítí městských  
a obecních knihoven. Ty budou v budoucnu ze zákona plnit množství dalších 
úkolů. Proto byl v rámci grantu Ministerstva kultury zaveden do knihovny 
internet. 
„Městská knihovna v Úvalech patří mezi nejlepší v okrese“  – tak zní titulek článku 
v ŽÚ 1/2000, který hodnotí činnost knihovny a oznamuje, že 3.12.1999 byl 
slavnostně předveden a oficiálně uveden do provozu elektronický výpůjční 
protokol. „Několikaletá práce na projektu - Podpora propojení veřejných 
knihoven v síti - dotovaném odborem literatury a knihoven Ministerstva kultury 
České republiky, byla dovedena do stavu, který umožňuje produkci, zpřístupnění 
a prezentaci primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické 
podobě a podporuje vzájemnou kooperaci knihoven.“ Následují statistické údaje: 
knihovna má cca 18 000 svazků, v každý půjčovní den (pondělí, čtvrtek, sobota) ji 



30 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1999/2020 
 

navštíví průměrně 70-80 čtenářů. V registru je přes 500 čtenářů, z toho více než 
čtvrtinu tvoří děti. První počítač nakoupila v roce 1996 a zahájila tím novou 
moderní etapu práce s knihovním fondem. Nyní je vloženo do databáze systému 
Lanius 95% z celkového počtu titulů. Dokument, časopis, kniha jsou opatřeny 
čárovým kódem a lze je v počítačové evidenci s jeho pomocí vyhledávat a 
výpůjčky i vracení elektronicky zpracovávat. Vedoucí Iva Krňanská hovoří v článku 
o prvních zkušenostech a nadšení knihovnic, o využívání on-line elektronického 
katalogu, o možnosti rezervovat si knihy a o slučitelnosti s jinými knihovnami 
v republice. Foto u článku – slavnostní zahájení p. Sekalová, Tůmová, Pillveinová 
(řed. Husovy knihovny Říčany), p. Burzanovský, Kočárník, p. Krňanská a p. Breda. 
 

MDDM – Městský dům dětí a mládeže 
O činnosti MDDM máme zprávy vždy za školní rok. Nyní v ŽÚ 5/1999 se nacházejí 
statistiky za rok 1998/1999. V tanečním oddělení bylo otevřeno 17 kroužků pro 
218 zájemců (step, aerobik ad.), následuje výčet účastí s vystoupeními na různých 
akcích v Úvalech i mimo a výčet úspěchů TS Rytmus, Hip Hop, Electric boogie.  
MDDM pořádal v sokolovně i Veselé dětské odpoledne 29.5. a různé koncerty (viz 
Kultura). 
Dále Velikonoční výstavu 29.3.-1.4. – výtvarné kroužky navštěvuje asi 50 dětí a 
15 maminek. Děti dramatického kroužku výstavu oživily přednesem vlastní 
koledy. 
MDDM nezapomíná ani na bezpečnost. Ve spolupráci s Besipem uspořádal 
výtvarnou soutěž v okresním měřítku – „Děti, pozor, červená!“. Pěkně se umístili 
i žáci Zvláštní školy Úvaly. 
Turistické oddělení MDDM pořádá zájezdy do kina Beseda v Klánovicích a 
koupací zájezd do Neratovic do bazénu s toboganem. 
V ŽÚ 3/1999 jsou vyjmenovány Letní tábory MDDM (6 táborů s různým 
zaměřením). 
Další podrobná zpráva o činnosti MDDM je v ŽÚ 6/1999: 
V MDDM pracují 3 oddělení: estetiky, společenských věd a taneční. Do 43 
zájmových útvarů dochází pravidelně 469 dětí do 15 let a 41 mladých lidí. Od září 
1998 do května 1999 bylo uspořádáno 69 akcí pro 5 432 návštěvníků. Sponzoři 
přispěli 68 300,- Kč. Dále lektoři MDDM informují o úspěších taneční skupiny 
Rytmus a kroužku šachistů. ŽÚ 8/1999 podává informaci o tradiční akademii 
24.6. textem i fotograficky. V ŽÚ 12/1999 zve MDDM na výstavu mladých 
výtvarníků. Pod názvem Galerie budoucích umělců se dříve konaly výstavy 
v kulturním domě, ale posléze nebylo kde vystavovat a vytratil se i zájem autorů. 
Ředitelka Jana Pospíšilová v roce 1999 obnovila tuto tradici, když jí zaujala díla 
Tomáše Porubského (výtvarník amatér), Andrey Müllerové (studentka výtvarné 
školy), Alžběty Martínkové (studentka Hollarovy střední grafické školy) a Zdeňka 
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Grausama (student SOU umělecký pasíř). Výstavu plánuje na začátek nového 
roku (7.-9.1.2000). 
V kronice MDDM lze nalézt informaci patřící zhruba do roku 1999. Vyjmenovávají 
spolupracovnice, které nejdéle vedou kroužky a byly stálými zaměstnankyněmi 
MDDM. Ředitelkou je Jana Pospíšilová, vede taneční oddělení Alena Sismilichová, 
turisťák vede Olga Procházková, vedoucí estetiky je Eva Šimůnková. Při táborech 
se navýší pracovníci, které jistě v záznamech MDDM má. 
 

Spolky 

TJ Sokol 
Tělovýchovná jednota zve v ŽÚ 5/1999 na 12.5. do nářaďovny sokolovny na 
valnou hromadu členy i příznivce a nabízí sportovní vyžití pro úvalské občany 
každého věku. Nabízí i pronájem tělocvičny pro soukromé sportovní akce. Za 
výbor TJ vypočítává Ing. Opálka majetek jednoty a výši současných finančních 
závazků přes 7 milionů Kč., které podle smluv plní. 

SK Úvaly 
Oslavy 80 let založení fotbalového klubu SK Úvaly – program na 26. a 27.6., 
kromě turnajů bude nabízet i výstavu historie úvalské kopané. 
Tolik stručně k pozvánce. V ŽÚ 9/1999 je obsáhlý článek s fotografiemi, který 
seznamuje čtenáře s průběhem oslav na fotbalovém hřišti v Pařezině, kde bylo 
sehráno 9 utkání všech věkových kategorií. Probíhala i výstava z úvalské historie 
kopané, o kterou se zasloužil Jindřich Lízner. 

Rekreační kopaná FC Káša team 
Pořádá 12.6. na fotbalovém hřišti sportovní den. 

Tenis club 
V ŽÚ 1/2000 informuje L. Baumanová o počtu členů v roce 1999 – 99, z toho 57 
dospělých a 42 dětí, odpracovaných brigádnických hodinách (324), soutěžích, 
turnajích a výsledcích. 

Leteckomodelářský klub Úvaly 
V ŽÚ 3/1999 hodnotí svou činnost a předseda klubu poskytl rozhovor redakci o 
desetiletém působení. 

Cyklistika 
Již šest let se konají závody horských kol v Úvalech. 2. května úvalští cyklisté 
pořádají druhý letošní závod Author ligy horských kol O putovní pohár města. ŽÚ 
4/1999 obsahuje rozpis dalších závodů v tomto roce. 
Malá cena Úval – 6. ročník tříetapového závodu 21. a 22.8 – o průběhu a 
sponzorech píše p. Štork v ŽÚ 10/1999. 
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Poslední závod sezóny – Šternberk – se uskutečnil 25.9., nadále se podle Pavla 
Štorka zvyšuje úroveň závodu a zvětšuje peleton. 104 km dlouhý závod se jede 
průměrnou rychlostí 36 km/h. 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
Podle oznámení v ŽÚ 6/1999 – V Radlické čtvrti hořelo – se dozvídáme, že byla 
zachvácena požárem letitá skládka pneumatik, které na vráceném soukromém 
pozemku ukládal podnik Technická pryž, pozemek byl vrácen v restituci, ale 
nebyl vyčištěn. Do 15 min přijelo 10 úvalských hasičů a posléze jednotky z Říčan, 
Brandýsa a dalšího okolí zasahovaly 2 a půl hodiny. Od začátku roku úvalští 
hasiči hasili dvakrát objekt bývalé Masny a stodolu v Jirnech 
Poznámka: Vyjímám z historických záznamů SDH informace týkající se roku 1999 
– Janurová. 
„Počátkem roku 1999 byla vyřazena stará TATRA 138 CAS32 a automobilový 
veterán Škoda. Před hasičským domem se provedla rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Na konci dubna jsme připravili pro mladé hasiče oslavu pálení 
čarodějnic a v rámci těchto oslav držíme hlídky u veřejných ohňů. 
Ve dnech 20. – 21. 5. jsme pořádali na hřišti pod sokolovnou okresní kolo hry 
„PLAMEN“ pro mladé hasiče. I přesto, že se naše děti neúčastnily její první půlky, 
skončilo družstvo na 2. místě. 
V květnu jsme také pomáhali DD a mládeže při pořádání dětského dne 
(pohádkového lesa).  Ve spolupráci s okolními sbory jsme 25. 6. připravili 
námětové cvičení na ZŠ v Úvalech. Při této příležitosti mladí hasiči předvedli 
ukázky z požárního sportu. 
Dále v tomto roce byla namontována svolávací technika ATH- 3, což je svolávací 
systém přes mobilní telefony.  
O letních prázdninách se konal 1. hasičský tábor ve Stříbrné Skalici. Na podzim se 
naše děti zúčastnily branného závodu, který také pořádaly Úvaly. V říjnu jsme se 
poprvé zúčastnili noční soutěže v Dolínku, která prověřuje akceschopnost při 
požárech. V prosinci se opět slavil Mikuláš a Vánoce. Pod stromeček jsme od 
města dostali nové zásahové helmy (Galety).“ 
Mladí hasiči obsadili v okresní soutěži druhé místo – článek, který v ŽÚ 7/1999 
vypovídá o činnosti kroužku při SDH. Soutěžili i „staří“ v Brandýse nad Labem 
v družstvech žen a mužů. 
P. Rytina se za sbor dobrovolných hasičů obrací na podnikatele o příspěvek na 
chybějící 4 hasičské dýchací přístroje. 
 

Junák 
Téměř v každém čísle časopisu Život Úval oznamuje středisko Junáka, co v právě 
uplynulém měsíci vykonalo. V 1/1999 je sdělení o vybrané částce 5 000, - Kč za 
prodej vánočních perníčků. V 5/1999 např. informuje o velikonoční peněžní sbírce 
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pro Sdružení SOS dětských vesniček. V 7/1999 děkuje úvalské středisko Junáka za 
velký finanční obnos od místní odbočky Českého svazu zahrádkářů, bude použit  
na obnovu táborového vybavení. 
V ŽÚ 8/1999 vzpomíná Jaroslav Dufek u příležitosti pohřbu paní Anny Bubákové 
na její činnost ve skautu. 
V ŽÚ 9/1999 zve Junák Úvaly Středisko Jiřího Bubáka přátele skautingu na oslavy 
80. výročí SKAUTINGU V ÚVALECH ve dnech 18.-19.9.1999 v areálu skautských 
kluboven na Pražské ulici. Dále následuje článek Skauting v Úvalech, jedná se o 
stručný výtah z publikace vydané k 80. výročí založení (poznámka Janurová: 
publikace se nachází v archivu městských kronik). 
Co je to skauting? Píše v ŽÚ 10/1999 Roman Brabenec – Brába, ze střediska 
junáka Úvaly, o harmonické výchově mládeže prací a hrou, která podporuje 
tělesný a duševní vývoj a lásku k přírodě. 
V ŽÚ 11/1999 opět R. Brabenec informuje o letních táborech. 
 

Rybáři  
Svou činnost prezentuje místní organizace Českého svazu rybářů Úvaly v ŽÚ 
8/1999. V březnu až dubnu došlo k přerušení lovu ryb na revíru Fabrák z důvdou 
výstavby kanalizačního sběrače. Byla snížena hladina rybníka o 1 m a došlo 
k úhynu ryb v počtu 250 kusů, zejména kapra. Na rybochovných zařízeních MO 
probíhá vegetační období, rybníky jsou dostatečně obsazeny, probíhá krmení a 
vše spěje k podzimním výlovům. Zbyněk Slavík zmiňuje i akce MO pro děti, pro 
ZvŠ a MDDM, přispívají finanční částkou. 
V ŽÚ 12/1999 se výše Z. Slavík věnuje ukončení rybářské sezóny. Hodnotí 
průběh, zmiňuje výsledky soutěží, tradiční akce pro mládež a besedu završenou 
konzumací smaženého kapra se salátem. Poskytuje data výlovů rybníků 
s výnosy. Do revíru bylo celkem nasazeno 18,8 q násady. 
 

Svaz chovatelů – ZO ČSCH  
Základní organizace Českého svazu chovatelů tradičně pořádá výstavy svých 
úspěchů. Jednatelka Jitka Kotusová zve na XXXVIII. Zimní výstavu králíků, holubů 
a drůbeže ve výstavním areálu ve Foersterově ulici (ŽÚ 1/1999). Proběhne i 
okresní soutěž holubů o putovní pohár a klubová výstava králíků Moravských 
modrých. Možnost nákupu chovných zvířat. 

Sdružení zdravotně postižených 
Základní organizace v Úvalech zve členy na zájezd v říjnu. 

Úvalský spolek akvaristů  
Je členem AKVA – CZ a zve na 1. prezentační prodejní výstavu českých distributorů 
a výrobců akvaristického zboží, na akvaristickou burzu AKVA ÚVALY 1999 a 
celostátní setkání akvaristů v úvalské sokolovně 12.6.1999 . 
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V ŽÚ 6/1999 píše redaktorka L. Mandová o úspěchu AKVA Úvaly a hovoří o spolku 
s J. Burzanovským. 
 

Život Úval  

Měsíčník, vydávaný Městem Úvaly, vychází již 40 let. Myšlenka vydávat jej vznikla 
v červnu 1959 z potřeby informovat pravidelně naše občany o činnosti a 
důležitých opatřeních rady a komisí MNV. Prvotní nápad Jana Marka podpořili a 
realizovali členové kulturní komise Alois Štícha a Josef Kotlaba. K 1. říjnu vyšlo 
první číslo nultého ročníku. Časopis byl rozmnožován na cyklostylu řadu let paní 
Eliškou Kotlabovou, pracovnicí Osvětové besedy. Další podrobnosti o vývoji a 
distributorech se nachází v ŽÚ 1/1999. 
V tomto roce měsíčník dále vydává Město Úvaly, v redakční radě je PhDr. Lenka 
Mandová, prom.fil. M. Měšťánek, Ing. V. Procházka, Ing. Jaroslava Šamanová, 
Ing. Tomáš Bašta. Graficky upravuje a tiskne tiskárna TYPOL p. Poledníka. I 
v tomto roce bude rozšiřován zdarma do každé domácnosti. Je to přednost, která 
není samozřejmostí ve všech obcích, v nichž podobná periodika vycházejí. Zhruba 
1800 výtisků roznášejí skauti. Je třeba zlepšit rychlost distribuce. V ŽÚ 9/1999 se 
vedoucí střediska S. Tuchyňa omlouvá za opožděnou roznášku měsíčníku, řada 
skautů odjela na letní tábory. 

Kultura 

Koncerty  
Adventní – 19.12.1999 v sokolovně – dětský sbor a orchestr Vox Bohemicalis 
z Českého Brodu (cca 150 diváků); 
Děti dospělým – dospělí dětem aneb vánoční koledy, 20.12. pořádala Základní 
škola v kostele Zvěstování Páně (správně Zvěstování Panny Marie či Panně Marii) 
pod vedením paní učitelky Landgráfové. Výtěžek určen Dětskému centru Paprsek  
v Praze 9. 
Předvánoční zastavení 5.12. v modlitebně církve bratrské v Pražské ul. 
„Odpoledne duchovních písní“ zazpíval pěvecký sbor z Prahy. Jednalo se  
o ekumenickou akci za přítomnosti pátera Karla Šubrta a členů dalších církví 
v Úvalech. (vše v ŽÚ 1/2000). 
MDDM pořádal ve svém sídle Koncert smyčcového kvarteta 14.5.1999. 

The Snails 
V ŽÚ 10/1999 se M. Holánková věnuje zářijovému pátečnímu večeru, který 
zoraginzoval pan Gebhart zvaný Márty pro 300 Úvaláků na parníku Tyrš v Praze. 
Hrála skupina The Snails, účastnili se hlavně mladí lidé. 
Hudební skupina z Úval vydala koncem roku druhé CD pod názvem Náhodou. 
V ŽÚ 1/2000 je krátký rozhovor s vedoucím skupiny Petrem Holánkem. 
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Divokej Bill  
V poslední době velmi aktivní hudební skupina. V ŽÚ 5/1999 podrobně píše  
a představuje hudebníky Tomáš Bašta. Kapela zvýrazňuje Úvaly na rockové mapě 
republiky. Úvalská skupina obsadila také 1. místo v 5. ročníku soutěže Rockfest 
Dobříš. 
V ŽÚ 10/1999 Jan Veselý zve na 20.11. do sokolovny, kde Divokej Bill vystoupí se 
skupinou Tichá Dohoda. ŽÚ 12/1999 zmiňuje umístění kapely na první příčce  
a výhru 100 000,- Kč ve vyhledávací soutěži na Štvanici – Jim Beam Rock. 

Ouvalský bigbít 
V ŽÚ 7/1999 Jan Veselý referuje o proběhlém sedmém Ouvalském bigbítu, který 
se kvůli nepřízni počasí a rozkopané cestě u kostela přesunul do sokolovny. 
Vystoupily skupiny – Beerhand, Kdyby psi, Pudink, Divokej Bill, Medvěd 009, 
Screwballs, zakončili úvalští Zoofills. Pořadatelský servis zajistil házenkářský 
oddíl. Netrpělivě očekávanou skupinou byl Divokej Bill a sál pulsoval hodinou 
živého bigbítu. 
 

Výstavy 
Vl. Procházka fotograficky i slovně zachytil vzpomínku na oběť Jana Palacha – 
výstava v prostorách Základní školy, promluvil Dr. Z. Pousta (UK) a materiály 
shromáždil J. Štork. (ŽÚ 3/1999, 4.-10.2.) 
Jiří Štork také vystavuje v Podlipanském muzeu v Českém Brodě – Herci  
a sportovci v autogramech a fotografiích 21.9.-31.10.1999. 
Adventní výstavka a výzdoba od Zvláštní a Praktické školy v prosinci oživila 
čekárnu budovy nádraží. 
 

Plesy  
Baráčnický bál 23.1.1999, v ŽÚ 3/1999 konšelstvo děkuje sponzorům. 
VIII. Ples Klubu důchodců v sokolovně, hraje taneční orchestr z Českého Brodu. 
Rybářský ples 2.2.1999, hraje Combo M. Kočárníka. 
Sportovní ples v sokolovně 13.2.1999 hudba „Střed“ 
Veselý dětský karneval pořádal 6.3. MDDM v sokolovně. 
13.3. v sokolovně pořádá SK Úvaly oddíl kopané „KARNEVAL“ – hudba Střed. 
V. Country bál v sokolovně 5.11.1999 pořádá MDDM od 20 h., vstupné 80,-Kč. 
 
Mezi plesy lze zařadit i Václavské odpoledne pro seniory - posezení i tanec 
s hudbou kapely J. Šindeláře Modrý kvintet, pořádané MDDM v hotelu Budka. 
Chystají se i na Mikulášskou. 90letý pan Musil a M. Bohuslavová si zatančili sólo. 
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Posvícení 
V ŽÚ 8/1999 se nachází pozvánka na atrakce u příležitosti tradičního úvalského 
posvícení 12. září 1999. 

VI. Životní prostředí. Počasí 

Počasí 

V ŽÚ 5/2000  Ing. Jiří Veselý (stálý přispěvatel do měsíčníku s informacemi o 
projevech počasí v Úvalech) podává shrnující zprávu za uplynulý rok 1999, který 
patřil mezi roky s nižšími srážkami. Nejvíce pršelo v červenci, vydatné deště byly 
ve dvou dnech 5. a 6.7., kdy spadlo celkem 80,2 mm vody. Ostatní měsíce byly 
srážkově průměrné. Z počátku roku vydržel sníh od 8.2. do 26.2.1999  a poslední 
sníh napadl 7.3., ale hned roztál. První sníh nové zimy – poprašek - přišel 17.11., 
ale 21.1. již napadly 3 cm. Souvislá sněhová pokrývka ležela od 19.12.1999 do 
4.1.2000. 
Celkem za rok spadlo 525,2 mm srážek, nejvíce v červenci – 127,3 mm, nejméně 
v listopadu – 18,9. Nejvyšší sněhová vrstva 14. a 15.2 – 14 cm. 
 

Ochranné pásmo venkovních elektrických vedení 

B. Prokůpek v ŽÚ 12/1999 upozorňuje na sdělení Středočeské energetické, a.s. 
rozvodný závod Kralupy nad Vltavou. Zákon ukládá povinnost vlastníkům a 
uživatelům nemovitostí dotčených rozvodovým zařízením (elektrické vedení) 
udržovat v jeho blízkosti vymezené ochranné pásmo. Od 1.11. do 31.12.1999 se 
musí provést okleštění stromoví, které rozvodné zařízení ohrožuje. Odbor 
životního prostředí podrobně vysvětluje, jaká ochranná pásma to jsou a uvádí 
nejdůležitější podmínky ze zákona a technických norem, týkající se porostů 
rostoucích mimo les. Pokud vlastník nesplní ve stanoveném termínu zákonnou 
povinnost, využije akciová společnost svého oprávnění učinit tak sama na 
náklady vlastníka či uživatele. 

Radon  

V ŽÚ 2/1999 B. Prokůpek z odboru životního prostředí hovoří stručně o radonu a 
doporučuje vhodná opatření včetně měření a možnosti získat nevratný finanční 
prostředek od státu při překročení hranice koncentrace. 

Odpady 

V ŽÚ 3/1999 upozorňuje B. Prokůpek OŽP na složenky na platbu za odvoz 
domovního odpadu a možnost pokuty 10 tisíc Kč, pro ty, kdo se ještě do systému 
nepřihlásili a neučiní tak dodatečně. V ŽÚ 6/1999 pak je s ním rozhovor o systému 
likvidace komunálního odpadu a kritika svozu tříděného odpadu a naopak i 
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kritika nezodpovědných občanů, kteří ještě nemají popelnice a odpad likviduji 
zaplňováním veřejných odpadkových košů, za jejichž vyprazdňování  město platí 
ročně 328 000,- Kč. Z 1500 domácností 210 ještě nemá popelnici. 

Jarní a podzimní úklid  

V ŽÚ 4/1999 je, jako každoročně v poslední době, zveřejněna informace o jarním 
kolečku úklidu. Týká se pouze občanů, kteří se připojili k systému likvidace 
odpadů podle vyhlášky č.17/98 a za využívání tohoto systému platí úhradu. 
„Odloží-li ten, který musí dokládat samostatně likvidace odpadu, např. železný 
šrot, vystavuje se postihu“. V I. etapě se jedná o svoz starého železa  
a velkoobjemového odpadu. Ve II. etapě následuje svoz bio materiálu, zbytků sutí 
apod. Nesmí se umísťovat nebezpečné dopady, pneumatiky apod. V článku 
následují čísla stanovišť. (Poznámka: věta v uvozovkách je citace vyhlášky a 
znamená, že občan, který se nepřipojil k placenému odložení odpadu, se 
vystavuje postihu za jeho uložení při svozových etapách). 
V ŽÚ 10/1999 podobně jako ve výše zmíněném, je popsáno podzimní kolečko, 
včetně etap, stanovišť a podmínek. V ŽÚ 11/1999 je oznámeno pokračování 
podzimního kolečka. 

Údržba komunikací 

Na kritický článek a dotaz redaktorky L. Mandové o četnosti čištění ulic  
a chodníků v ŽÚ 3/1999 odpovídá podrobně tajemník M. Breda a vyjmenovává 
délku a počet ploch, jejichž úklid VPS (veřejně prospěšné služby) zajišťují. Hovoří 
zejména o zimní údržbě 7 260 m komunikací I. třídy, 2 210 m chodníků a veřejných 
ploch a 6 schodišť, ve II. třídě 6 560 m komunikací a ploch a parkovišť cca 540 m2. 
Nabádá k zodpovědnosti i majitele přilehlých nemovitostí. Odvolává se na 
městskou vyhlášku č. 15/97 a zákonné povinnosti chodníků majitelů přilehlých 
nemovitostí. 

Podobně odpovídá na 5 základních otázek o čistotě města Lence Mandové 
tajemník Breda v ŽÚ 11/1999 a vyjadřuje se k pozměněné vyhlášce města na jaře 
1999 a znovu apeluje na rozumný vztah všech občanů ke svému městu. 
(Poznámka Janurová: zatím stále v té době v obci platí, že za úklid chodníku 
odpovídá majitel nemovitosti a za úklid vozovky město podle vyhlášky…. Cituji 
Základní právní úpravou v oblasti pozemních komunikací je (několikrát 
novelizovaný) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí 
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.1) (taktéž několikrát 
měněná). Zmocnění k uložení povinnosti odklízet sníh z chodníku přilehlého  
k nemovitosti, se obce opírají o ustanovení věty druhé § 27 odst. 7 zákona, kde 
se praví: „Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve 
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.“  
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 Město spravuje více než 30 km komunikací - další výčet viz dřívější článek) 
(Zajistit schůdnost přilehlého chodníku, zejména ve vztahu ke sněhu a náledí, je 
v části Evropy tradiční pracovní povinnost vlastníků nemovitostí vztahující se k 
veřejnému majetku. Oprávněnost, rozsah a od roku 1997 i nejednoznačnost 
stanovení této povinnosti byl v Česku předmětem sporů a různých výkladů, přímé 
stanovení této povinnosti bylo v České republice zrušeno v roce 1997, od 16. 
dubna 2009 byla zrušena i odpovědnost majitele nebo uživatele přilehlého 
pozemku za škodu způsobenou závadami ve schůdnosti. Podobná povinnost je 
však i nadále běžná i v některých dalších zemích Evropské unie. Například ve 
Švýcarsku mají údajně majitelé přilehlých nemovitostí uloženu i povinnost 
stavební údržby chodníků - wikipedie) Povinnost sekat trávu a čistit krajnice má 
správce komunikace. Agentura PROFI zajišťuje pro město kontrolu pořádku na 
veřejných prostranstvích. Město za nepořádek postihuje až po opakovaném 
upozornění, má však zájem o čistotu a ne o dozorování a postih. 

VII.  Obyvatelstvo 

SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) 

Opět jako každoročně měsíčně jsou v ŽÚ vyjmenováni noví spoluobčánci, osoby 
dožívající se významných jubileí a ti, kdo nás navždy opustili. V rubrice Osobní si 
rádi obyvatelé a rodiny připomínají významná výročí svých drahých a vyslovují 
poděkování za účast města. Je zajímavé, kolik 80 a více letých v Úvalech bylo a 
je. Pamětníci říkají, že je to tím vzduchem za lesem a dobrou vodou. Skoro každý 
měsíc slaví narozeniny někdo 90 a více letý. 

VIII. Různé  

Regionální informace na internetu 

Podle Tomáše Bašty v článku téhož jména v ŽÚ 1/1999 patří internet v posledních 
týdnech k nejvíce medializovaným tématům, zejména kvůli zvyšování telefonních 
poplatků a boji proti monopolu Telecomu. Autor podává čtenáři jednoduchý 
návod, jak se vyznat v internetu a jak využívat katalogové servery, nejlépe 
www.seznam.cz , který funguje od r. 1996. Jedním z jeho odkazů je rubrika 
Regionální informace, co nabízí? Sekci „Města a obce on-line" a sekci „Deník 
veřejné správy“. Autor dále hodnotí webové stránky obcí, z nichž některé jsou ve 
výstavbě. 
V ŽÚ 7/1999 píše tajemník Ing. Breda o svobodném přístupu k informacím dle 
zákona č.106/199 Sb. i v Úvalech jako  městě, které jde s duchem doby. Hovoří 
rovněž jako výše zmíněný autor o projektu „MĚSTA, OBCE online“ – www.obce.cz 
Po volbě okresu Praha-východ jsou nabídnuty stránky jednotlivých obcí, tedy i 
Úval, které budou během června operativně doplňovány. Najdete výsledky voleb, 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sch%C5%AFdnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chodn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1led%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovit%C3%A1_v%C4%9Bc
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
http://www.seznam.cz/
http://www.obce.cz/
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jména zvolených zastupitelů,  úřední sdělení, základní statistické údaje o 
Městském úřadu a jeho struktuře, přehled obecně závazných vyhlášek, atd. Na 
následující stránce je obrázek internetové stránky. 

Mobilní telefony a internet v Úvalech 

Posledních pár let začínají „prosakovat“ mezi veřejnost zprávy o prudkém rozvoji 
přenosových a informačních technologií a využití ve světě vědy a vojenství již 
známé sítě umožňující propojení osobních počítačů, které se staly 
v domácnostech celkem běžnou a dostupnou realitou právě koncem 90.let. K této 
historii jsem požádala o příspěvek Lukáše Rubeše. Nejprve zabrousil do nedaleké 
minulosti:  

„Jako první mobilní operátor v České republice se v roce 1991 objevil EuroTel. 
Tehdy ještě jako napůl státní firma, součást Telecomu.  
Od svého začátku měl zařízenou výhradní pětiletou licenci na provozování 
veřejné analogové mobilní sítě NMT. Tím si získal monopolní postavení.  
Na začátku byl mobilní telefon jen pro opravdové boháče. Nejlevnější paušál 
začínal na 1 500, - Kč,  přičemž průměrná měsíční mzda v té době byla 8 000 
korun.  
Podle ceníku z roku 1991 se cena volání pohybovala od 4,60 do 12,60 korun za 
minutu. Hovor se vždy účtoval za každou započatou půl minutu a platil se  
i příchozí hovor. Samotný mobilní telefon tehdy svými rozměry připomínal spíše 
armádní vysílačku.  
Noví operátoři se profilovali podobně jako politické strany. Jedni lákali mladé 
podnikatele, jiní mířili na rodinné programy. Mobilní telefon se stal kapesním  
a rychle se rozšířil. 
Kromě drahého přístroje, se kterým bylo pevně spjaté telefonní číslo, jste museli 
platit aktivaci za několik desítek tisíc korun.  
Až po roce 1996 se mohla rozvíjet konkurence. S operátorem Paegas  
a příchodem digitálního telefonního systému GSM se stal mobil dostupným 
téměř pro každého. Pokrytí v té době bylo přibližně 50 % území České republiky.  
Na konci devadesátých let chtěli volat mobilním telefonem už téměř všichni. Na 
telefonní služby se uplatňovala pouze 5% daň a telefonování za volantem podle 
tehdejších zákonů nebyl žádný problém.  
(Poznámka Janurová: prvním „mobilní“ vysílače signálu byl v Úvalech umístěn na 
Vinici, poháněl jej generátor na naftu, působil značný hluk a znečišťoval životní 
prostředí, proti čemuž se občané bránili.) 
 
Mobilní pravěk 
9/1991 Společnost Eurotel vstupuje na český trh.  
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9/1991 Eurotel rozjíždí mobilní síť NMT a začíná nabízet radiotelefony (název 
mobil se vžil později).  
1994 Počet zákazníků využívajících mobilního telefonování je zhruba 27 500. 
Čísla jsou mobilům pevně přidělená, SIM karty zatím neexistují. Telefony slouží 
opravdu pouze k telefonování.  
1995 Jen pro zajímavost – tarif Eurotelu se 150 volnými minutami stál 2 830 Kč. 
Poplatky se neplatily jen za příchozí, ale také za odchozí hovory. Mobil stál  
v průměru 35 000 Kč a vážil kolem 300 g. Za aktivaci jste zaplatili přes deset tisíc. 
1995 Eurotel nabízí se svou sítí NMT pokrytí cca 50% území. 

Rok 1996 – 1998 
1996 Telefony už mají SIM karty, ale jsou větší než v současnosti. Stále seženete 
nejlevnější telefony kolem deseti tisíc.  
6/1996 Vzniká společnost Radiomobil. Česká republika tak získává druhého 
mobilního operátora.  
7/1996 Eurotel rozjíždí síť GSM. Její výhodou je kvalitnější přenos zvuku oproti 
NMT a nelze také odposlouchávat hovory.  
9/1996 Radiomobil zahajuje provoz své GSM sítě pod názvem Paegas.  
1996 Mobilní telefony začínají být skutečně mobilní (tj. nemusíte denně dřít  
v posilovně, abyste je bez problému unesli). Najdeme tu značky Alcatel, Dancall, 
Ericssson, Nokia, Motorola a Siemens.  
12/1996 Eurotel má 168 000 zákazníků, Paegas 35 000.  
1997 V telefonech se čím dál více prosazují menší SIM karty, výjimkou ale stále 
nejsou ani SIM karty velké.  
11/1997 Paegas představuje předplacenou kartu s názvem Twist. O pár měsíců 
později měl předplacenou kartu i Eurotel, ten zvolil název Go. Twist a Go se 
postupně stávají obrovským hitem. Přitom teprve v lednu 1999 z nich bylo možné 
odesílat SMS zprávy.  
1/1998 Prvním telefonem s barevným displejem je Siemens S10. Podporuje 
ovšem jen tři barvy – zelenou, modrou a červenou. Barevný displej se ale ještě 
neprosadil a budeme na něj čekat další čtyři roky.  
12/1998 První vysouvací telefon je Siemens SL10. Inspirace Nokií 8110 je ale 
zřejmá. Nokia ovšem na rozdíl od Siemensu měla kryt, který se odsunul a objevily 
se klávesy. 

Rok 1999 
1/1999 Vyšlo první číslo časopisu Mobility.  
1/1999 RadioMobil zprovoznil funkci posílání textových zpráv z karet Twist.  
O měsíc později udělal stejnou radost i Eurotel svým Go zákazníkům.  
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12/1999 Eurotel spouští technologii wap a počátkem následujícího roku tu 
máme první wapový telefon – Nokii 7110. 

Rok 2000 
3/2000 Byl zahájen komerční provoz společnosti Český mobil. Přivítali jsme tak 
třetího operátora jménem Oskar.  
3/2000 Eurotel spouští přenos dat pomocí technologie HSCSD. Zůstal u nás 
jediný, kdo tuto technologii nabídl.  
4/2000 Oskar zprovoznil své předplacené karty – Oskarty.  
8/2000 Kdo chtěl, mohl v této době klidně prostřednictvím mobilu poslouchat už 
i rádio. Stačilo vlastnit Motorolu V2288.  
9/2000 Eurotel uskutečnil první videohovor u nás pomocí zkušební sítě třetí 
generace WCDMA (3G). Videohovory se ovšem standardem nestaly do dneška  
a nějakou chvíli jim to ještě bude trvat.  
9/2000 Vzniká internetový server Mobilmania.  
10/2000 Eurotel ve své síti spouští GPRS. Najít ale telefon, na kterém by GPRS 
fungovalo, bylo takřka beznadějné. Paegas, který byl celou dobu považován za 
favorita, GPRS představil až v srpnu 2001.  
12/2000 První český slovník T9 představil Benefon u svého modelu Benefon Q. 
Stačilo přehrát novou verzi firmware. Poměrně běžnou součástí telefonů se ale 
slovník T9 stal až koncem roku 2001.  
Tehdy to byly časy. Od vyhlášení výběrového řízení na třetího operátora  
a spuštění jeho sítě uběhl jen půl rok, respektive k ostrému komerčnímu provozu 
bylo zapotřebí necelých devět měsíců. Oskar v roce 2000 doplnil dvojici 
operátorů Eurotel a Paegas (pro nepamětníky: dnes O2 a T-Mobile), kteří své 
GSM sítě provozovali od léta respektive podzimu 1996. A co se od Oskara 
očekávalo? Snížení cen a především zpřístupnění mobilní komunikace opravdu 
každému. 
Zdroj: https://www.idnes.cz/mobil/mobilni-operatori/predchudce-vodafonu-
operator-oskar-dnes-slavi-10-let.A100301_021830_mob_operatori_jm 

Internet v Úvalech 
 
V této době byl používán pouze vytáčený internet po pevné lince Českého 
Telecomu s reálnou rychlostí několik desítek kB za sekundu.  Načtení i velmi 
prosté stránky s jedním obrázkem trvalo klidně i několik minut. V době použití 
vytáčeného internetu nebyla telefonní linka funkční pro telefonní hovory. 
Internet pro běžnou práci nebyl ve většině firem vůbec používán a nebyl potřeba. 
I když doručení emailu s přílohou trvalo několik desítek sekund nebo i několik 
minut, tak byly oblíbené právě emailové služby. Web byl v plenkách. Vlastní 
doménu používaly jen největší firmy. 

https://www.idnes.cz/mobil/mobilni-operatori/predchudce-vodafonu-operator-oskar-dnes-slavi-10-let.A100301_021830_mob_operatori_jm
https://www.idnes.cz/mobil/mobilni-operatori/predchudce-vodafonu-operator-oskar-dnes-slavi-10-let.A100301_021830_mob_operatori_jm
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 Za oficiální první webové stránky Města Úvaly lze považovat webové informace 
v hromadném systému „města a obce on-line“ (http://mesta.obce.cz) firmy 
Česká vydavatelská pro internet s.r.o. (http://www.webhouse.cz). Webová 
stránka Úval zde byla aktivována zřejmě 9.6.1999 a směřovala na ni adresa 
http://www.mesta.obce.cz/vyhledat.asp?okres=0000&obec;=uvaly, nebo se 
dalo na stránku doklikat ze seznamu všech obcí ČR. Později na stránku byla 
nasměrována doména třetí úrovně http://uvaly.obec.cz. Šlo o jednu stránku, kde 
do jednotné šablony byly pro jednotlivé obce a města naimportovány veřejně 
dostupné informace například i z Českého statistického úřadu (počet obyvatel, 
plocha katastru,…) a v případě zájmu a aktivace ze strany města mohly být 
doplněny dalšími informacemi, např. jmény pracovníků úřadu, telefonickým 
spojením nebo nahrány dokumenty (vyhlášky apod.). 
Město první roky na tuto stránku žádné informace „navíc“ nedávalo, stránku 
k ničemu nepoužívalo, nepotřebovalo a tak ani nijak nepropagovalo. O existenci 
této stránky několik let vlastně veřejnost ani nevěděla. 
 
První oficiální webová stránka Města Úvaly (doplněná fotografií náměstí). Na 
obrázku stav původní stránky, v roce 2002 (obrázek uveřejněn ve volné příloze 
kroniky, spolu s dalšími). 
 
Kromě oficiálních informací vznikaly na internetu lidovou tvořivostí i další 
informační stránky. Většinou šlo o výtvory studentů v rámci vysokoškolské výuky 
na serverech hostujících webové stránky zdarma. Díky zájmu o historii tak 
vytvořil první stránky o městu Úvaly i Lukáš Rubeš, který se do Úval přiženil. 
V roce 1998 udělal první stránku k historii města a informace stále rozšiřoval. Učil 
se tvorbu html a web funkčně a graficky ve svém volném čase. Na řídce 
zaplněném internetu se tyto stránky staly tak navštěvované, že se ozývali další 
rodáci, přispěvovatelé i náhodní zájemci o město. Na web se tak velmi brzo 
dostala například studentská práce Jiřího Jindřicha „Zaniklý hrad u Úval – hrad 
Skara nebo Hostyně“, publikovaný v časopise Hláska IX/2 (Plzeň 1998). Lukáš 
Rubeš díky tomuto webu dostával někdy i kuriózní dotazy. Například dotaz 
k rychlosti internetového připojení od Američana, který se chystal přesídlit z USA 
do Úval. 
V létě 1999 Lukáš Rubeš oslovil starostu města s nabídkou, že městu pomůže 
zaregistrovat vlastní doménu a pomůže vytvořit městu webové stránky. Nedal se 
odradit prvním odmítnutím s tím, že město svůj web již má a sjednal si schůzku 
s tajemníkem panem Bredou i starostou panem Ivanem Černým. Výsledkem 
bylo, že město web má, jiný nechce, nepotřebuje, s obsluhou stávajících stránek 
si moc rady neví a o doménu zájem nemá. Ani jeden zástupce města neměl nic 
proti tomu, aby si doménu uvaly.cz zaregistroval Lukáš Rubeš a přesunul pod ni 

http://www.mesta.obce.cz/vyhledat.asp?okres=0000&obec;=uvaly
http://uvaly.obec.cz/
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obsah svého stávajícího webu, který byl hodnocen oběma pány pozitivně. Lukáš 
Rubeš se také zapojil do činnosti kulturní komise a příprav výročí 700 let Úval. 
Registrace domény uvaly.cz proběhla 26. 8. 1999 a získal ji na své jméno Lukáš 
Rubeš. K doméně si objednal a zaplatil vlastní hosting a přesunul pod tuto adresu 
celý web. Znalost tehdy ještě jednoduchých internetových technologií využil 
k tomu, aby služby tvorby webových stránek nabízel v rámci své vedlejší 
podnikatelské činnosti. Hobby stránky Uvaly.cz tak byly mj. reklamou pro jeho 
začínající internetové aktivity. Pracovníkům městského úřadu občas zdarma 
pomohl nahrát na městský web dokumenty, aktualizovat vyhlášky a doplnit 
obsah. Dokonce se tak v dalších letech objevil na webu města vedle Jany 
Tesařové jako oficiální „správce internetových stránek“. První zájem o šíření 
informací prostřednictvím internetu projevil Městský úřad, opět na popud 
Lukáše Rubeše, až za dva roky v roce 2001. 
  
Uvaly.cz: 
Uvaly.cz, podstránka „Město Úvaly“ (stav z roku 2000): 
 

Nech brouka žít  

– je název článku o nepovoleném táboření ve Škvorecké oboře a zimním přežívání 
bezdomovců v zemljance (ŽÚ 3/1999). 

Diskuse a informace 

V ŽÚ 4/1999 je zmíněn dětský bazar organizovaný p. Hertlovou a Štěpánkovou, 
opět ve spolupráci s mateřskou školou (III. MŠ Kollárova). Pro velký zájem 
prodávajících i kupujících jsou zavedena určitá pravidla kvůli omezenému 
prostoru k akci samotné.  
 
V ŽÚ 5/1999 si opět redakce všímá drobných nedostatků v údržbě dopravních 
značek (podobný fotofejeton byl od Ing. Bašty v minulém roce). Naopak občanka 
z ul. 5. května děkuje MěÚ za pomoc při vyklízení letitých nánosů před domem 
čp. 157, kdy seniorce síly na úklid nestačí. 
 
V ŽÚ 12/1999 oponuje v článku „Nestačí jen vzdychat“ PhDr. Jarmila Mládková, 
nezávislá publicistka, členka Evropské federace novinářů (majitelka nemovitosti 
v Úvalech a náhodná čtenářka ŽÚ) článku PhDr. Lenky Mandové, která si v 10 
čísle ŽÚ postěžovala na chování úředníků na úřadech a chování občanů mezi 
sebou vůbec. Srovnává s cizinci, zejména Němci (z NDR),  které často provází jako 
turistický průvodce a vidí rozdíly v zažitém slušném chování. Autorka J. Mládková 
jí vytýká velmi povrchní pohled na problém a ukazuje na 50leté tradice výchovy 
v sousedících zemích, na rozdíly v životě v malých obcích a velkých aglomeracích. 
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V rubrice OSOBNÍ se v ŽÚ 12/1999 objevuje poděkování za účast učitelek (pí Levá, 
Vycpálková a Kusová) na třídním srazu po 25 letech (pisatelka Marie 
Vernerová/Kovářová). Na tomto malém příspěvku není mnoho důležitého, 
ukazuje však na skutečnost, že se v Úvalech dodržuje stále tradice setkávání 
různých ročníků, nejen při kulatých výročích ukončení školní docházky, i když se o 
tom pokaždé nepíše. 
 
V ŽÚ 1/2000 si v rubrice Diskuse stěžuje občanka na zhoršení životního prostředí 
v posledních letech, zarůstání plevelem, na pozemcích mezi tratí a Purkyňovou 
ulicí (bývalá pole, nyní neudržovaná) a na liknavost místních podniků při úklidu 
okolí, když občané jsou vyzýváni k udržování chodníků. 
 
Zajímavý je reklamní článek v rubrice Podnikání (ŽÚ 5/1999) „Britská firma nabízí 
půjčky přímo v domácnostech“. „Všeobecný propad ekonomiky působí lidem 
pocit zoufalství … co si počít? … nabídka společnosti Provident Financial 
…poskytuje drobné krátkodobé půjčky zákazníkům přímo v domácnosti … 
vysvětluje manažer Vladimír Minár. Smluvenou částku dostane do dvou dnů a 
týdně jsou vybírány opět v domácnosti stanovené splátky. Celková cena je 
stanovena na začátku a nemění se …“ 

Výročí 

V ŽÚ 9/1999 vzpomíná Jaroslav Dufek na září 1959 a tragickou nehodu a 
nedožité 90. narozeniny vynikajícího hudebníka Jan Votruby, který vedl 
populární hudební soubor - úvalskou STOVKU. 
V ŽÚ 10/1999 naopak je vzpomínka věnovaná 75. výročí narození úvalského 
skladatele a hudebníka Jaroslava Dufka, kde uveřejněn i podrobný výčet jeho 
skladeb a přání k výročí. 
 

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 
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 
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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.  
 

Prameny  
Pro psaní retrospektivního záznamu kroniky byly použity mediální zprávy, 
informace z měsíčníku Život Úval a kusé oddíly konceptu kroniky, kterou zhruba 
zpracoval tehdejší kronikář Ing. M. Breda. Nejasnosti v podkladech a pramenech 
byly uvěřovány u pamětníků, případně glosovány poznámkou o doplnění či 
neúplnosti. 
 
 
 
 
 

Zkratky: 

ČOV – čistírna odpadních vod 
KFOR - (zkratka z anglického Kosovo Force) je označení pro mezinárodní mírové     
operace v rámci NATO na území Kosova 
OkÚ – Okresní úřad 
OSMM – odbor správy majetku města 
OSN – Organizace spojených národů 
OŽP – odbor životního prostředí 
MěÚ – městský úřad 
MR – Městská rada 
MZ – Městské zastupitelstvo 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
RM – rada města 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovo
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RMZ – rada městského zastupitelstva 
SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


