
1 

 

Kronikářský zápis retrospektivní 2000/2020 

 

Kronika 2000 
 

Město Úvaly, Středočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrospektivní zápis podle materiálů shromážděných kronikářem 
Ing. Miloslavem Bredou (1998-2003), který zanechal kronikářský zápis za rok 
2000 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. 

 
 
 
 
 
Kronika byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva města dne 
3.12.2020, usnesením Z-108/2020. 
 
Podpis starosty: 
Podpis pověřeného správce archivu městských kronik, který kroniku retrospek-
tivně sestavil a doplnil: 
Kronika má 77 stran, slovy: sedmdesát sedm 
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Úvod 

Úvodem zápisu možno konstatovat, že v průběhu roku nedošlo k významným, či 
tragickým událostem, kromě toho, že tento rok bude posledním ve 20. století, a 
že v průběhu roku město oslavilo 700 let trvání obce Úvaly. 
 Nástup Nového roku byl oslaven v Úvalech 40 minutovým ohňostrojem. 
Od 1. ledna 2000 nabývá účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. z 11.5.1999 o svobod-
ném přístupu k informacím. Zákon upravuje podmínky práva svobodného pří-
stupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace posky-
továny povinným subjektem. Tajemník Ing. M. Breda vyjmenovává v ŽÚ 1/2000 
plnění zákona různou formou jednotlivými orgány státní správy. Město Úvaly vy-
pracovalo interní směrnici o podmínkách v oblasti přenesené působnosti (směr-
nice je k nahlédnutí v podatelně). Předpokládá se, že během I. čtvrtletí převážnou 
část základních informací zveřejní MěÚ jednak na úřední desce, jednak na inter-
netové stránce www@mesta.obce.cz . Ověří se tím zvolený postup a na stránkách 
Života Úval budou postupně zveřejňovány podrobnosti. 
V ŽÚ 2/2000 zástupce starosty Jana Tůmová a členka koordinačního výboru při-
pomíná, že tento rok je významným pro Úvaly proto, že byly v historických pra-
menech připomenuty jako ves v roce 1300. Rada města (RM) rozhodla, že výročí 
je významné a je hodno jej oslavit. Pro přípravu oslav jmenovala koordinační - 
přípravný výbor ve složení: Ing. Z. Havránková, Ing. M. Breda, J. Tůmová, J. Po-
spíšilová, Ing. V. Procházka, F. Smolík, J. Štork, Š. Sokolová, J. Veselý. Nakonec byl 
výbor v poněkud změněném složení: F. Smolík, J. Pospíšilová, J. Tůmová, J. Štork, 
Š. Sokolová, J. Kejř, Ing. Procházka, Ing. Havránková, H. Novosádová a J. Pokorná 
(foto v ŽÚ 1/2001 - Všichni mají na klopě kokardu se znakem oslav 700 let trvání 
města). (Členem přípravného výboru byl též Ing. Oldřich Kovář, zemřel 4. 4. 2000). 
Jana Tůmová se obrací na občany s žádostí o pomoc při představování úvalských 
výtvarníků, hudebníků, fotografů, odborníků různých profesí, úspěšných podnika-
telů, zájmových organizací. Prosí o pomoc pamětníky i další generace, prosí i o 
zapůjčení historických artefaktů, dokumentů a fotografií. 
V ŽÚ je rovněž vložen slosovatelný anketní lístek s rubrikami nabídky akcí v roce 
oslav. Je uvedeno číslo konta pro finanční příspěvky na OSLAVY OBCE ÚVALY. 
Rok 2000 je rokem voleb do krajských zastupitelstev a do senátu. Starosta 
Černý jej označuje rokem zahájení reforem státní správy. 
Tolik úvodem ke kronice, protože se tyto informace prolínají celým ročníkem Ži-
vota Úval. 
Ve vlastním úvodu Ing. Bredy jsou zmíněny podklady, které měly zůstat jako pří-
loha kroniky. Kronikářem zmíněné podklady nebyly takto pojmenované nalezeny, 
kontrola údajů v kronice byla znovu ověřována ze zápisů RM a VZZM v článcích 

mailto:www@mesta.obce.cz
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Života Úval a originálů zápisů z jednání. Přesto jejich výčet ponechávám (pozn. 
Janurová). 
Návazné podklady :    
Zápisy z jednání zastupitelstva města  označení        ZZM  2000 
Zápisy z jednání rady města   označení        ZR  2000 
Fotodokumentace obecně   označení       FD  2000 
Fotodokumentace společenských akcí označení        FOSA  2000 
Městský časopis ŽIVOT ÚVAL   označení        ŽÚ 2000/ 1 až 12 
Disketa       označení         DIÚ  2000/ 1 až 
Digitální přepis na CD    označení         DGÚ  2000 
Ke kronice jsou přidány přílohy z oslav 700. výročí vzniku města, které byly nale-
zeny na CD, v albech v archivu městských kronik a ze soukromé sbírky člena pří-
pravného výboru oslav J. Štorka. 
 

Historie města  

– stručně o důvodech oslav 700 let několika body připomíná Ing. Breda nejdůle-
žitější momenty Ouval, Auwal a Úval. (ŽÚ 3/2000 – celé znění): 
Poznámka k historii Úval : 
Zmínky o obci Úvaly, chcete-li Ouval, Auwal, Úval či Ouvaly, jsou v historických 
podkladech velmi kusé, spíše jen připomínky v rámci změn majitelů panství.  
Jak je uvedeno v Místopisném slovníku ( A. Sedláček str. 933), je možno nalézt 
prvou zmínku o starobylé poddanské vsi Ouval, patřící do škvoreckého panství, 
v roce 1300. 
Další připomínky jsou vázány ke dvoru Hostín, údajném rodišti Arnošta z Pardu-
bic. 
V roce 1507, kdy obec patřila soudem a hejtmanstvím do Českého Brodu, měla 
pouhých 42 čísel popisných. 
V roce 1880 bylo v Úvalech 103 domů s 980 obyvateli, 
v roce 1900 je uvedeno 131 domů s 1294 obyvateli. 
V roce 1541 jsou Úvaly uváděny jako tržní městečko. 
Od roku 1654 jsou označovány jako městys. 
Od 1. ledna 1969 jsou Úvaly vyhlášeny městem. 

Události doma a ve světě 

Česko 

 1. ledna – Začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
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 1. března – Komerční spuštění třetího mobilního operátora Oskar od Čes-
kého Mobilu (dnešní Vodafone Czech Republic). 

 v dubnu – Založena akciová společnost Škoda Holding. 
 v květnu vypukla tzv. Aféra Olovo. Aféra Olovo je politický skandál, který 

vypukl v květnu 2000 během vlády Miloše Zemana. V médiích byly tehdy 
investigativními novináři zveřejněny informace o hanopisu, který připra-
voval poradce premiéra Zemana Vratislav Šíma na političku Petru Buzko-
vou, místopředsedkyni Poslanecké sněmovny a členku České strany soci-
álně demokratické (ČSSD), jejímž členem byl i předseda vlády. 

 14. května – čeští hokejisté získali na mistrovství světa v ledním hokeji v 
Petrohradě zlaté medaile 

 27. května – Spadla při vichřici památná Semtinská lípa. 
 v září – 55. zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Praze. 
 26. září – Protiglobalizační demonstrace v Praze v souvislosti s kongresem 

MMF. 
 12. listopadu – Krajské a senátní volby. 
 12. listopadu – Dalšími statutárními městy se staly Jihlava, Kladno a Most.  
 20. prosince – Vypukla krize v České televizi. 
 21. prosince – První blok Jaderné elektrárny Temelín byl poprvé připojen 

do rozvodné sítě. 
 Dokončení přestavby pražského Smíchova. 
 společnost AHOLD Czech Republic, a.s. začala provozovat supermarkety 

Albert (dříve Mana) 

Demografický vývoj v Česku 

2000 

Střední stav obyvatel 10 272 503 

Narození 91 169 

Zemřelí 109 001 

Přirozený přírůstek - 18 091 

Přírůstek stěhováním 6 539 

Celkový přírůstek - 11 552 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodafone_Czech_Republic
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_(podnik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Af%C3%A9ra_Olovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Milo%C5%A1e_Zemana
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vratislav_%C5%A0%C3%ADma&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_Buzkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_Buzkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrohrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semtinsk%C3%A1_l%C3%ADpa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_m%C4%9Bnov%C3%BD_fond
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Most
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krize_v_%C4%8Cesk%C3%A9_televizi
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%ADchov
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Svět 

 3. února – National Geographic na tiskové konferenci připustil, že jím 
oznámený objev zkameněliny opeřeného dinosaura rodu Archaeoraptor, 
který měl být chybějícím článkem mezi dinosaury a ptáky, je ve skutečnosti 
padělkem. 

 16. července – Proběhlo zatmění Měsíce. 
 25. července – Pád letadla Concorde společnosti Air France v Paříži, ze-

mřelo 113 lidí (109 na palubě letadla, 4 na zemi). 
 15.–20. srpna – Proběhly Světové dny mládeže v Římě. 
 14 září byl vydán Windows 2000. 
 5. října – Kvůli zfalšování výsledků prezidentských voleb vypukly v Běle-

hradě demonstrace, které vedly k rezignaci prezidenta Slobodana Miloše-
viče. 

 12. října – V Jemenu došlo k útoku na americký torpédoborec USS Cole, 
  z jehož přípravy je podezřelá al-Kajdá. 
 2. listopadu – Vstoupila první stálá posádka na Mezinárodní vesmírnou 

stanici. 
 6. listopadu – Irák začíná s ropou obchodovat v měně Euro.  
 7. listopadu – Prezidentské volby v USA. Prezidentem se stal George W. 

Bush. 
 11. listopadu – V rakouském Kaprunu 155 lidí uhořelo v lanovce na ledo-

vec. 
 12. prosince – Český premiér Miloš Zeman a rakouský kancléř Wolfgang 

Schüssel podepsali Protokol z Melku o jaderné elektrárně Temelín. 
 Mikuláš Dzurinda založil novou politickou stranu – Slovenskou demokra-

tickou a křesťanskou unii. 
 Bill Gates odešel z pozice generálního ředitele společnosti Microsoft. 
 Slovensko vstoupilo do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

Vědy a umění 

 1. ledna – Založena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 
 10. února – Byl oznámen objev pátého skupenství. 
 v únoru – Vyšel internetový básnický almanach Adieu 2000. 
 v květnu – Viděno ze Země se seřadilo 5 nejjasnějších planet uvnitř úhlu 

20° od Slunce. Pro přílišnou blízkost Slunci nebylo možno úkaz pozorovat. 
 Praha byla zvolena jedním z evropských měst kultury (pro rok 2000). 
 Objevena pátá lidská chuť umami. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archaeoraptor
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_M%C4%9Bs%C3%ADce
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Air_France
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_dny_ml%C3%A1de%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blehrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blehrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blehradsk%C3%A1_demonstrace_5._%C5%99%C3%ADjna_2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jemen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al-K%C3%A1ida
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_prezidenta_USA_2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaprun
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Sch%C3%BCssel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Sch%C3%BCssel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_z_Melku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Dzurinda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
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I. Orgány městské správy 

Samospráva 
 

Městské zastupitelstvo 
Zvoleno ve volbách v listopadu 1998 
Ing. Ivan Černý -  starosta  
Jan Burzanovský, člen rady MZ 
Martin Hlávka      
František Jedon     
Miloslav Kolařík     
Roman Kroutil                            
František Lajtner     
Ing. Ladislav Morávek    
Radovan Skřivan, člen rady MZ      
Ing. Vladimír Struska     
Vladimír Šelíř   
Jana Tůmová, zástupkyně starosty   
 Ing. Miroslav Včelák     
 Ing. Jitka Vyskočilová  
 Ing. Dušan Zahrádka, člen rady MZ 
 
 
 
 

Rada města – RM jednání 
 
Informace o průběhu jednání RMZ 10.1.2000 se nachází v ŽÚ 2/2000. Byl schvá-
len návrh smlouvy se SÚS Říčany o úklidu sněhu pluhem na určených komunika-
cích – Pražská ul. a přístup k ČOV II v rámci Zimní údržba komunikací; byl projed-
nán záměr – přesun tržiště do Jiráskovy ulice kvůli kritické situaci na nám. Arnošta 
z Pardubic – odhad nákladů 600 tisíc Kč (poznámka: nikdy neuskutečněno); dále 
bylo navrženo pokračovat v přípravě projektové dokumentace výstavby domu 
s pečovatelskou službou; byla jmenována nová předsedkyně kulturní komise H. 
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Novosádová; byla schválena směrnice o podmínkách poskytování informací po-
vinného subjektu jako interní předpis MěÚ včetně kalkulace nákladů spojených 
se zajištěním požadované informace ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb. 
ŽÚ 3/2000 zachytil jednání Rady MZ z 31.1.2000. Po kontrole usnesení se objevil 
návrh možnosti výstavby bytů s podporou státu. Jednou je nástavba na bytových 
objektech města čp.1346-7 (v ŽÚ chybně uvedena čp.1046-7) a 1095-6. Byly před-
loženy nabídky firem.  
Na množící se stížnosti na stav schodiště z ulice Žižkova k Výmole a do ulice  
U Výmoly vyzvala RM k provedení rekonstrukce podle návrhu p. Konečného. Stu-
die Ing. Korbeláře (4/97) se ukazují jako finančně nereálné. Nicméně souhlasí 
s návrhem VPS a bude odborným konzultantem. Pí Lišková písemně informuje  
o finanční situaci města k 31. 1 .2000 – město má k dispozici 16 mil. Kč. 
V ŽÚ 4/2000 jsou informace z rozšířeného jednání Rady MZ 6.3.2000, která mj. 
řešila ukládání inertního materiálu a skladování materiálu potřebného pro vý-
stavbu kanalizace na nám. Svobody za podmínek vyštěrkování nezpevněné části 
vozovky mezi ul. Kožíškova a Bezručova. 
Rada doporučila navázat kontakt s Ing. Rubešem, který pod adresou 
www.uvaly.cz prezentuje na internetu o Úvalech texty historického zaměření, 
proto je dobré navázat osobní kontakt a zajistit vzájemnou informovanost a ná-
vaznost úředních stránek města a stránek výše uvedených. 
Zazněla i petice občanů z Hakenovy ulice. Žádají o vyasfaltování ulice s tím, že 
jsou všechny sítě položeny a v ulici je velký provoz. Žádost byla projednána – z fi-
nančních důvodů nelze v současnosti vyhovět a nejsou vyřešeny vlastnické vztahy 
k pozemkům. 
RMZ odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou PONTEX na vypracování zjednodu-
šené projektové dokumentace na stavební úpravy pozemku pč.2007 v Jiráskově 
ulici za účelem zřízení městské tržnice s předpokládanými náklady 21 tis. Kč. 
Starosta přednesl žádost f. GILTEK CZECH s.r.o., která připravuje výstavbu teleko-
munikační věže v lokalitě Na Vinici na pozemku č.p. 3990. Jedná se o 36 m vysoký 
příhradový stožár pro umístění základnové stanice GSM pro síť Českého mobilu. 
Došlo ke změně odvozce popelnicových nádob. Od března 2000 bude svoz zajiš-
ťovat firma A.S.A. Praha, středisko Říčany. 
Jednání Rady MZ 27.3.2000 (ŽÚ 5/2000) mělo na programu úpravy nájemného, 
další využití objektu po paní Roháčkové čp. 527. Je několik zájemců (kadeřnictví 
Skřičíková, pí Černá květiny – rozšíření prodeje) i nových. Objekt čp.203 byl pře-
veden bezúplatně na město 23.3.2000.  

http://www.uvaly.cz/
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Rada byla informována o finanční situaci města. Diskutovalo se také o umístění 
informačních tabulí a plánů města. 
Jednání Rady MZ 17.4.2000 je zachyceno v ŽÚ 6/2000, kde byla RM informována 
o dopravní obslužnosti a smlouvě předložené Okresní autobusovou dopravou Ko-
lín na příspěvek na provozování autobusových linek v r. 2000. Předpokládá se zá-
loha 40 tisíc a doplatek k 31.12.2000 ve výši 42 tisíc Kč, shodně jako v r. 1999. 
V dalších bodech jednání se objevil požadavek složení kauce 100 tisíc firmou 
SPOJSTAV Praha (kvalita práce výstavby vodovodu a plynovodu v Zálesí); dále 
byly projednány - výsledky výběrového řízení na zajištění projekce II. etapy vý-
stavby splaškové kanalizace – 1. Hydroprojekt; náklady na provizorní chodník U 
Kaberny; materiálový rozpočet rekonstrukce schodů v Žižkově ulici, částka 118 ti-
síc Kč není zahrnuta do rozpočtu na rok 2000; nutnost bezodkladně zahájit rekon-
strukci filtrační stanice na koupališti a práce nutné se zahájením provozu. 
V ŽÚ 7/2000 je informace o jednání Rady MZ z 15.5.2000 o plnění uložených 
úkolů. Zásadní rozhodnutí o žádosti firmy GILTEK Czech, s.r.o., postavit v lokalitě 
Vinice 30m stožár pro provoz sítě nového mobilu, spočine na VZMZ. Vyjadřuje se 
Ing. arch. Durdík, doporučuje jednodříkový stožár a posouzení psychologického 
vlivu s ohledem na výhledové využití lokality. Firma proto žádá o možnost insta-
lovat zatím mobilní stožár, který nepodléhá schválení stavebního úřadu. 
Vodní stavby Praha uznávají reklamaci koupaliště a zavazují se k odstranění do 
30.6.2000. 
Byl odsouhlasen návrh pojmenování nových ulic v lokalitě Zálesí (Muchova, Kup-
kova, Čermákova, Brožíkova, Tichého, Slavíčkova, Lesní, Ebenová, Smrková, Mod-
řínová, Jedlová, Borová. 
Město obdrželo příslib dotace na nástavbu bytových domů čp. 1095, 1096, 
1346,1347 v ulicích Kollárova a Prokopa Velikého. Rada stanovila kritéria pro vý-
běr nových členů vytvořeného bytového družstva. 
RM byla informována o převedení domu čp. 203 darovací smlouvou do vlastnictví 
města. Provádí se geodetické zaměření a bude nutné zadat studii a projekt pro 
výběr dodavatele rekonstrukce. 
Starosta Černý přednesl úvahu o zřízení komplexního sportoviště a fotbalového 
hřiště pod sokolovnou s tím, že by se prodal pozemek v Pařezině na bytovou vý-
stavbu. V minulosti byla zpracována studie na využití lokality a tajemník má za 
úkol zajistit od pamětníků podrobnosti tohoto řešení. 
Místostarostka pí Tůmová informovala o problematice lokality bývalého objektu 
SPM Úvaly (Středočeský průmysl masný), kde dochází k havarijním situacím, 
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k odkrytí děr, k volnému přístupu k jedovatým chemikáliím v bývalých laborato-
řích, k přemnožení krys apod. Odbor životního prostředí oznámí skutečnost in-
spektorátu bezpečnosti práce.  
5.6.2000 se konalo další zasedání Rady MZ a informace o něm následují v tomtéž 
čísle ŽÚ. Mj. Vodní stavby dokončí odstraňování reklamovaných vad na koupališti 
do 30.7.2000. 
U již odsouhlasené připravované rekonstrukce dešťové kanalizace v Hodově bude 
nutné zvolit novou formu financování s ohledem na součinnost s firmou ESSA 
Czech.  
Splašková kanalizace a její II.etapa výstavby - p. Kroutil doporučuje ve smlouvě  
s firmou Hydroprojekt a.s. Praha uplatnit pozastávku za nekvalitní projekt  
a přednesl kritické připomínky ke stavbě kanalizace např. v ulici Na Spojce. 
Dále se jednalo o plánech plynofikace ulic v roce 2000 a 2001.   
V minulé i této RMZ se jednalo o žádosti  f. TRUCK Trial Czech, ta by ráda pro 
zviditelnění města získala povolení pořádání závodů v lokalitě zvané „Široká 
louka“. Očekává se negativní vyjádření referátu životního prostředí  Okresního 
úřadu. 
Postoj většiny zastupitelů k návrhu starosty „operace BUY SELL“ – zhodnocování 
volných finančních prostředků – je negativní. 
RM odsouhlasila zkušební instalaci stojanů na pitnou vodu od firmy EKOVODA. 
Samozřejmě se RMZ zabývala rozpočtem města a očekávaným snížením příjmů 
přerozdělováním daňových výnosů. 
Na jednání RMZ 27.6. (ŽÚ 8/2000) starosta I. Černý přednesl několik záměrů, 
které by město mohlo realizovat. Jednalo se o malý plastový bazének na koupa-
lišti pro batolata napojený na bazénovou filtraci, na zimu demontovatelný. Před-
pokládá účast sponzorů. Další úvaha se týkala vytvoření komise pro koncepční 
rozvoj města. 
Kvůli uvažované výstavbě kanalizace a vodovodu v ulici Jiráskova a Klánovická 
dochází ke změně harmonogramu výstavby v roce 2000, předpokládají se pro-
blémy finanční i organizační. Probíhají jednání s dopravním inspektorátem  
o uzavírce ulic a přemístění autobusových zastávek. 
RMZ odsouhlasila příspěvek na oplocení náhradního pozemku pro Kynologický 
spolek, který přišel o objekt a pozemek při navrácení pozemků původním majite-
lům, kterým město prodalo i objekt spolku. Utržené peníze půjdou na zmíněné 
oplocení. 
RMZ pověřila firmu Obzor ASSOCIATE s.r.o. činností, která povede k založení vý-
stavbového bytového družstva (pozn.: nejspíše níže uvedeného SBD VESNA). 
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Jednání Rady MZ 25.7.2000 je shrnuto v ŽÚ 9/2000. RMZ odsouhlasila: pronájem 
kiosku na koupališti na jeden rok p. Kašičkovi za symbolickou cenu; pronájem po-
zemku hřiště na Slovanech pro SK Úvaly – trénink mužstev a žáků a využití i pro 
Leteckomodelářský klub; pronájem nebytových prostor firmě VAPIS a.s Blansko. 
Rada byla informována o stavu založení bytového družstva VESNA (členové Mo-
rávek, Perglerová, Jedon, Lesay, Suchý). Toto stavební bytové družstvo vybuduje 
na domech v ulici Kollárova a Prokopa Velikého nástavby na domech čp. 1346 a 
1347, respektive 1095 a 1096 (známé později jako modré a žluté půdní nástavby) 
(poznámka Janurová r. 2020: družstvo dosud existuje a bude se podílet na opra-
vách bytových domů, kde nástavby postavilo). 
Rada jmenovala komise pro otevírání obálek na výběrová řízení na pokračující 
plynofikaci.  
Rekonstrukce filtračních zařízení na koupališti firmou RONOSERVIS (výměna 
všech 3 čerpadel) přijde asi na 174 tisíc Kč vč. DPH. 
Rada MZ také jednala 7.8.2000 a přehled bodů usnesení najdeme v ŽÚ 9/2000. 
Jeden se vztahuje k založení bytového družstva VESNA a 50 tis. Kč jako vkladu pro 
jeho založení, které družstvo po vzniku městu vrátí. Město osloví podnikatele, zda 
mají zájem získat byty pro stabilizaci svých zaměstnanců a znovu se objeví v ŽÚ 
informace o možnosti získání bytu. Dále RMZ nedoporučila tento rok otevírat 
koupaliště kvůli posunu opravných prací odstraňujících reklamované vady.  
Starosta opět jednal se zástupci Policie ČR o zřízení obvodního oddělení v Úvalech 
(Jiráskova ul.) Byl předložen přehled trestné činnosti v Úvalech a okolí v období 
1998 až červen 2000. Tabulka a graf jsou uveřejněny v ŽÚ 9/2000  
a slouží jako argumenty pro jednání s Policií ČR. V roce 1998 bylo spácháno 
v Úvalech a okolí 173 trestních činů, v r.1999 - 305 a v prvním pololetí roku 2000 
bylo trestných činů celkem 186. Je uvedena objasněnost (31, 51 a 47 případů)  
a podíl Úval v % v Okresním oddělení Čelákovice. 
V čísle 10/2000 ŽÚ starosta Černý podává zprávu o jednání Rady MZ z 29.8. 
V první řadě, jako vždy, kontrola úkolů a zprávy jednotlivých odborů MěÚ. Ve 
výčtu doporučení a souhlasů je uzavření nájemní smlouvy se Zvláštní školou na 
dobu určitou, tj. do 31.8.2004, za smluvených podmínek. Rada prodlužuje 
smlouvu s VaK Mladá Boleslav do konce roku a ustavuje komisi pro otevírání obá-
lek připravovaného výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské in-
frastruktury od roku 2001.  
Poměrně složitá je příprava reformy státní správy, kde bylo řečeno, že město 
Úvaly bude spadat pod MěÚ Čelákovice. Starosta je Radou pověřen písemně vy-
jádřit nesouhlas s navrženým přiřazením a RM podporuje snahy starosty Českého 



15 

 

Kronikářský zápis retrospektivní 2000/2020 

 

Brodu o vytvoření mikroregionu Č. Brod s odkazem na historickou návaznost, do-
stupnost a dopravní možnosti občanů Úval. 
V ŽÚ 11/2000 se podrobně a negativně k nově vznikajícím pověřeným úřadům III. 
stupně staví místostarostka J. Tůmová i starosta města I. Černý – v článcích 
Město nesouhlasí a Zařazení města Úvaly do správního obvodu Čelákovice, po-
dávají argumenty proti návrhu. 
Následuje informace z jednání Rady MZ 19.9. – Rada jednala převážně o vý-
stavbě  dešťové i splaškové kanalizace a plynovodu. 
Další jednání Rady MZ se konalo 9.10. a zpráva z něj je pokračováním informace 
v ŽÚ 11/2000. Mj. byla vybrána firma ELPON pro rekonstrukci domu čp. 203 
v majetku města, pro ubytování občanů se statutem uprchlíka. Příspěvek od státu 
se předpokládá 200 tisíc na rodinu, tedy celkem 600 tisíc. 
Opakovaně byly řešeny stížnosti občanů na distribuci a ukládání časopisu Život 
Úval, následuje osobní projednání s vedoucími Junáka a od 1.1.2001 bude distri-
bucí pověřena jiná organizace. 
Ve dvanáctém čísle ŽÚ se dočteme o čem jednala Rada MZ 30.10. Např.  
o smlouvě budoucí na koupi nově zatrubněné části dešťové kanalizace v ulici Šá-
malova firmou KIS Garant za symbolickou cenu 1,- Kč a zatrubněného příkopu za 
stejnou částku.  
Vedoucí Stavebního úřadu požaduje personální posílení kvůli nárůstu rozsahu čin-
nosti SÚ.  
Opět se projednávalo připojení Úval pod Čelákovice nebo Český Brod nebo pově-
řenou obec III. stupně se sídlem v Praze. 
V ŽÚ 1/2001 uveřejňuje starosta I. Černý zprávu z jednání RM 4.12.2000, kde in-
formuje o inovaci jednacího řádu RM i zastupitelstva, kterou budou zastupitelé 
připomínkovat.  
Podle nového zákona o obcích bylo rovněž třeba oslovit členy kontrolní komise  
a kontrolního výboru, zda chtějí setrvat ve funkcích. RM doporučila VZZM jmeno-
vat členy kontrolního výboru – jako předsedu Ing. L. Morávka, členy J. Havla, D. 
Pajasovou, Ing. R. Perglerovou a V. Šelíře. 
Pí Reicheltová informovala RM o jednání týkající se využití plochy Českých drah 
v Jiráskově ulici o ploše cca 2 300 m2. Ze strany města se uvažuje o nájmu či od-
koupení. Využití se předpokládá pro parkování vozidel následných uživatelů do-
pravy ČD. 
RM schválila pro další rok jednotnou cenu vodného pro domácnosti i ostatní od-
běratele ve výši 21,20 Kč/m3 včetně DPH a jednotnou cenu stočného 29,53 Kč/m3 
včetně DPH.  Doporučila VZZM schválit příspěvek města 8,- Kč/m3 na stočné (vy-
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vážení jímek). Radní p. Kroutil připomenul podchycení vlastníků nemovitostí k při-
pojení na splaškovou kanalizaci (situace na horním Úvaláku). (Poznámka 
Janurová 2020 – v té době se v dešťové kanalizaci objevovala i splašková voda, 
přestože třeba dlouho nepršelo. Tekoucí odpad silně zapáchal.) Rovněž upozornil 
na podnikatelskou aktivitu p. Racka v cukrovaru, kde strojní vybavení neodpovídá 
povolení stavebního úřadu a výroba suchých maltových směsí svou prašností je 
pro okolní bytovou zástavbu neúnosná. Neodpovídá ani schválenému územnímu 
plánu. 
 

VZMZ – jednání – podle kronikáře 
Poznámka Janurová: kronikář zaznamenal některá jednání Veřejného zasedání 
městského zastupitelstva včetně čísel usnesení, doplním je o důležitá rozhodnutí, 
která byla uvedena v článcích ŽÚ, případně v zápisech z jednání o každém zase-
dání zastupitelů a Rady města. 
Na svém listopadovém veřejném zasedání přijalo zastupitelstvo několik usne-
sení, které se týkají navrhované reformy státní správy : 
  
Usnesení  č. 2062 
 Zastupitelstvo města, v návaznosti na usnesení rady č. 20226 
 a s usnesení VZMZ č. 2052, zásadně nesouhlasí s přiřazením  
 města Úvaly do působnosti MěÚ Čelákovice (obecní úřad   
 III. stupně) v rámci připravované reformy státní správy. 
    Pro: 12   Proti: 0       Zdržel se:0 
     
Usnesení  č. 2063     
a) Zastupitelstvo města Úvaly požaduje, aby město Úvaly    
    bylo zařazeno pod úřad s pověřením III. stupně se sídlem 
         v Praze. 
 
b) Zastupitelstvo města Úvaly požaduje, aby v případě, že nebude      
takto definovaný pověřený úřad zřízen pro obce okresu      
 Praha-východ v Praze, bylo město Úvaly zařazeno pod úřad 
  s pověřením III. stupně v Českém Brodě. 
    Pro:10     Proti: 1       Zdržel se: 1 
 
Zřízení finančního a kontrolního výboru: 
Usnesení  č. 2067 
a) Zastupitelstvo města Úvaly v souladu s §117 zákona 
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č.128/2000 Sb. zřizuje finanční výbor ve složení:          
Ing. F. Adamčík, J. Šamanová, Ing. M. Včelák, Ing. J. Vyskočilová, 
b) Zastupitelstvo města jmenuje Ing. J. Vyskočilovou předsedou   
finančního výboru. 
     
Usnesení  č. 2068 
a) Zastupitelstvo města Úvaly v souladu s §117 zákona 
č.128/2000 Sb. zřizuje kontrolní výbor ve složení: 
J. Havel, Ing. L. Morávek, D. Pajasová, Ing. R. Perglerová, V. Šelíř, 
b) Zastupitelstvo města jmenuje Ing. L. Morávka předsedou finančního výboru. 
 

VZMZ podle informací v Životě Úval 
8.2.2000 se konalo mimořádné zasedání městského zastupitelstva (ŽÚ 3/2000) 
a mj. odsouhlasilo poskytování půjček pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel 
nevyplatil minimálně 2 měsíce mzdu a přijalo půjčku od státu na výše zmíněný 
účel.  
Dále jednalo o prodeji akcií České spořitelny, a.s. prostřednictvím Sdružení měst 
a obcí – akcionářů Čs., a.s.  
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemenu s D. Misárkem a 
M. Misárkovou pro pozemky p.č. 3100, 3116 a 3117 z důvodů práva města zřídit 
a užívat na výše uvedených pozemcích vodovod, kanalizaci, plynovod, veřejnou 
komunikaci a komunikační propojení. 
MZ ukládá RMZ zajistit finanční částku 200 tisíc Kč na oslavy 700 let trvání obce. 
Mimořádnému zasedání se věnuje obsáhle i článek redaktora Vl. Procházky 
v témže čísle, zejména prodeji akcií České spořitelny – prioritních, které se nedají 
veřejně obchodovat na rozdíl od kmenových. Prioritní akcie získalo město v rámci 
při transformaci ČS v roce 1992. 
 
V ŽÚ 4/2000 nacházíme usnesení z VZMZ ze 14.3.2000, ve kterých se mj. uděluje 
souhlas s prodejem kmenových akcií Čs., a.s. a pronájmem čp. 102 a 103 pro zří-
zení městského tržiště. Současně je nutno připravit novelizovanou vyhlášku  
o městském tržišti (poznámka 2020: vysvětlení jednání o dvou možnostech zřízení 
tržnice je podrobně zmíněno v kapitole III. podtitul – Tržiště – doplněno  
o informaci zúčastněné strany Ing. Kolouchové, majitelky pozemků). 
Podrobně dále zasedání ve zprávách z města rozebírá redaktor Vl. Procházka. 
 
V ŽÚ 7/2000 je uveřejněn výběr informací z veřejného zasedání městského za-
stupitelstva 13.6.2000 (nekonalo se v dubnu a květnu, protože bere na vědomí 
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zprávu o činnosti rady od 27.3. do 5.6.). Starosta má podle RMZ projednat s VRV, 
a.s., a METROSTAV, a.s., zpřesnění harmonogramů výstavby kanalizačních řadů 
a veřejných částí přípojek, jeho dodržování a sankce za nedodržení, zamezení 
opakování nesprávných postupů při zemních pracích. Na zasedání byli přizvání 
zástupci firem IMOS Brno a VAPIS Blansko (budují kanalizaci) a museli čelit 
značné kritice zastupitelů kvůli nekvalitní práci, pomalému postupu a nekoordi-
novanosti prací, dlouhodobého rozkopání ulic. Firmy se hájily nepřesnou projek-
tovou dokumentací a nesoudržností podkladu vozovky.  
Při jednání o změně rozpočtu zastupitelstvo konstatovalo, že nebude možné nyní 
rekonstruovat rybník Lhoták, nebudou prodány akcie Středočeské energetické 
a.s., nepřišla dotace na stavbu Domu s pečovatelskou službou. Nedostatek fi-
nancí nedovoluje např. zajistit sadovou úpravu náměstí. 
VZMZ nesouhlasí s umístěním pevného stožáru pro síť Českého mobilu na Vinici. 
Je nutno znovu ověřit při zadávání změn do Územního plánu města. 
 
Usnesení mimořádného jednání VZMZ 27.7.2000 se nachází v ŽÚ 9/2000  
a v podstatě uvádí výčet podobný jednání RMZ z 25.7. na předchozích stránkách 
ŽÚ a kapitole jednání RMZ v kronice. Toto mimořádné jednání shrnuje v článku 
„Zastupitelé města jednali…“ redaktor Ing. Vl. Procházka. Rozebírá harmono-
gram prací výstavby splaškové kanalizace a vodovodního řadu ve vztahu k dosud 
vyrovnanému rozpočtu města. Věnuje se možnosti nástavby bytů na objektech 
čp.1346 a 1347 v ulici Prokopa Velikého a čp.1095 a 1096 v Kollárově. Vrací se ke 
koupališti a pro dokončení prací zaplatí dluh Vodních staveb Praha, a.s., 250 tis. 
Kč, který bude vymáhat posléze soudní cestou. 
 
Další (ŽÚ 11/2000)  VZMZ se konalo 19.10. v hotelu Budka, kde zastupitelé sou-
hlasili s uzavřením různých smluv a úpravou rozpočtu. VZMZ rovněž odsouhlasilo 
případnou půjčku bytovému družstvu VESNA Úvaly do 1 mil. Kč vzhledem k tomu, 
že nejsou zatím všechny byty obsazeny. 
V návazném článku se redaktor Vl. Procházka ptá starosty – „Může město něja-
kým způsobem pomoci řešit situaci, která vznikla uzavřením prodejny potravin na 
náměstí Svobody?“ – Město prodalo objekt nákupního střediska v roce 1994 
panu Fialovi, který v rámci akciové společnosti Vít podnikal. Firma nakonec 
v tvrdé konkurenci nově vznikajících obchodních řetězců neobstála a zkrachovala. 
Další zájemce se zatím nenašel, ani občané neprojevují příliš zájem o tuto lokalitu, 
za nákupy vyjíždějí a z okolních vesnic jezdit k nám se také nerýsuje. Město na 
pronájem místností třeba pro kulturní využití nemá finance.  
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Dotaz „ Zlepší se parkování osobních automobilů u nádraží?“ - Studie vypraco-
vaná zhruba před rokem ukazuje umístění parkoviště podél Jiráskovy ulice, ovšem 
město narazilo na nepochopení základní myšlenky zástupci Českých drah. Ti si 
představovali, že město bude platit horentní sumy za nájem prostor, kde ovšem 
budou parkovat občané, kteří pak využijí služeb dráhy. Město si naopak předsta-
vovalo, že dráhy vloží pozemek a město vloží prostředky na úpravu parkoviště. 
 
V ŽÚ navazovalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města 14.11. v ho-
telu Budka na jednání RMZ z 30.10. a informovalo občany o zásadním nesou-
hlasu s přiřazením Úval do působnosti MěÚ Čelákovice. Schválilo také zvýšení 
ceny za svoz popelnicových nádob kvůli vzrůstajícím cenám pohonných hmot. V 
ŽÚ 12/2000 uvádí tabulku dosavadních a nových cen od r.2001. B. Prokůpek vy-
světluje platbu za svoz  odpadu. Kvůli navýšení ceny pohonných hmot od roku 
1999 téměř o 31% přistoupil svozce popelnicových nádob firma HP COMPAG, 
s.r.o. – ASA Praha ke zvýšení ceny za tuto službu cca o 5%. Nové ceny budou 
platné od r. 2001. 

II.  Hospodaření města  

 
Podle vyjádření nezávislého auditora bylo hospodaření města bez výhrad, rozpo-
čet města nebyl překročen, převážná část finančních prostředků (65,14 mil. Kč) 
byla směrována do investiční výstavby města, menší část (44,24 mil. Kč) využita 
na zajištění provozu města, údržbu a opravy. 
Podrobnější informace je možno získat v následujícím textu kroniky a návazných 
podkladech. 
 

Rozpočet 
 
Městské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 14.12.1999 rozpočet města na 
rok 2000 podle předloženého návrhu vyrovnaného rozpočtu ve výši 107 830 tis. 
Kč s tím, že plánovaný zůstatek roku 2000 bude 7 mil. Kč. 
Podrobněji o rozpočtu a jeho tvorbě hovoří se starostou Ing. Ivanem Černým re-
daktor Ing. Vl. Procházka (ŽÚ 1/2000). Starosta vyjadřuje středně optimistický 
odhad příjmu 107 mil. Kč. Hovoří i o plánovaných investicích města dostane-li 
město dotace – nová hráz rybníku Lhoták, výstavba Domu s pečovatelskou služ-
bou, dokončení výstavby čistírny odpadních vod. Potřebnou se jeví i dostavba 
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školního areálu, oprava a plynofikace zdravotního střediska a nutnost se rozhod-
nout, co učinit s budovou čp.95, která byla před 4 lety zakoupena za účelem adap-
tace pro městský úřad. Podle odborníků by ale celková rekonstrukce stála kolem 
10 mil. Kč. Objevuje se řada návrhů investičních akcí, ale finanční potřeby by byly 
vyšší, než reálné příjmy města. 
V ŽÚ 11/2000 je v informaci z jednání VZZM usnesení č. 2059, kde je vyjádřen 
souhlas s II. úpravou rozpočtu města na rok 2000, že příjmová část je navýšena 
o 13 635 000,- Kč s předpokladem navýšení dotace Ministerstva zemědělství ČR 
(4mil.) a příspěvku OkÚ Praha – východ na havarijní stav komunikací. Výdajová 
část rozpočtu je také navýšena o 13 635 000,- Kč. 
 

Investice města 
 
Výstavba chodníku v ul. U Kaberny. Materiálové náklady na stavbu provizorního 
chodníku v ul. U Kaberny pracovníky VPS za stanovených podmínek a parametrů 
se jedná o 97 až 100 tis. Kč. 

Čistírna odpadních vod  
O výstavbě nové čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v Úvalech hovoří 
velmi podrobně a zasvěceně v obsáhlém článku Ing. Kateřina Suchopárová z Vo-
dohospodářského rozvoje a výstavby, a.s., Praha, u příležitosti dne otevřených 
dveří, jako o jedné z největších investic města. Seznamuje s historií stavby, rozsa-
hem a technickými aspekty díla, kolik bylo proinvestováno nebo je plánováno (v 
letech 1998 – 30,5 mil. Kč, 1999 – 48,0 mil., 2000 42,9 mil. a v roce 2001 je před-
poklad 32,2 mil. Kč.) 
V ŽÚ 4/2000 je rovněž umístěn plánek stavby splaškové kanalizace a dopravního 
omezení souvisejícího se stavbou v roce 2000. 
Další informace o stavbě splaškové kanalizace ve Foersterově ulici je v ŽÚ 
10/2000 a p. Brožek, VRV, a.s., upozorňuje na pozdější vliv na dopravní značení 
v křižovatce ulic Klánovická, Bezručova a Foersterova. 

Poplatky  
Ve zprávách z města uvádí ŽÚ 2/2000 změny v cenách elektrické energie, plynu, 
telefonních poplatků, vodného a stočného, sazeb za poštovní zásilky a poplatky 
za odvoz pevného domovního odpadu. U posledního zůstávají ceny shodné s 2. 
pololetím roku 1999, ale sběrné nádoby, které nebudou označeny nálepkou, ne-
budou vyváženy. Rovněž se nemění cena poplatků ze psů, daň z nemovitosti  
a nájemné v obecních bytech. Nový koeficient v bytech bude stanoven až v tomto 
pololetí. 
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Zdá se, že je dobré uveřejnit v kronice i tuto změnu v položkách rodinného roz-
počtu, která ovšem nepochází z vyhlášek města. Jsou to vládní rozhodnutí, které 
ale zasáhnou do života každé, i úvalské rodiny. Jedná se o výše zmíněné ceny 
elektrické energie pro domácnosti (vybrané sazby) včetně 22% DPH, ceny plynu 
pro domácnosti, telefonní poplatky, sazby za poštovní zásilky.  

III.  Průmysl, zemědělství, obchod, služby 

Průmysl 
    
Nová úvalská továrna Essa Czech Group 
 
U silnice směrem na Jirny postavila španělská firma Essa Czech Group malou to-
várnu, kde už dokončuje technické detaily. V nové hale se budou kovové díly li-
sovat a potom bodově svařovat. Ekologičnost zpracování dílů pro automobilový 
průmysl mi potvrdil ředitel Ing. Joan Riba, Katalánec, jenž mi zodpověděl několik 
otázek a znovu potvrdil, že se v Úvalech nepočítá s žádným chemickým zpraco-
váním, že z továrny nebude vycházet žádný kouř. 
 
Proč si španělská firma vybrala zrovna Úvaly? 
Ing.Riba: Úvaly nepatří k finančně náročné Praze a neleží daleko od mezinárod-
ního letiště, což je časově výhodné pro pracovníky mateřské firmy ve Španělsku. 
Úvaly mají dobré dopravní spojení silniční i železniční. Při začátcích nám vyšli 
vstříc a pomohli radou jak pracovníci MěÚ, tak i náš stavební dodavatel firma 
Rebac. 
Kdy zahájíte provoz v nové hale? 
Ing.Riba: Chceme se přestěhovat začátkem března. Začneme dvousměnným pro-
vozem, později přejdeme na třísměnný, avšak noční směna nebude využívat 
všech strojů. Na víkendy se výroba neplánuje, jen mimořádně. 
Pro jaké značky aut budete vyrábět? 
Ing.Riba: Pro Audi, VW a Škodu. 
Používáte českých lisovacích strojů? 
Ing.Riba: Nechali jsme zabudovat relativně nové německé a španělské stroje, 
které jsou uloženy na pružných podložkách, silentblocích. Celá budova je hlukově 
odizolována včetně střechy, vrat i základů. 
Ale dopravní obslužnost firmy zatíží okolí... 
Ing.Riba: Několik kamiónů bude denně přivážet suroviny /pozinkované plechy/ a 
odvážet hotový lisovaný nebo svařovaný produkt. Nepůjde o velké zvýšení do-
pravy. 



22 

 

Kronikářský zápis retrospektivní 2000/2020 

 

Jsou už vybudovány inženýrské sítě a příjezdová komunikace? 
Ing.Riba: Zbývá dobudovat krátkou příjezdovou komunikaci s parkovištěm. 
Všechny přípojky jsou již hotovy. 
Kolika lidem nabídnete práci? 
Ing.Riba: Do konce roku chceme zaměstnat 100 osob. Potřebujeme např. stroj-
ního inženýra, metrologa, účetní, údržbáře, desítky dělníků pro práci na lisova-
cích a svařovacích strojích. Máme zájem o stabilní pracovníky, kterým zajistíme 
dopravu od úvalského nádraží k továrně a zpět. 
Domníváme se, že podobné malé továrny jsou pro obec přínosem. Essa Czech 
nepoškozuje životní prostředí, účastní se dovybudování inženýrských sítí. Firma 
nabízí pracovní příležitosti, i když s vyšším pracovním nasazením, v místě bydliště 
nebo blízkém okolí. Část přerozdělených daní se vrátí zpět do Úval. 
Autor rozhovoru Lenka Dandová 
 

Španělé staví v Úvalech 
16.5.2000 Právo    str. 19    Trhy &amp; Ekonomika (kor)         
Španělská firma Estampaciones Sabadell otevřela v pátek v Úvalech halu na vý-
robu lisovaných ocelových dílů automobilů. Jde o první závod firmy mimo území 
Španělska. Investice představuje 326 miliónů korun, počet zaměstnanců bude 80, 
působit bude pod názvem Essa Czech. "Obec nedaleko od Prahy jsme zvolili proto, 
že chceme posílit naši přítomnost na německém trhu a zároveň udržet pevnou 
pozici ve Škodě," řekl na tiskové konferenci prezident společnosti Jaime Bonet Be-
laguer. V příštím roce má továrna v Úvalech vykázat fakturaci za 220 miliónů 
korun, v dalších letech firma předpokládá expanzi a zakoupila proto pozemek 
mnohonásobně větší, než v první fázi využije. Estampaciones Sabadell byla zalo-
žena v roce 1965. Jde o rodinný podnik. Odběrateli jsou automobilky Seat, Ford, 
Audi, Renault a další. 
 

Španělská továrna v Úvalech u Prahy 
  16.5.2000   Haló noviny,    str. 07   Ekonomické zpravodajství (př, ČTK)         
PRAHA - Španělský výrobce lisovaných dílů pro automobily společnost Estampa-
ciones Sabadell otevřela 12. května Úvalech u Prahy první pobočku mimo Špa-
nělsko. Nová továrna si v první fázi na zastavěné ploše 7500 metrů čtverečních 
vyžádala investici 326 miliónů korun. Informoval o tom viceprezident firmy Antó-
nio Marsal. Stavba obsahuje tovární halu a kanceláře pro zhruba osmdesát za-
městnanců. V budoucnu firma počítá s rozšířením továrny na troj až čtyřnásobek. 
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Závod by měl poskytovat dodávky automobilových komponent zejména pro spo-
lečnost BMW a koncern Volkswagen, včetně tuzemské Škody Auto. Společnost 
loni vykázala tržby v přepočtu 5,9 miliardy korun. Firma byla založena  
v roce 1965 a nyní zaměstnává 1249 zaměstnanců v jedenácti výrobních provo-
zech. V prosinci loňského roku koncern získal úvěr 475 miliónů korun určených 
pro financování plánů na svou expanzi. 
 

Tržiště  
Po přemístění drogerie Zamora manželů Zámostných z Husovy ulice do objektu 
na náměstí Arnošta z Pardubic vyvstal problém s parkováním a manipulačním 
provozem před obchodem. Místo bylo využíváno jako tržiště. Informuje o tom ŽÚ 
2/2000. Zmiňuje krátkodobé trvání soukromé tržnice na pozemku Ing. Kolou-
chové v Husově ulici za čp.77 od 23.11.1998, kterou provozovala čtyři měsíce. 
Dnes je místo nevyužito, jak píše redaktorka L. Mandová. Dále uvádí argumenty 
živnostenského úřadu paní Tesařové a srovnává s odpověďmi Ing. Kolouchové, 
jak byl provoz tržiště zajištěn, kdo přijíždí a přijížděl z prodejců a jaké služby a 
nájmy byly stanoveny pro prodejce. Srovnání argumentů přichází v roce 2000 a 
není zcela zřejmé, proč byly zpětně použity. Vysvětlení není v článku podáno, zdá 
se, že bylo jejich uveřejnění vyprovokováno jednáním RM o přesunu tržiště z ná-
městí do míst proti nádraží v Jiráskově ulici (viz jednání RM v lednu 2000). Město 
zatím s Ing. Kolouchovou nejednalo. Ta i po letech (pozn.: oslovena v červnu 
2020) vzpomíná, že vše „ztroskotalo“ na nevstřícnosti města, které zachovalo 
tehdy tržiště i na náměstí (v letech 1998/99) a na malém městě se dvě tržiště 
neuživí. 
Na článek L. Mandové reaguje v dalším čísle vedoucí živnostenského úřadu Jana 
Tesařová, která hovoří o snaze dohodu s Ing. Kolouchovou uzavřít, ale sami trho-
vci nabízené prostory ve větší míře dosud nevyužili. 
 

Služby – podnikání – obchody 
ÚTM Ing. Pavel Krob zřizuje BAZAR v Husově ul. 77, příjem do komisního prodeje. 
Dále v Úvalech poskytuje služby instalatérské P. Frýdman. 
Elektronik Servis P. Čadil, stavební práce Hrachovec, malířské a tapetářské práce 
Heštera. 
Práci nabízí firma BOS s.r.o. Purkyňova – práce s kovem. 
Oceňování nemovitostí stále nabízí Ing. Ivan Rut v Atlasové 1462. 
Daně zpracuje R. Froněk Hálkova 61. 
Fasádní zateplovací systémy KOLOR-HRANÍK, s.r.o., Škvorecká 1463. 
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Tvárnice Ytong ad. nabízí f. Granella, s.r.o., Škvorecká 1463. 
Geodetická kancelář GEOKA v Rašínově 1239 provádí geometrické plány všeho 
druhu i činnost soudního znalce. 
Studio RADKA kadeřnictví, manikúra v Jungmannově 815. 
Krejčí Melka – opravy, úpravy konfekce, šití ložního prádla ad. B. Němcové 235. 
Kváča Karel – zahradník – prodej okrasných dřevin, Mánesova 880. 
Stavební práce Masluk – Wolkerova 379. 
Solar technik – žaluzie, rolety … výroba, montáž, vzorkovna Pražská 1473. 
Zámečnictví Vladimír Selix Srbská 365. 
Autoškola Jiří Bubák – učebna v areálu AMK v Muchově ulici. 
Autodoprava Martin Futtera, Pražská 336 Úvaly. 
Konzultace a poradenství v oblasti výpočetní techniky Ing. Michal Breda MB. 
Stavebniny Krutský, Škovorecká 871. 
Pokrývač – i drobné opravy, Jiří Kubát Úvaly. 
AGENTURA DANA – nabízí přivýdělek a příležitostné služby (hlídání dětí, dopro-
vod, společnice pro starší občany, malá výpomoc v domácnosti., Atlasová 1434. 
Na náměstí Svobody 1452 byla nově otevřena prodejna parfumerie OTECO, nao-
pak byla uzavřen butik Jiřina Vokálová Husova ul. 
Úklidové práce v Úvalech nabízí Vojtěch Dojva. 
Ozdobné balení dárků nabízí Jovana Prokůpková, Bendlova 329. 
Inzerát v ŽÚ 9/2000 upozorňuje, že město navštěvuje i pojízdná čistírna peří. Bývá 
umístěna na náměstí Arnošta z Pardubic před drogerií. 
 

Živnostenský zákon – novela 
V ŽÚ 4/2000 uvádí vedoucí odboru ObŽÚ Jana Tesařová vysvětlení obsáhlé novely 
zákona č.455/1991 ve znění č.356/1999 Sb.z. a s účinností od 1.3.2000 vstupuje 
s platnost. Živnostenský zákon je základním veřejnoprávním předpisem, upravu-
jícím podmínky podnikání pro převážnou většinu právnických a fyzických osob. 
 

IV.  Výstavba, doprava a spoje 

 
Výstavba  

Názvy nových ulic ve čtvrti ZÁLESÍ   
Rada MZ odsouhlasila předložený návrh pojmenování nových ulic v lokalitě Zálesí 
podle přiloženého schématu: 
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- v návaznosti na ul. Jirenskou ulice MUCHOVA, KUPKOVA, ČERMÁKOVA, BROŽÍ-
KOVA, TICHÉHO, SLAVÍČKOVA, 
- v návaznosti na ulici Fibichova ulice LESNÍ, EBENOVÁ, 
- v návaznosti na ulici K Hájovně ulice SMRKOVÁ, MODŘÍNOVÁ, JEDLOVÁ, BO-
ROVÁ. 
V tomto smyslu doporučila tento návrh VZMZ ke schválení. 

Schodiště nad Výmolou   
Z ulice Žižkova do ulice Dobročovická. 
Ačkoliv se jedná o velice frekventovanou ulici sloužící občanům Radlické čtvrti, 
Slovan a U Výmoly, je v havarijním stavu. Podle předběžné studie rekonstrukce 
jde o náklad (cca 600 tis. Kč), který je nad stávající finanční možnosti města.   
Po dohodě s Ing. Korbelářem, za jeho odborného dohledu, provedli rekonstrukci 
pracovníci Veřejně prospěšných služeb pod vedením p. Jiřího Konečného. 
Jedná se o částku cca 118 tis. Kč, která není zahrnuta ve stávajícím stanoveném 
rozpočtu města na rok 2000. Vzhledem k využití schodiště občany je jeho rekon-
strukce obzvlášť prioritní a nelze ji odkládat. Ještě před VZMZ a úpravou rozpočtu 
nutno využít stávajících finančních prostředků na opravu komunikací  
a zahájit bezodkladně demontáž a rekonstrukci schodiště. 
V konečném stavu se ze schodiště stal hezký kout města s pohodlným výstupem 
z ulice U Výmoly (3 odpočívadla, 1x lavička, 40 schodů) do ulice Žižkova. 
V ŽÚ 1/2001 najdeme článek H. Liškové a Ing. Bredy, ve kterém je podrobně 
popsán průběh rekonstrukce a uveřejněna tabulka finančních nákladů na použitý 
materiál – částka je shrnuta na 141 782,- Kč. Článek doplňuje fotografie místa 
před a po rekonstrukci. 

Kanalizace 
V souvislosti s pokračování stavby splaškové kanalizace dochází ve městě k plá-
novaným uzavírkám ulic a přemístěním některých autobusových zastávek, po do-
hodě dopravního řešení s Policí ČR a Okresním úřadem, o čemž jsou občané včas 
informováni. 

Bytová výstavba    
V průběhu listopadu proběhlo jednání s pracovníky MV ČR a OkÚ, které se týkalo 
rekonstrukce rodinného domu čp. 203 pro ubytování občanů se statutem uprch-
líka. Návazné smlouvy s OkÚ a MV ČR jsou připraveny k podpisu, vybrané rodiny 
podpisem odsouhlasily zájem o ubytování v čp. 203 za domluvených podmínek. 
Byly zahájeny přípravné práce spojené s rekonstrukcí objektu. 
Podle současných představ pracovníka MV ČR bude v roce 2000 státní příspěvek 
na rodinu 200 tis. Kč, tj. celkem 600 tis. Kč. Zbylá částka bude vyplacena 
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v roce 2001. 
Rada schválila návrh hodnotitelské komise na rekonstrukci rodinného domku čp. 
203 jako výsledek hodnocení nabídek. Vyzváno bylo 5 firem, nabídky podaly dvě 
firmy. Rada odsouhlasila doporučení komise v pořadí firem: 
1. ELPON, s.r.o. 
2. Roman Kroutil 
 
Bytové nástavby 
Na bytových domech č.p. 1095 a 1096 budou realizovány 4 bytové jednotky  
o velikosti 2+kk o podlahové ploše cca 40-47 m2 formou půdní vestavby. Na by-
tových domech č.p. 1346 a 1347 bude na každém objektu vybudováno 5 byto-
vých jednotek velikosti 3+kk (2 byty), 2+kk (2 byty) a 1+kk (1 byt) o podlahové 
ploše cca 40-70 m2 v závislosti na velikosti bytu. V první fázi byli osloveni zájemci, 
kteří se přihlásili k výstavbě bytů formou spoluúčasti již v roce 1997 a výstavba 
uvažovaných bytů nebyla realizována. Dále oslovujeme žadatele o byt, kteří jsou 
evidováni na MěÚ Úvaly. V neposlední řadě byli osloveni ti, kteří ani  
v jednom seznamu nebyli vedeni a měli by zájem o výstavbu formou finanční 
spoluúčasti. 
Pro výběr členů bytového družstva stanovila rada MZ následující kritéria - trestní 
bezúhonnost žadatelů včetně rodinných příslušníků, přednost budou mít občané 
Úval, popř. ti, kteří v našem městě jsou zaměstnáni. V případě, že počet uchazečů 
bude převyšovat počet bytů, které budou realizovány, potom budou stanovena 
další kritéria nebo bude proveden výběr uchazeče losováním na veřejném zase-
dání. Výše částky, kterou bude člen družstva skládat, a stanovy družstva budou k 
dispozici zájemcům od 21.6.2000 a mohou si je vyzvednout na odboru správy 
majetku města. Částka bude samozřejmě závislá na velikosti bytu, o který bude 
mít člen zájem. Rovněž tak částka, kterou bude město přispívat ze státní dotace 
na jednotlivé byty bude závislá na velikosti tohoto bytu. 
Uchazeči, kteří budou mít zájem být zařazeni do seznamu, mohou podat písem-
nou přihlášku na MěÚ Úvaly. V přihláškách bude zřetelně udáno, že jde  
o finanční spoluúčast při výstavbě bytových jednotek, dále bude obsahovat 
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, adresu bydliště, popř. zaměstnavatele  
v Úvalech a velikost bytu, o jaký má žadatel zájem. Další informace bylo možno 
získat na odboru správy majetku města. Ing. Renata Perglerová, vedoucí odboru 
správy majetku města (pro občany byl uveřejněn článek tohoto znění v ŽÚ 
6/2000). 
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V ŽÚ 9/2000 Ing. Perglerová informuje o pokračování činnosti města pro defini-
tivní přiznání státní dotace na výstavbu nových bytů. Ve spolupráci s firmou Ob-
zor Associate, s.r.o., založilo město bytové družstvo s názvem SBD Vesna Úvaly. 
Dále je uvedena tabulka ceny bytů a harmonogram plateb nástavby a vestavby 
– složení členských podílů. V ul. Prokopa Velikého se jedná o 5 bytů, v ul. Kollá-
rova o 4 byty. 
V ŽÚ 1/2001 shrnuje, na popud stížnosti občanky Ing. M. Vrzákové na nevhodné 
topení a kouř obtěžující děti ve III. MŠ, Ing. Perglerová možnosti rekonstrukce 
dvou bytovek  bývalé Masny, nástavby i kotelny. Vyčísluje náklady na případnou 
plynofikaci ad. v ceně cca 1,2 mil. Kč s tím, že částečně příspěvek formou dotace 
SFŽP (Státního fondu životního prostředí), pokud ho město obdrží, urychlí záměr. 
 

Doprava 
Život Úval 7/2000 uveřejňuje jízdní řád vlaků odjíždějících z Úval směrem na Kolín 
a do Prahy na Masarykovo nádraží. Z něj se dozvídáme že platí od 28.5.2000 do 
9.6.2001 a vlaky jezdí v dopravní špičce každou půlhodinu, začínají do Prahy 
v 4.39 h, od 8.39 jen jednou za hodinu a počínaje 14.39 zase zkracují dobu mezi 
spoji na půl hodiny. Od 18.39 do 23.39 h opět nastupuje hodinový limit. O půlnoci 
jede jediný noční vlak zpět z Prahy. Vlaky mívají dost často zpoždění 10 až 20 mi-
nutové. 
V ŽÚ 8/2000 připomíná Z. Havránková, že 20. srpna uplyne 155 let od okamžiku, 
kdy projel po devíti obloukovém železničním mostě, který patří v Úvalech mezi 
významné památky, první oficiální vlak na trati Praha – Olomouc. Viadukt byl po-
staven roku 1844 a ceremoniálu dokončení 30.11. se účastnili arcivévoda Štěpán 
a Ferdinad Karel. V posledním uloženém kameni je text básně od dobového au-
tora Jana Pravoslava Koubka „Ohlas radostných citů při kladení zawíracího ka-
mene“. Motiv mostu – Devíti kanálů, jak se viaduktu říká, se objevil i na vítězném 
návrhu loga a plakety k výročí 700 let trvání obce od Jonáše Koukla. 
V ŽÚ 8/2000 se občan V. Koukl ptá v diskusním fóru serveru českých drah 
(www.cdrail.cz ) na velká zpoždění vlaků na trati do Úval. Z odpovědi vyplývá, že 
za to může jednokolejka Opočínek-Přelouč a zvýšení výskyt vlaků EC/IC (Eurocity 
a Intercity) vedených podle nového jízdního řádu toutéž tratí. Spolehlivější vlaky 
by měly být ty vedené jen z Kolína. Vše je také pod vlivem modernizace doprav-
ních koridorů. V létě 2000 konečně začnou jezdit nové jednotky 471 (City Elefant). 
 
Dopravní opatření ve městě 
Stavba splaškové kanalizace (plánek uzavírek a náhradních zastávek autobusů) 
si vyžádá úplnou uzávěru ulic Jiráskova a Klánovická. Průjezd bude umožněn 

http://www.cdrail.cz/
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z ulice Na Spojce do ulice Foersterova a Bezručova. Zastávky budou umístěny 
v ulici Husova, Autobusová zastávka v ul. Klánovická před firmou Elektromecha-
nika bude posunuta ke křižovatce se silnicí II/101. Předpokládaná doba uzávěry 
až 3 měsíce. 
 

Pošta  
Česká pošta upozorňuje občany, že na poštovních schránkách nebo tam, kde by 
měly být, se objeví nálepka s požadavky: volný přístup k dopisním schránkám 
nebo jejich vhozům; fungující zvonky k bytům opatřené jmenovkami; seznam ná-
jemníků s údajem poschodí (příp. číslo bytu); schránky opatřené jmenovkou, do-
statečně velké a v dobrém technickém stavu, znesnadňující krádeže zásilek; pro-
stor schránek a informačních tabulí dobře osvětlený a přehledný. Česká pošta 
může podle Poštovního řádu 45, odst. 6, zastavit doručování do domů, které ne-
splňují uvedené požadavky. Od r. 2001 bude pošta distribuovat Život Úval, pokud 
nebude mít majitel/občan vhodnou poštovní schránku, nebude mu časopis doru-
čen, upozorňuje Ing. Breda. 

V.  Politický vývoj, kultura, školství, život v Úvalech 

 
V ŽÚ informuje redaktorka PhDr. L. Mandová v následujícím článku o události: 
21. září 2000 se uskutečnila v Úvalech celodenní návštěva naší senátorky PhDr. 
Libuše Benešové. Předsedkyně Senátu si vybrala základní a zvláštní školu a obě 
mateřské školky. Obdivovala novou výrobní halu firmy Essa Czech a potvrdila, že 
kolem haly s lisovacími stroji není slyšet žádný hluk. Dále navštívila firmu Elek-
tromechanika a tiskařskou, knihvazačskou a restaurátorskou dílnu manželů Kru-
pkových. Zajímala se nejen o knihy, ale i o zahrádku a všední pracovní den 
umělců. Navečer se PhDr. L. Benešová sešla s městskými zastupiteli, kde se mimo 
jiné hovořilo o finanční situaci obcí, o chystané změně způsobu rozdělování vý-
nosu daní. Senátorka je toho názoru, že by ministerstvo financí mělo jasně sta-
novit pravidla výběru daní. Starosta zdůraznil, že obce potřebují dlouhodobý mo-
del vybírání a přerozdělování daní a daní z nemovitostí. Poté je třeba ho dodržet. 
Obce investují - /Úvaly dostavěly čistírnu a staví kanalizační řady/ - a pak platí 
dluhy, tedy obce, které mají finanční závazky, mohou obtížně reagovat na změny 
po několika měsících. Místo očekávaných 26 mil. má město dostat jen cca 18 mil. 
Kč. 
Další pohromou je navržené řešení územně správních celků, konkrétně spádo-
vost Úval pod správu Čelákovic, kam se lze těžko dostat veřejnou dopravou. Paní 
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senátorka vysvětlila, že jde pouze o návrh ministerstva vnitra, který se nestane v 
této podobě zákonem. Tady je úloha nových krajských zastupitelstev, aby tuto 
věc pohlídala. 
V neformální diskusi prokázala velkou znalost úvalských poměrů, např. i typologii 
problémů Stavebního úřadu v Úvalech zahlceného prací. Předsedkyně Senátu se 
domnívá, že velikost stavebního úřadu má být odvozena ze stavební činnosti, 
tedy podle počtu staveb v obci, a nikoliv podle počtu obyvatel. K 19. hodině za-
mířila senátorka na úvalskou katolickou faru. Páter Šubrt apeloval na to, aby se 
u ministerstva školství zasadila o povinnou eticko-mravní výchovu na školách. 
Buď by děti v rámci výuky navštěvovaly hodiny občanské etiky, nebo hodiny ná-
boženství. Senátorka, která na radnici přiznala absenci ideje našeho státu, přislí-
bila, že tento návrh předá dál. 
PhDr. Libuše Benešová byla zvolena na 4 roky, každé 3. pondělí v měsíci navště-
vuje od 16 do 18 hodin náš městský úřad, kde je k dispozici občanům. Požádala 
jsem jejího asistenta o konkrétnější údaje: jen v době od října 1999 do srpna 
2000, celkem za 11 návštěv se na svou senátorku obrátilo 17 úvalských občanů. 
9 občanům vyřešila jejich problém v rámci návštěvních hodin, jednou interveno-
vala u soudů ČR se žádostí o urychlení projednávaných věcí, čtyřem občanům 
zaslala informace ohledně projednávaných zákonů /zákon o odpadech, zákon  
o elektronickém podpisu apod./. Třem občanům zaslala různé dokumenty (kopie 
projevů, informace o EU/. 
Na mou otázku, zda dvoukomorový systém Parlamentu je to nejlepší pro náš 
stát, odpověděla: "Sama si tuto otázku kladu. Senát je ale v naší Ústavě zakotven. 
Pokud má sloužit dobrému cíli, měli by občané sledovat, jak kdo ze senátorů hla-
suje při návrzích zákonů". 
PhDr. L. Benešová při své nejdelší návštěvě Úval působila přirozeně, jí prezento-
vané názory hájí zájmy Úval. 
Občané si při takových návštěvách uvědomí, že ani předsedkyně Senátu není vše-
mocná a že jako senátorka může jen iniciovat zákony, které pak Parlament může 
schválit a vláda či nižší správní úřady uvádět v život. Je to pomalé, ale demokra-
tické. 
 

Politický a místní vývoj za posledních deset let 
Článek v ŽÚ 3/2000 shrnuje v rozhovoru redaktora Vl. Procházky se starostou Ing. 
Ivanem Černým jeho desetileté působení ve funkci a vrací se i ke vzniku OF v Úva-
lech a nakonec i do roku 1986, kdy byl nynější starosta, jak říká „vtažen“ do ve-
řejného dění. Hovoří o cestě k funkci, práci starosty v jaksi nedospělém městě, 
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spolupráci s úředníky a vztazích mezi úředníky a občany. Samosprávy mají po 
roce 1989 rozhodující vliv jak ve správě, tak i v plánování rozvoje měst  
a obcí. Starosta ocenil i ochotu občanů zapojit se do oslav 700 let trvání města. 
Vyjmenoval i nejnutnější investiční akce jako byla plynofikace, výstavba čistírny 
odpadních vod a kanalizace, vodovodní sítě a dostavba školy. Sám čerpal i zkuše-
nosti v zahraničí (Rakousko, USA a Francie – kromě dopravy do Francie nezatížil 
městský rozpočet). Redaktor se ptá na vazbu na občany a „jak chutná moc“, na 
to starosta uvádí, že je přístupný každému názoru a diskusi, moc vnímá jako pra-
vomoc o trochu vyšší než všech 15 zastupitelů města, která je podřízena moci 
občanů při volbách do místních i vyšších orgánů. 
 

Volby 
12. listopadu 2000 (neděle) se konaly volby do krajských zastupitelstev a části 
senátu. V ŽÚ 11/2000 oznamuje starosta konání a v čísle 12/2000 je uveřejněna 
tabulka výsledků voleb do Senátu a do krajského zastupitelstva. 
V Úvalech a přidružených obcím volilo 37% občanů. Do Senátu v našem volebním 
obvodě č.41 (Benešov) na prvním místě byla Ing. H. Rögnerová, na druhém PhDr. 
L. Benešová, ovšem jen v prvním kole voleb. Ve druhém kole byla zvolena H. Rög-
nerová z KDU-ČSL. Ve volbách do krajských zastupitelstev v Úvalech uspěla ODS, 
Čtyřkoalice a KSČM (v zapsaném pořadí). Na čtvrtém místě pak ČSSD  
a pátém ČSNS – Nezávislí, což se v podstatě shoduje i s volbou přidružených obcí. 
Volby komentuje a výsledky uvádí v ŽÚ 1/2001 redaktor Ing. Procházka. Zmiňuje, 
že ve Středočeském kraji má převahu pravice. 5. prosince byla podepsána dohoda 
ODS a Čtyřkoalice (KDU-ČSL, Unie svobody, ODA a DEU)  o povolební spolupráci. 
Na prvním zasedání krajského zastupitelstva 18.12. byl historicky prvním hejtma-
nem zvolen většinou hlasů Petr Bendl nominovaný ODS. 
 

Kultura 
 

Městská knihovna   
Počátkem roku byl odsouhlasen RM dodatek knihovního řádu o přístupu na inter-
net na počítači v MěK. Obsáhlý článek o MěK najdeme v červnovém zvláštním 
čísle ŽÚ. 
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Manželé Krupkovi vystavovali knižní vazby 
Na výstavě, pořádané od 18. do 24. dubna, představili manželé Krupkovi knižní 
vazby. Po řadě úspěchů v Čechách i v zahraničí prezentovali teprve nyní svoji uni-
kátní tvorbu ve městě, kde žijí a pracují. Specializují se na uměleckou vazbu  
s kůží a pergamenem. Na malém prostoru, v decentním prostředí "Domečku"  
u základní školy, bylo možné spatřit něco pozoruhodného a jedinečného. Krup-
kovi dokázali, že knižní vazba může být prostředkem posouvajícím knihu do jiné 
dimenze. Z vystavených prací byla zřejmá neotřelá realizace nápadů a kvalitní 
řemeslné zpracování. Na exponátech bylo vidět, že fantazie nezná hranic, a že do 
vazby je možné zakomponovat i fragmenty produktů vytvořených okolní příro-
dou. Lístky z vosího hnízda nebo pavučina nejsou ale samoúčelným doplňkem 
vazby. Působí nejen jako experiment, ale promyšleně dodávají knižní vazbě ma-
gické působení a ukazují na svébytný rukopis autorů. 
Pro milovníky krásných knih je určena typograficky náročně zpracovaná bibliofil-
ská edice. Pod jednou střechou tak vznikají knížky od ruční výroby papíru až po 
náročnou vazbu. 
Manželé Krupkovi návštěvníkům výstavy předvedli, že lze povýšit knihařské ře-
meslo na umění. Ukázali, že kniha, a v tomto případě krásná kniha, má na pře-
lomu tisíciletí v čase multimédií svoje nezastupitelné místo.   
Ing.V. Procházka (ŽÚ 4/2000) 
 

Koncerty, plesy, výstavy 
Následuje přehled společenských akcí ve městě. 
6.2. Veselý karneval v maskách pořádá MDDM v sokolovně 
12.2. 2000 - 20. rybářský ples v sokolovně 
18.3. Karneval fotbalistů též v sokolovně 
15.4. Pomlázková s Modrým G v hotelu Budka, hraje taneční orchestr Jaroslava 
Šindeláře pro seniory. 
30.4. odpolední a večerní akce Čarodějnice – průvod od MDDM na hřiště pod so-
kolovnou, skupina historického šermu, táborák. 
30.6. pořádá hospoda „U Káši“ recesistickou akci Silvestr 2000 a ½, hraje Bara-
Band. Odpoledne pořádá ZOH – běh na lyžích, sáňkování ad. 
11.-13.2. druhá výstava Galerie mladých umělců – GBU (asi značí Galerie budou-
cích umělců) v budově MDDM – keramika, skleněné plastiky, olejomalba, sa-
mizdaty. Představeni Janou Pospíšilovou jsou autoři: Petra Tvrdíková, Ondřej 
Vajgl, Jan Burzanovský – podrobnosti v ŽÚ 2/2000. 
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V rámci oslav 700 let (pozvánka v ŽÚ 3/2000) MDDM pořádá další výstavu – III. 
Galerie úvalských výtvarníků – aj. Pospíšilová uveřejňuje rozhovory - s neteří Alo-
ise Janečka Pardubského (krajinomalba) Blankou Malou a s Danou Prknovou roz. 
Trejbalovou (keramika). 
Od 13.do 18.3.2000 se v prostorách úvalské první školy konala výstava k 150. vý-
ročí narození T.G. Masaryka – TGM ve fotografiích a dokumentech. V prostorách 
školní jídelny proběhla na téma TGM beseda s PhDr. Zdeňkem Mahlerem. Jiří 
Štork se ohlédl za výstavou a besedou s panem Mahlerem ve článku v ŽÚ 9/2000. 
Vyzdvihuje důležitost zapůjčení Řádu TGM z kanceláře prezidenta. Řád je udělo-
ván od r. 1991 a autor vyjmenovává několik jím vyznamenaných osobností. 
V ŽÚ 1/2001 je další ohlédnutí, tentokrát za „Předvánočními koncerty“ - 14.12. 
hudební společnost Vox Bohemicalis z Českého Brodu spolu s dětským sborem 
pod vedením T. Charváta pokračovaly v tradici zpříjemnění adventní doby. Kon-
cert se konal v sokolovně a bylo překvapením, jak široce byl sbor zastoupen, že 
zcela zaplnil jeviště. Na Zlatou neděli zorganizoval chrámový sbor koncertní vy-
stoupení v kostele Zvěstování Páně. V hlavní části zazněla Česká mše vánoční 
„Hej, mistře“ J. J. Ryby. Sólisty byli Z. Tučková, M. Ostrodická, M. Ženatá, K. Sa-
mec, p. Brabenec, na varhany doprovázela M. Hejsková, dirigoval dr. V. Pokorný. 
Závěr adventu patřil žákům ZŠ, kteří pod vedením pí učitelky Landgráfové před-
vedli v Domově důchodců, také Klubu důchodců a žákům 1. a2. tříd, pásmo vá-
nočních písní a koled. 
 

Hudební skupiny 
                                       Divokej Bill vylétl kosmickou rychlostí 

26.1.2000    Mladá fronta DNES    str. 03    Kultura ze středních Čech 
    KAREL SOUČEK A MILAN HULÍNSKÝ         

Ú v a l y - Loňský rok se bigbítové formaci Divokej Bill z Úval mimořádně vydařil. 
Její raketový vzestup bral dech odborníkům i fanouškům, tažení nejprestižnějšími 
tuzemskými přehlídkami nemá v současnosti obdoby. S výjimkou spíše metalo-
vého Rock Made In Gambrinus zvítězil Bill všude, kam se přihlásil. Kapela vylétla 
hodně rychle, a to navíc v době, která rockové hudbě není dvakrát nakloněna. 
Nejsou peníze, lidé na koncerty nechodí a desky se špatně prodávají. O to více 
musel Divokej Bill pracovat. "Je to všechno jenom šťastná shoda okolností?" po-
ložil si řečnickou otázku v měsíčníku Rock and Pop publicista Petr Korál. A odpo-
věděl si: "Není. Divokej Bill je skutečný objev. Hvězdy musely mít hodně dobrou 
konstelaci, když se na společném hraní domluvili Vašek Bláha, Miloš Jurač, Adam 
Karlík, Martin Pecka, Honza Veselý, Štěpán Karbulka a Roman Procházka - od jara 
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k nim patří ještě Honza Bártl. Poslouchat zdravě odvazovou hudbu Billa je totiž 
opravdu radost, protože jen málokdy slyšíte mladou partu, jíž z ponožek nečouhá 
žádný mindrák." K dosažení velkých úspěchů stačilo kapele, hrající skočný rock s 
výraznými vlivy country, folku, punku a irské melodiky, jen několik měsíců. První 
koncert absolvovala 6. června 1998 a během prvního roku své existence vystou-
pila zhruba padesátkrát. O veselé a divácky vděčné partě z Úval se začalo mluvit 
jako o příslibu trochu strnulé rockové scény, zvláště po vydání demonahrávky 
Sedm statečných. "Vznikala v říjnu 1998 ve studiu Live and Load. Původně jako 
kazeta, ale protože o ní byl velký zájem, vydali jsme Sedm statečných také na CD. 
To jsme pokřtili třiadvacátého dubna  
v klubu Black pes," uvedl skladatel, textař, zpěvák a kytarista kapely Václav Bláha. 
Rok 1999 byl ve znamení pilného a poctivého koncertování. Na jeho počátku se 
Bill nacházel v roli předkapely Nahoru po schodišti dolů bandu, na konci již před-
stavoval hlavní hvězdu, která si naopak předskokany vozila, nejčastěji Lety Mimo. 
První triumf přišel v březnu na vyhledávací soutěži Rock Nymburk 99. Poprvé 
měla celorepublikový charakter a ze stovky přihlášených kapel získal Bill první 
místo u diváků i odborné poroty. Za sebou nechal zkušenější Lady  
I and Blues Birds, Etiene, Bumble-Bee i Certainty. Ještě před prázdninami přišla 
Broumovská kytara. "Divokej Bill z Úval, který na co v poslední době sáhne, to 
mu ihned patří, prostě přišel, viděl a zvítězil. Pětatřicet povolených minut sice 
zpočátku zastavil baskytarista Jurda tradičně rozletovaným kabelem vedoucím 
od nástroje k aparatuře, nicméně spolu s ostatními nechal na zdržení zapome-
nout mixem české lidovky, hospodského popěvku, keltského učení a klasického 
rokenrolu v sérii písní započaté místně hitovým Broukem. Evidentní dobrou 
formu potvrdilo tancující publikum a později i obě poroty," charakterizoval vy-
stoupení kapely editor Big Bengu Jaroslav Špulák. Léto bylo ve znamení festivalů. 
Divokej Bill jich stihl hodně - poděbradský Hu-Fest, Stádlecký rockový most, Un-
derground Football Cup, kolínský Natruc a mnoho dalších. Občas i tři vystoupení 
denně. Nechyběl ani na nejprestižnějších v Českém Brodě a Trutnově. Obzvlášť 
účast v areálu Na Bojišti si formace považovala, neboť do té doby ho navštěvo-
vala pouze v pozici diváka. Přemožitele nenašel ani na srpnovém Rockfestu Dob-
říš. Porota v čele s Michalem Pavlíčkem rozhodla jednoznačně a jednou z cen 
bylo také pozvání do televizního pořadu Na Kloboučku. Tam kapela natočila tři 
písně, které proložil rozhovor s Ondřejem Konrádem. Divokej Bill tak pronikl do 
televize, i když s prací zvukaře příliš nadšený nebyl. Následovaly další festivaly a 
koncerty, ale největší úspěch měla formace teprve před sebou. Jim Beam Rock 
je považován za naši nejprestižnější soutěž, z pěti stovek přihlášených amatér-
ských kapel se do finále probojovaly tři. Happy Death, Pipiping Zip Zop a Divokej 
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Bill. Finále bylo 4. listopadu na pražském zimním stadionu Štvanice. "Jsme spíše 
klubová kapela, na velká pódia jsme se dostali jen při některých letních festiva-
lech. Museli jsme si chvíli zvykat, navíc byly velká zima," říká Bláha. Devítičlenná 
porota, v níž nechyběly takové osobnosti jako Radim Hladík, Ondřej Hejma, Fran-
tišek Kotva nebo Petr Korál, dala nakonec nejvíce hlasů Billovi. Na vítěze čekalo 
mimo jiné sto tisíc korun, které vzápětí pohltila modernizace úvalské zkušebny. 
Po finálové soutěži následoval koncert kapely Kabát, na jejíchž písních členové 
skupiny vyrůstali. Vystoupením na jednom pódiu se jim splnil klukovský sen. Již 
od léta se kolem skupiny točily přední vydavatelské firmy. Kapela se ocitla v ne-
zvyklé situaci, když si potenciálního vydavatele svého debutu mohla vybírat. Vše 
nasvědčuje tomu, že deska vyjde u Monitoru. Producentem by měl být Magor ze 
Tří sester, nahrávat se bude na jaře v nejkvalitnějším tuzemském studiu SONO 
pod dohledem Milana Cimfeho. Za klip si kapela vybrala skladbu Do roka a do 
dne a už se těší, až se objeví v hitparádě Eso.  
V současné době je skupina na nikdy nekončícím turné. Letos ho odstartovala 9. 
ledna v klánovickém Black klubu, kde zároveň oslavila svůj stodesátý koncert. 
Poblahopřát jí přišly spřízněné skupiny Etienne, Lety Mimo a Pestalozzi. Sou-
časně na něm pokřtila demosnímek Osm statečných. Jde o rozšířenou verzi před-
chozí nahrávky, přibyly dvě písně a nový obal. 
 
Do roka a do dne  
text: Václav Bláha  
 
Už je to dávno, co zkřížil mi cestu prej podepiš se mi krví budeš mít všechno, ale 
neujdeš trestu byla to síla, byl to fakt nářez, bylo to vážně skvělý teď tu mám 
všechno, ale neujdu trestu do roka a do dne přijdu si pro tebe tady mi to podepiš 
do roka a do dne zapomeň na nebe budeš o pár metrů níž mlčel jsem dlouho do 
nebe se díval čekal, až přijde chtěl to vzít zpátky teď zdá se to krátký pryč z tý 
pohádky chci řvi si a nadávej nezmůžeš nic mladej i kdybys řval z plnejch plic 
nezmůžeš nic. 
 
Brouk  
Text: V. Bláha  
 
Bída, co ji radost střídá, že se zdá, že mohl bys bejt dál modrý oči svý krvavý máš 
to znáš když něco si dáš díra tam, co byla víra to nech bejt na to se neumírá křídla 
zas ti někdo stříhá, ale kdo věří svoje peří zas si narůst dá připomínáš brouka, co 
z nebe se kouká pod sebe, kde louka je že by přistál kolmo do kraje… 
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ROCK MADE IN GAMBRINUS 

20.5.2000    Plzeňský deník    str. 03    -PR         
Renomé nejprestižnější soutěže mladých rockových kapel si za dva roky svého 
trvání bezesporu vydobyla soutěž Rock Made in Gambrinus, jejíž jedno ze základ-
ních kol proběhne v Poběžovicích v pátek dne 26. 5. od 20.00 hodin v prostorách 
Velkého sálu hotelu Hubertus. O postup do semifinále, a tím i o možnost zahrát 
si ve dnech 30. 6. a 1. 7. na festivalu Noc plná hvězd v Třinci po boku takových 
hvězd, jakými jsou letos domácí Kabát, Olympic, a ze zahraničí Grave Digger, Pri-
mal Fear, Chroming Rose nebo polské Turbo, budou mít kapely SKWAR a LAST 
MINUTE z Prahy a MEDVĚD 009 z Úval. Jejich snažení doplní vystoupení hostů, 
kapel ALKEHOL, CITRON a DOGA a také videorockotéka Karla Balčiráka, šéfredak-
tora časopisu Spark. Přílohou tohoto časopisu bude také na podzim CD-sampler 
Rock Made in Gambrinus 2000, na kterém vyjdou nahrávky kapel, které postou-
pily do semifinále.  Pořadatelé zavedli letos formu tzv. stoupajícího vstupné, což 
znamená, že příchozí zaplatí do 20.00 hod. jen 50 Kč a po 20. hodině vstupné 100 
Kč. Také jedna z hostujících skupin vystoupí již v úvodu akce.  
 

Posvícení  
Karel Helfer zve občany k návštěvě zábavných atrakcí v době posvícení v Úvalech 
9. a 10. září v areálu pod kostelem. 

Kurzy společenského tance 
Kurzy, v období od 16. září do 9. prosince 2000, 
se konaly v úvalské sokolovně každou sobotu od 14 do 16:30 hodin 
pod vedením tanečního mistra p. PLAMÍNKA. 
Kurzovné: dívky + garde ....... 1000,- Kč chlapci ............. 600,- Kč 
 

Školství  

Základní škola 
Týden podpory zdraví – žijeme zdravě. Vzdělávací projekt se uskutečnil 6.-
10.3.2020 a cílem bylo vybudování trvalých návyků pro zdravý způsob života. Na 
správném stravování se bude podílet i školní prodejna a jídelna. 
 
Školní rok 1999/2000 : 609 žáků ve 24 třídách, 39 pedagogů. 
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Školní rok 2000/2001 jsme zahájili s 574 žáky. 17 žáků bylo přijato na osmiletá či 
šestiletá gymnázia. Žáci jsou rozděleni do 24 tříd. V tomto školním roce byly ote-
vřeny tři první třídy s celkovým počtem 66 žáků. Na škole působí 38 pedagogic-
kých pracovníků. 49 dětí bude napravováno se specifickými poruchami učení. Re-
edukativní náprava specifických poruch učení probíhá na I. stupni. Na škole pra-
cují čtyři oddělení školní družiny. Od 4. ročníku je vyučován německý nebo an-
glický jazyk. Od 7. ročníku jsou do výuky zařazovány povinně volitelné předměty. 
Žák musí volit dva z nabízených předmětů. 
 
V následujících tabulkách vám předkládáme přehled organizace školního roku 
2000/2001 a seznam povinně volitelných předmětů: 
 
Prázdniny:    
Podzimní prázdniny  26. 10. - 27 .10. 2000    
Vánoční prázdniny    22. 12. - 2. 1. 2001   
Pololetní prázdniny  1. 2. 2001   
Jarní prázdniny    26. 2. - 2. 3. 2001   
Velikonoční prázdniny  12. 4. - 13. 4. 2001   
Hlavní prázdniny    2. 7. - 31. 8. 2001   
    
Třídní schůzky: 
I. stupeň  14. listopadu 2000  23. ledna 2001  3. dubna 2001  
II. stupeň  16. listopadu 2000  25. ledna 2001  5. dubna 2001  
      
Dny otevřených dveří: 
úterý 3. října 2000 
středa 13. února 2001 
čtvrtek 8. března 2001 
 
Povinně volitelné předměty: 
Domácnost, výživa v rodině.     
Seminář a praktika z chemie.   
Seminář z matematiky.    
Přírodovědný seminář.   
Informatika.   
Sportovní výchova - chlapci.   
Sportovní výchova - dívky.   
Dramatická výchova.   
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Společenskovědní seminář.   
Praktikum na počítači.   
Technické činnosti.   
Technické kreslení.   
Užité výtvarné činnosti.   
Zprávu podal pro kroniku František Smolík, ředitel ZŠ Úvaly 
 
Krátce ze života školy 
Dne 9.9.2000 se naši žáci zúčastnili turnaje v přehazované a vybíjené. Vítězem  
v přehazované se stala třída 8. B. První místo ve vybíjené vybojovala třída 7. C. 
Atmosféra turnaje byla báječná. Sportu zdar a míčovým hrám zvlášť. 
Dne 18.9.2000 třídy 9.A a 9. B zhlédly představení Zkrocení zlé ženy v Divadle 
Komedie. Společně s W. Shakespearem zlou ženu zkrotily a odcházely s nezapo-
menutelnými kulturními zážitky. 
Žáci I. stupně se rozhodli ke sběru kaštanů. Výtěžek této akce bude věnován Sa-
fari Dvůr Králové nad Labem na chov nosorožce Novy. 
Dne 21.9.2000 zavítá do naší školy senátorka Libuše Benešová. V programu se-
nátorky můžeme číst: návštěvy tříd, beseda s žáky, diskuse s učiteli. 
Od školního roku 2000/2001 zahajuje svou činnost Školní pěvecký sbor pod ve-
dením paní uč. M. Landgráfové. 
V souvislosti s novým školským zákonem bude od 1. ledna 2000 zřízena rada 
školy. Rada školy bude složena ze tří částí. Jedna část bude tvořena zástupci ro-
dičovské veřejnosti. Máte-li zájem podílet se na činnosti školy, informujte se  
u vedení školy. (Mgr. Markéta Licková) 
 
Zprávy z parlamentu 
V září 2000 tomu bude už rok, co na naší škole začal fungovat školní parlament. 
Za dobu fungování jsme dosáhli určitých úspěchů. Po návratu z prázdnin můžete 
tyto úspěchy pozorovat v podobě změn na naší škole. 
Asi největší změna se týká zamykání šaten. Zamykání je o něco složitější, ale když 
uvážíme, o kolik se zlepšila bezpečnost našich věcí před krádežemi, zajisté usou-
díte, že je to změna příjemná. 
Dosáhli jsme také opravy dveří v budově 2. stupně. 
Určitě jste si všimli také změn na WC. Doufejme, že čistota a kultura na našich 
záchodech nějakou dobu vydrží. 
V závěru bych chtěla poděkovat všem, co pomohli parlamentu v jeho začátcích. 
Největší dík patří právem paní učitelce Vorlíčkové, bez které by parlament ne-
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vznikl a nemohl fungovat. Dále bych chtěla poděkovat panu řediteli, panu staros-
tovi a všem z městského úřadu v Úvalech, kteří nás seznámili se současnou situ-
ací a problematikou školy a pokusili se ji s námi ochotně řešit. Byli jsme také se-
známeni s finanční situací města, která úzce souvisí se situací na škole. Za 
všechny tyto informace jsme ze srdce vděční. 
Nemalé poděkování patří i osobám podílejících se na samotných opravách. 
I samotní členové parlamentu si zaslouží několik díků za jejich práci, zvlášť pak 
členové z bývalých 9. ročníků. 
Doufám, že parlament bude ve své činnosti pokračovat i nadále a brzy se do-
čkáme dalších milých změn. Za školní parlament Petra Kyselová (ŽÚ 10/2000). 
V ŽÚ 4/2000 se zmiňuje Zuzana Hrušková o vzniku školního parlamentu 1.9.1999. 
Jeho úkolem je zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky. Zasedá 1x měsíčně pod vede-
ním Mgr. R. Vorlíčkové, předsedou byl zvolen Jan Hruška. Vypracoval doplněk 
školního řádu a obsahuje práva a povinnosti dítěte. V únoru diskutoval se staros-
tou a na příštím zasedání bude parlament zpovídat zástupkyni starosty Janu 
Tůmovou. 
V ŽÚ 7/2000 předseda parlamentu Jan Hruška uveřejňuje zprávu ze závěrečného 
zasedání školního parlamentu. Scházel se jednou za měsíc a podílel se na tvorbě 
nového školního řádu, kde přispěl bodem Práva dětí. Jedním  z požadavků při jed-
náních se zástupci města, byl kromě technického stavu školy (podařilo se dojed-
nat opravy WC a školních prostor a učeben), i trávník pod školou, kde by žáci 
mohli trávit přestávky. Prostor byl sice srovnán, ale chybí zemina. Parlament dou-
fám, že v novém školním roce se vše podaří. 
 
Akademie školských zařízení 
V rámci oslav 700 let Úval se konala 16.6.2000 AKADEMIE školských zařízení, na 
které vystoupily děti ze 2.MŠ, 3.MŠ, ZVŠ, ZŠ a MDDM. 
Předvedené programy byly velmi pěkné, veselé a potěšily diváky, kteří zaplnili 
celou sokolovnu. Však také děti sklidily vždy bouřlivý potlesk. 
Celým odpolednem vtipně prováděli žáci 9. tříd - Zuzana Hrušková a Jiří Krátký. 
Mgr. Alice Javůrková ZŠ Úvaly 
 
Quo vadis, člověče? 
Dne 15. června 2000 byla v budově základní školy zahájena výstava školních prací 
nazvaná Quo vadis, člověče? Výstavu uspořádala paní učitelka Miloslava Semrá-
dová se svými žáky. Letošní ročník přehlídky prací školních dětí si zvolil do názvu 
latinský termín, který vyjadřuje filozofickou otázku Kam kráčíme. 
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A co bylo k vidění? Jistě jste mohli posoudit sami, že děti se snažily vyjádřit pojetí 
minulosti, současnosti a též se pokusily o vlastní vizi budoucnosti. Při tvorbě byly 
kombinovány rozličné metody výtvarné práce. Domnívám se, že spontánní cítění 
skutečnosti, které u školních dětí převládá, nám všem otvírá nové pohledy na 
svět kolem nás. Jestliže jste letošní výstavu nezhlédli, nenechte si určitě ujít příští 
ročník. Mgr. Markéta Licková 
 
Dramatická výchova na ZŠ 
Mnoho lidí si řekne, co je to vlastně za předmět. Cílem dramatické výchovy je 
především celkový rozvoj osobnosti, rozvíjení pohybových dovedností, prohlu-
bování skupinové souhry a spolupráce, rozvoj myšlení, obrazotvornosti, kultury 
mluveného projevu a získání hodnocení a sebehodnocení. 
Pokročilejší trénují jednání s rekvizitou, hru v roli, zvládnutí jednoduché drama-
tické etudy. Až ti nejzkušenější se seznamují s tvarováním tématu a složitou ces-
tou k divadlu. 
V letošním školním roce existovaly čtyři skupiny různých úrovní. Kromě množství 
absolvovaných cvičení si žáci 7. ročníku připravili i loutkové vystoupení "Zvířátka 
a loupežníci" pro 3. třídy. Žáci 8. ročníku "Šípkovou Růženku" pro 1. třídy. Začá-
tečníci z 9. ročníku po průpravě "točili" film "Špatná parta" o drogách a jejich 
negativním působení. 
Pokročilá skupina z 9. ročníku zvládla: "Vánoční hru", se kterou vystoupila v DD, 
"Velikonoční pásmo" pro DD a celou ZŠ a pásmo "Jaro a léto", které jste měli 
možnost vidět na akademii. Alice Javůrková 
(Informace je v ŽÚ 7/2000 a DD je Domov důchodců – pozn. Janurová 2020). 
 
Mezinárodní výzkum na naší škole – je název článku v ŽÚ 1/2001, kde Mgr. M. 
Licková informuje o jarním zapojení do výzkumu vědomostí a dovedností patnác-
tiletých žáků. Výzkum je znám pod značkou PISA a byl proveden Ústavem  pro 
informaci ve vzdělávání. Testy zahrnovaly tři oblasti – matematiku, český jazyk a 
přírodní vědy. Pro přehlednost výsledků jsou uveřejněny grafy, kde úvalská ZŠ má 
kód 26 a ve všech oblastech zaujímá místa v první třetině sloupce grafu (12. až 
20. místo ze zhruba stovky škol). 
 

Učitelé – historie 
V ŽÚ 5/2000 je pozvánka na setkání bývalých spolužáků ročníku 1936, což se pra-
videlně objevuje i u jiných ročníků. Zajímavé na této pozvánce je, že pisatel 
(Breda) vzpomíná na vynikající učitele, jmenuje je i s jejich předměty, které vyu-
čovali. Zatím v městských kronikách na podobný soupis nebylo pamatováno, 
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školní se zatím nedostala k prostudování kronikářům. Paní učitelka Trnková se 
podílela na vydávání školního časopisu ŠTAFETA. Učitel p. Bouda – chemie, pan 
Klíč – zeměpis, p. Fejt – tělocvik, spolu s paní uč.Trnkovou i p. Koníček – čeština, 
hudební výchova, p. Štefan – výtvarná výchova, p. Bělický – biologie, p. Drábek – 
matematika. 
 

Zvláštní škola    
Zvláštní škola vznikla v Úvalech v roce 1973. V letošním roce má 60 žáků. 
 

Mateřské školy  
   
II. mateřská škola Pražská ul. čp.525 vznikla v roce 1975 jako samostatný sub-
jekt. Má od roku 1993 stabilizovaný pracovní kolektiv (ředitelka, 3 učitelky, ku-
chařka, pomocná kuchařka, školnice a topič). 
Ve školce je umístěno 50 dětí předškolního věku. 
Ředitelka : Marie SCHNEIDEROVÁ. 
 
III. mateřská škola v ul. Prokopa Velikého byla postavena v roce 1980 ze 71 ho-
tových buněk systémem Variel. Stavbu prováděl n. p. Průmstav Praha, na vý-
stavbě základů, konečném úklidu a přípravě k provozu se podíleli občané Úval, 
kteří zdarma odpracovali o sobotách a nedělích 12 500 brigádnických hodin.  
V současné době se 12 zaměstnanců stará o zapsaných 92 dětí. 
Ředitelka : Šárka TROJÁNKOVÁ 
 
(poznámka Janurová 2020: III. mateřská škola byla postavena v Kollárově ul. 
v roce 1979, pojmenována „zázrakem v Úvalech“ viz kronika 1979 i ŽÚ t.r). 
V ŽÚ 6/2000 děkuje Š. Trojánková panu Jaklovi, který pro MŠ obstaral kvalitní 
kopírku, nad jejíž potřebou někteří kroutili hlavou. Nicméně učitelkám velmi po-
může při rozmnožování materiálů, pracovních listů, vystřihovánek, předloh apod. 
pro 80 dětí. 
(poznámka 2020: očekávaná zmínka o I.MŠ se v kronice nenachází proto, že v té 
době neexistovala. Byla původně v ulici Barákova od r. 1951, později umístěna do 
ul. V. Nováka a po zrušení na jejím místě vznikl v r. 1988  - Městský dům pionýrů 
a mládeže, nynější MDDM – Městský dům dětí a mládeže). 
 

MDDM  
Městský dům dětí a mládeže 
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Již 12 roků pracuje MDDM v čp. 372 v ulici  V. Nováka.  
Ředitelka, 3 vedoucí oddělení a 3 externisté se od pondělí do pátku starají o 48 
zájmových kroužků s 526 dětmi.  Ve dnech pracovního volna, tj. v sobotu  
a v neděli organizují ještě další akce.  
Ředitelka: Jana POSPÍŠILOVÁ  
 
Mladí výtvarníci vystavovali své práce v MDDM 
V prvních lednových dnech, od 7. 1. do 9. 1. letošního roku, bylo možné zhléd-
nout v Městském domě dětí a mládeže výstavu, na které představili své práce 
Alžběta Martínková, Andrea Müllerová, Tomáš Porubský, Jan Porubský a Zdeněk 
Grausam. Návštěvníci se mohli seznámit s nekonvenční prezentací zpracování té-
mat různými výtvarnými technikami. Alžběta Martínková se převážně věnuje re-
alistické figurální kresbě tužkou nebo uhlem. Na výstavě byla zastoupena velko-
formátovými studiemi lidského těla. Andrea Müllerová pracuje technikou ole-
jomalby. Převládají u ní geometrické kompozice nebo specificky zpracovaná zá-
tiší. Obrazy Tomáše Porubského jsou typické svou barevností. Ztvárnění fiktivní 
krajiny v neskutečných barvách nebo kompozice zdánlivě nesouvisejících před-
mětů v krajině mění její ráz. Výrazně barevným odlišením prvků architektury 
dokáže vytvořit dojem prostoru. Jan Porubský jde ve fantazii  
u svých obrazů ještě dál. Do abstraktní krajiny komponuje deformované bytosti, 
čímž evokuje myšlenku lidských prožitků. Zdeněk Grausam tvoří na rozdíl od 
svých přátel z barevných kovů. Na vystavených předmětech, například stolní 
lampě, secesním lustru nebo šperkovnici, ukázal precizní zhmotnění svých před-
stav. Nevyhýbá se ani možným kombinacím kovu s jinými materiály, čímž dosa-
huje neobvyklého efektu. 
Výstava, jejíž vernisáž proběhla za nevšedního zájmu mladých návštěvníků, uká-
zala nekonečné možnosti ztvárnění nápadů. 
Ing. V. Procházka 
Výstavu navštívilo cca 300 mladých diváků, převážně mimoúvalských. 
 
II. výstava v galerii MDDM 
byla zaměřena na keramiku, skleněné plastiky, olejomalbu a ukázky samizdatů.  
Ve dnech 11. až 13. února 2000 vystavovali: 
- Petra TVRDÍKOVÁ – keramika, 
- Ondřej VAJGL – skleněná plastika, 
- Jan BURZANOVSKÝ -  
 
III. GALERIE ÚVALSKÝCH  VÝTVARNÍKŮ 
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- Alois JANEČEK  PARDUBSKÝ  - obrazy   
- Dana PRKNOVÁ  roz. TREJBALOVÁ - keramika 
se konala v MDDM ve dnech od 10. do 13. března 2000. 
Proběhla třetí galerie úvalských výtvarníků 
Třetí galerie úvalských výtvarníků představila od 10. do 12. března v městském 
domě dětí a mládeže obrazy Aloise Janečka - Pardubského a keramiku Dany Prk-
nové - Trejbalové. 
Malíř Alois Janeček - Pardubský (1895 - 1974) žil v Úvalech od roku 1933 do roku 
1943, později pobýval v Jirnech. Náměty svých obrazů čerpal z různých koutů naší 
vlasti i ze zahraničí. Maloval hlavně na Českomoravské vysočině na Přibyslavsku, 
v Orlických horách, v Podkrkonoší na Turnovsku, v Posázaví, na Slovensku v Ta-
trách a v Dalmácii. Hlavním námětem jeho obrazů byla krajina v různých ročních 
obdobích. Zobrazoval krajinu někdy zachmuřenou, jindy projasněnou, nedotče-
nou lidskou civilizací. Díky pochopení současných majitelů obrazů, kteří je na vý-
stavu zapůjčili, bylo možné zhlédnout výstavu malíře, který musel  
v padesátých letech svoje malování ukončit. 
Paní Dana Prknová - Trejbalová, pochází z Úval. Nyní žije a tvoří s rodinou v Kos-
telci nad Černými lesy. Ve své činnosti se soustřeďuje na užitkovou keramiku, 
taženou na hrnčířském kruhu nebo volně z ruky. Sleduje vývoj keramiky na na-
šem území a poznatky jsou pro ni inspirací pro současnou tvorbu. Vytvořená díla 
jsou každému srozumitelná a pohladí po duši. Většina exponátů je určena  
k běžnému používání nebo pro potěchu z hezké věci. Návštěvníci výstavy se 
mohli nejen dívat, ale některé výrobky i zakoupit. 
Ve vystavených dílech se setkaly dvě generace výtvarníků. V galerii se opět sešla 
reprezentace kulturního života našeho města a okolí ze současnosti a minulosti. 
Při vernisáži výstavy bylo možné spatřit osoby, které se ve své době významnou 
měrou podílely na obohacení divadelního života v Úvalech: pana  
A. Morávka s manželkou a paní Vernerovou. Galerie se stává místem, kam lidé 
chodí prohlédnout si vystavená díla a současně se navzájem potkávají. A to je 
určitě dobře. Ing. Vladislav Procházka (ŽÚ 4/2000) 
Mezitím proběhla v MDDM Velikonoční výstava prací dětí a rodičů – keramika, 
velikonoční výzdoba, vazba květin – 3. dubna a vystoupila i Zbyňka Šolcová – 
harfa. (ŽÚ 4/2000) V témže čísle se nachází nabídka MDDM na 5 letních táborů 
s různou tématikou. 
 
IV. GALERIE ÚVALSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 
14. - 16. dubna 2000 byla v MDDM výstava, která je součástí oslav 700 let trvání 
naší obce. Vystavovali zde: 
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AKAD. SOCH. MILOSLAVA KAŇKOVÁ, plastika 
PhDr. STANISLAV SEDLMAJER, obrazy 
ALOIS AGGERMANN, akvarely. 
Slavnostní vernisáž se konala v pátek 14. dubna 2000 v 18 hodin.  
AKAD. SOCH. MILOSLAVA KAŇKOVÁ 
narozena 1927 v Horních Počernicích, v r. 1953 absolvovala Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze, prof. Bedřich Stefan a Jan Kavan. Žije a tvoří  
v Úvalech. Je vdaná, má dceru, syna, výtvarně a hudebně nadaná vnoučata. Učí 
keramiku na ZUŠ v Čelákovicích, a protože se jako výtvarný pedagog věnuje dě-
tem celý život, pomáhala rozvíjet jejich talent a zasela nejedno výtvarné se-
mínko. 
 
ALOIS AGGERMANN 
otec paní Kaňkové, se narodil 1899 v Českých Budějovicích, byl výpravčím ve 
Mstěticích, společně s rodinou se do Úval přistěhoval v r. 1934, kde se mu líbilo. 
Lákal jej kraj kolem Úval, který byl v té době hezký. 
 
Jak na svého otce vzpomíná paní Kaňková? 
Náš tatínek byl výtvarník amatér. Měl velmi rád barvy, dělal akvarelové obrázky. 
Snažil se i o olej, ale ze zdravotních důvodů /měl ekzém/ zůstal u akvarelu. Občas 
dělal portréty tužkou. Už na gymnáziu krásně kreslil. Měl vytříbenou techniku. 
Tatínek byl vůbec osobnost. Psal básně, ve kterých reagoval na různé situace. 
Zkrátka, aby sdělil rodině svůj názor, napsal báseň a připíchl ji na dveře. 
 
PhDr. STANISLAV SEDLMAJER 
Narodil se v r. 1923 v Škvorci, zemřel 18.12.1995. Žil a tvořil v Úvalech. Byl ženatý, 
měl dvě dcery. Pracoval v oblasti podnikové propagace. 
Studia: 
Officina Pragensis, prof. Jaroslav Šváb 
Kreslení a malba Školy Mánesa - akad. malíř František Janoušek 
Střední odborná škola výtvarná. Hollarovo nám., prof. Václav Bláha 
FFUK Praha, kde obhájil doktorskou práci "Sociologie umění a její řešení u české 
meziválečné pokrokové malby". 
Výstavy: 
1957 Pražský salon, Obecní dům 
1985 SÚDOP Praha 3, Olšanská - Zátiší 
1986 Podlipanské muzeum Český Brod - Zátiší 
1988 2. výstava "Obrazy v parku" Praha 9 - Dolní Počernice 
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1989 Muzeum Kouřim 
Městské muzeum Velvary 
Novohradská galerie Lučenec - Trienále akvarelu 
2000 Úvaly 
(ŽÚ 4/2000) 
 
Pátou Galerií úvalských výtvarníků  
pokračovala přehlídka osobností úvalského výtvarného umění. Ve dnech 5. - 8. 
května byla v domě dětí a mládeže vystavena díla akademické sochařky Hany 
Benešové a akademického malíře akademického malíře Vladimíra Vondráčka. 
Akademická sochařka paní Hana Benešová se ve své tvorbě zaměřuje na užitko-
vou keramiku a keramické reliéfy. Točené vázy, misky, konvice, hrníčky mají pře-
vážně jednoduchý tvar doplněný jemným dekorem. Typickým dekorativním prv-
kem je přírodní motiv vystupující z povrchu a barevně odlišený. Květinové motivy 
jsou využívány i na keramických reliéfech - kalich. I tady se projevuje autorčin cit 
pro detailní propracování námětu i plošnou vyváženost. Vystavené originály, 
které jsou realizovány v počtu nejvýše pěti kusů, nepřekypují barevností, a právě 
proto působí na diváka příjemným uklidňujícím dojmem. 
Originály obrazů akademického malíře pana Vladimíra Vondráčka byly na výstavě 
zastoupeny převážně tvorbou ze sklonku jeho života z let 1989 až 1991. Dalších 
několik desítek maleb bylo představeno na reprodukci v katalogu nebo na pa-
nelu. Jeho sochařské schopnosti byly dokumentovány ukázkou nástěnné dřevo-
řezby. Z obrazů vyvěrá zvláštní nenapodobitelná atmosféra. Osoba (Průvod sva-
tých, Pokora, Manželé, Posezení u piva) nebo krajiny (Pohádkové městečko) nej-
sou zpracovány do detailů, ale použitím teplých barev a promyšlených přesně 
stanovených linií tvarů, světel a stínů malíř dokázal jejich prolínání a tím vytvořil 
účinek prostoru. Na malé ploše se podařilo ukázat reprezentativní jen zlomek 
širokého záběru malířovy tvorby… 
Ing. Vladislav Procházka (ŽÚ 5/2000) 
 
KNIŽNÍ VAZBY, KNIŽNÍ OBJEKTY, PAPÍRY 
Výstava prací Miroslavy a Lubomíra Krupkových byla slavnostně zahájena  
starostou města Ing. Ivanem Černým v úterý 18.4.2000 v 18 h v místnostech  "Do-
mečku"  Základní školy v Úvalech (čp.44). 
Výstava byla otevřena ve všední dny 19. - 21.4. od 15 - 18 h a22. - 24.4. od 10 - 
19 h. 
 
6. výstava úvalských výtvarníků v MDDM,  
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která představila umělecké plastiky a obrazy paní Zuzany Indrové a olejomalby 
paní Elišky Zradičkové. Květinovou výzdobou potěšila paní Iva Černá. Dalo by se 
říci, že tato prezentace výtvarných děl dvou mladých autorek doplněná květino-
vými vazbami je další pootevřenou komnatou do světa krásy. 
 
ZUZANA INDROVÁ 
se narodila r. 1957 v Praze jako třetí dítě a navíc chtěná holčička. To předzname-
nalo její krásné dětství, které prožila na Hanspaulce. Již v období školní docházky 
zaznamenala první velký výtvarný úspěch. Vyhrála mezinárodní dětskou výtvar-
nou soutěž v Kanadě. 
V r. 1977 absolvovala SUPŠ - obor užitá malba. V r. 1978 nastoupila do Ústředí 
uměleckých řemesel jako umělecká pozlacovačka, kde se podílela na realizaci za-
kázek pro Národní divadlo. Národní muzeum, Kounický palác, Šternberský palác. 
1991-94 vedla výtvarné kroužky v MDDM v Úvalech. 1993-96 učila výtvar. vý-
chovu na ZŠ v Úvalech. Od r. 1997 pracuje jako soukromá pozlacovačka a restau-
rátorka. Je vdaná a má tři děti - Janu /22/, Zdenka /20/ a Matěje /12/. 
 
ELIŠKA ZRADIČKOVÁ, roz. MRKVIČKOVÁ 
se narodila r. 1968, dětství strávila s rodiči a se dvěma bratry v Úvalech. Po ukon-
čení ZŠ se v Poděbradech vyučila brusičkou skla a poté absolvovala ve Světlé nad 
Sázavou střední sklářskou průmyslovou školu se zaměření na výrobu a zušlech-
ťování skla, kterou v r. 1989 ukončila maturitou. V témže roce se vdala. S man-
želem Janem mají dva syny - Kristiána a Jakuba. Eliška Zradičková nejprve praco-
vala ve sklárnách v Poděbradech, poté v Polabském národopisném muzeu, pak 
vedla keramický kroužek v DDM v Praze 5. V současné době žije  
a tvoří v Úvalech. 
Malířská tvorba Elišky Zradičkové je zastoupena v soukromých domácích i zahra-

ničních sbírkách. (Poznámka Janurová 2020 – v ŽÚ se názvy výstav galerií úval-
ských umělců zcela nesjednotily). 
 
Čarodějnice   dne 30.4.2000 
Program: 
13.00 - 14.00 - vybubnováním zahájení akce v ulicích města 
14.00 - hřiště pod sokolovnou (ukázky řemesel, vystoupení skupiny historického 
šermu, atrakce pro děti) 
18.00 - průvod od MDDM na hřiště pod sokolovnou (rej čarodějnic, upálení ča-
rodějnice, dobové tance) 
večer - táborák. 
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Akci pořádá: Karel Bittner, ZŠ Úvaly, MDDM Úvaly, skupina historického šermu 
Espadon Praha. 
Upozornění: Žádáme všechny majitele psů, aby pomohli zajistit bezpečnost účin-
kujících tím, že své "miláčky" v tento den nenechají volně pobíhat po městě! Dě-
kujeme. (Poznámka Janurová 2020: ponechávám kronikářem zmíněné upozor-
nění, patří také do vyjádření stylu života ve městé v té době). 
Den čarodějnic – článek v ŽÚ 6/2000 od Vl. Procházky zachycuje slovem i fotogra-
fiemi průběh průvodu i programu zábavného odpoledne a večera. 
 
I. adventní výstava v MDDM úvalských umělců je zachycena v ŽÚ 12/2000  
a představuje květinové vazby Olgy Husenské a keramiku Romany Zelenkové. 
Další a poslední výstava roku 2000 v „domečku“ patří již dříve vystavující Ivě 
Černé a jejím vazbám květin. 
 ŽÚ 1/2001 věnuje několik stránek kultuře v roce 2000. Malým ohlédnutím přispěl 
František Smolík, ředitel ZŠ, a fotografiemi a slovem připomněl Vladislav Pro-
cházka poslední akce MDDM v roce 2000 – 8. galerii osmi úvalských výtvarníků 
(Ing. arch. Jaroslav Kejř, akad. malíř Václav Rytíř, Karel Benetka, Eva Šimůnková, 
Lubomír Manda, Vladimír Tvrdík, Ivana Plačková a Petr Holánek). Byla připome-
nuta i vánoční výstava prací dětí kroužků MDDM a akademie. 
 

Život v Úvalech 

Domov důchodců 
Jsme tady právě jeden rok. 
Dne 20. dubna 1999 byl slavnostně otevřen nový Domov důchodců v Úvalech,  
a tím pozměněn život mnoha lidí. Obyvatelé města Úval několik měsíců sledovali, 
jak se novou stavbou mění jejich tvář města a jistě přemýšleli, co jim tato stavba 
přinese nového. A den po roce provozu to většinou již vědí. 
Pro město Úvaly a všechny obyvatele i určitou proslulost, protože z celé naší re-
publiky se přijíždějí podívat, poradit se pracovníci ze sociální sféry a samozřejmě 
se jejich zájem nesoustředí jen na domov důchodců, ale i celé město. 
Pro několik obyvatel z Úval a okolí představují pracovní příležitost v novém pří-
jemném prostředí. Kolektiv se snaží vytvořit hezké prostředí pro 47 seniorů, kteří 
tu našli nový domov. 
Pro 12 obyvatel z Domova důchodců v Jenštejně se jedná o návrat do původního 
bydliště, kde mají možnost častějších návštěv příbuzných a známých. Zbylých 35 
míst bylo nabídnuto především žadatelům z Úval, ale protože někteří nabídky 
nevyužili, našlo zde nový domov i několik obyvatel okresu Praha-východ. 
To jsou tři odpovědi na otázku, pro koho přinesl domov důchodců změnu. 
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A nyní několik informací o životě našich obyvatel. Začnu tím, že jsem kdesi četla, 
že "vitalita nezávisí na věku". Rok se přesvědčujeme o tom, že tento citát je na-
prosto pravdivý. Naši obyvatelé jsou aktivní ve všech směrech. Pravidelně cvičí, 
čtou, luští křížovky, zpívají a největší radost máme z jejich ručních prací, ze kte-
rých chystáme výstavku k výročí 700 let Úval. 
Oslavy narozenin jsou společné a ke gratulacím neodmyslitelně patří kávička, zá-
kusek, hudba, tanec a zpěv. K zatím nejslavnějšímu datu patří 3. prosinec 1999, 
kdy se běžná narozeninová oslava rozšířila o svatební hostinu, uspořádanou pro 
novomanžele Tarantovi.  Málokdy se v domovech důchodců setkáváme s tako-
vou událostí, proto jsme svatbě věnovali velkou pozornost. Paní Veselá  
a pan Tarant spolu již několik let žili, ale až tady se rozhodli, že se vezmou. Ke 
všem gratulantům se přidali i poslové Nebe a Pekla, kteří ten den přinesli obyva-
telům DD mikulášskou nadílku. 
K oblíbeným programům patří vystoupení dětí z mateřských škol i základních škol 
z Úval, Českého Brodu a Brandýsa n.L.-Staré Boleslavi. Všem patří velký dík za 
snahu a čas, který nám věnují. 
Bohužel v souvislosti s dětmi se musím zmínit i o tom, co nás trápí. Areál domova 
důchodců není oplocen a náš pozemek používají i obyvatelé města. To nás těší, 
protože se naši senioři necítí odtrženi od veřejného dění, zámková dlažba tvoří 
hezký přístup k nákupnímu středisku, ale zároveň svádí děti, aby ji využily ke 
svým někdy příliš hlučným hrám, což vede k opakovaným stížnostem ze strany 
našich obyvatel. Proto prosíme o trochu ohleduplnosti. 
Závěrem chci poděkovat jménem všech obyvatel a personálu DD za velice dob-
rou spolupráci s pracovníky městského úřadu, škol, městského domu dětí  
a mládeže, s Klubem důchodců v Úvalech, který pravidelně nabízí účast na svých 
akcích, a všem sponzorům za všechny dary.  
Jarmila Viplaková, vedoucí DD Úvaly  
O Domově důchodců v Úvalech, jako „Domově pro třetí tisíciletí“ hovoří v obsáh-
lém článku v ŽÚ 12/2000 Petr Kukal (neurčeno kdo je a za jakým účelem DD na-
vštívil a psal). V kapitolách – Kde stáří není trest, Spolu, Aktivně – popisuje život 
v rok starém zařízení, podtrhuje význam společného jídla, společných oslav naro-
zenin, společném čtení, přednáškách zde žijících odborníků. Personál domova 
s klienty nepracuje, on s nimi žije. Autor jmenuje ředitelku J. Viplakovou  
a sestru R. Ďurišovou, která mu dělala průvodkyni i po prostorách DD. 
  

Koupaliště  
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Přestože se o koupališti hovoří v několika kapitolách kroniky, zejména o nekvalitní 
práci na rekonstrukci, také o vzniku a historii koupališť v Úvalech vůbec, je na 
místě zmínit podrobnější informace, jak je zaznamenal ve svém rozhovoru se sta-
rostou I. Černým redaktor Vl. Procházka v ŽÚ 7/2000. Mnoho občanů si klade 
otázku, proč nebyl dosud zahájen provoz koupaliště. Teplotně nadprůměrné jaro 
by výrazně prodloužilo sezónu. I. Černý podrobně rozebírá situaci od roku 1996, 
kdy ve výběrovém řízení byla vybrána firma Vodní stavby Praha, která měla re-
konstruovat bazény. Navrhla vybetonovat nové bazény do původních. Avšak pod-
cenila svou finanční nabídku a v každém sporném bodě usilovala  
o navýšení výsledné částky nebo o úspory prováděných prací. Koncem května 
1996 se vybetonoval velký bazén a kvůli prudkému lijáku došlo k poškození čer-
stvého betonu. Vnější vlivy pak během pětileté záruční doby způsobily, že se za-
čaly projevovat různé závady. Po dvou sezónách závady přibývaly, tak v dubnu 
1999 bylo zahájeno s firmou reklamační řízení, kdy po skončení sezóny měla na-
stoupit firma a během podzimních měsíců měla nedostatky odstranit. Napláno-
vané opravy se kvůli průtahům jednání s firmou, která nereagovala buď včas, 
nebo vůbec nechtěla uznat reklamaci, neuskutečnily. Teprve v únoru 2000 firma 
uznala oficiálně hlavní reklamované závady. Ovšem teprve po dalších průtazích a 
neakceptovatelných návrzích a důrazném dopisu městského právníka začala 
v květnu závady postupně odstraňovat.  
Dále redaktora zajímá účast zaměstnanců VPS na pracích na koupališti. Starosta 
vysvětluje: „Zaměstnanci Veřejně prospěšných služeb se nepodílejí na opravě ba-
zénů, ale opravují oplocení, sociální zařízení, šatny a téměř zcela zrekonstruovali 
objekt s pokladnou a občerstvením. Opravují také dětské brouzdaliště, které bude 
mí nový protiskluzový nátěr a vlastní čistírnu vody, která bude teplejší  
a bude se s ní šetřit. 
Město objednalo vzhledem ke špatnému stavu čistírny vody u velkých bazénů  
u firma Ronosevis, s.r.o., její opravu. Do oprav vloží město letos asi 450 tisíc ko-
run. 
 

Oslavy 700 trvání Úval 
 
V ŽÚ 4/2000 uvádí výbor pro přípravu oslav 700 let několik slov o své činnosti  
a prvního programu na duben a květen. Postupně bude uveřejňován program 
dalších akcí. 
V ŽÚ 5/2000 jsou předloženy občanům výsledky ankety k 700 let trvání obce  
a uveřejněno nové logo oslav. Úkol jej vytvořit byl zadán žákům ZŠ. Autorem ví-
tězného je žák 9.A Jiří Krátký. 
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Je vyhlášena amatérská soutěž fotografií „Úvaly ve fotografii v roce 2000“, uzá-
věrka soutěže je 15.1.2001. 
V ŽÚ 6/2000 je uveřejněn celý podrobný program oslav počínaje 2. červnem  
a konče 24.6.2000. Asi nejdůležitějším dnem byl 17. červen, kdy v 9,00 zahajovali 
den trubači z ochozu základní školy, v 9,30 byly projevy starostů, vystoupení 
Městské hudby Františka Kmocha s mažoretkami a Country koncert, vše na ná-
městí Arnošta z Pardubic. Ostatní akce se postupně konaly na různých místech 
Úval. V tomto čísle ŽÚ jsou i podrobnosti o účinkujících i umělcích vystavujících 
na VI. výstavě úvalských výtvarníků. 
V červnu vyšlo i zvláštní vydání Života Úval věnované právě výročí 700 let první 
zmínky o Úvalech. Zde je stručně uveden obsah 24 stran časopisu, kde starosta a 
spolky v Úvalech se zamysleli nad uplynulou dobou. „Úvaly jindy, nyní a co dál?“ 
(starosta I. Černý); „Jsou Úvaly noclehárnou Prahy nebo žijí svým vnitřním živo-
tem?“ (Lenka Mandová); „Městská knihovna Úvaly“ (Iva Krňanská); „Ohlédnutí 
za školním rokem 1999/2000“ (Markéta Licková ZŠ); „Praktická škola“  
a „Zvláštní škola“ (Eva Bubáková); „2. mateřská škola“ (Marie Schneiderová); „3. 
mateřská škola“ (Š. Trojánková); „Základní umělecká škola“ (Jan Bláha); Městský 
dům dětí a mládeže“ (Jana Pospíšilová); „Chrámový sbor v Úvalech“ (J. Pokorná); 
„Combo Mirka Kočárníka“ (Miroslav Kočárník); „The Snails – Revival ve vlastním 
provedení“ (Tomáš Bašta); „Medvěd 009“ (J. Veselý); „Divokej Bill“ (J. Veselý); 
„Zoofils“ (M. Havránek); „Skauting v Úvalech“ (Roman Bubák); „Včelařský spolek 
působí v Úvalech od 20. let našeho století“ (P. Ježek, J. Pop); „Český svaz ochránců 
přírody v Úvalech“ (Z. Aulický); „Rybářská organizace v Úvalech“ (Zbyněk Slavík); 
„Český svaz chovatelů /ČSCH/“ (Jitka Kotusová); „Kynologický klub“ (Jitka Kotu-
sová, Dana Krupková); „Úvalský spolek akvaristů“ (Jan Burzanovský); „Deset let 
Klubu důchodců Úvaly“ (Marie Bohuslavová – kronikářka KD); „Sdružení zdra-
votně postižených v ČR“ (Jiří Loskot); „Obec baráčnická Úval“ (Hana Mašková, 
Josef Šimon); „Sbor dobrovolných hasičů v Úvalech“ (Rytina); „Cyklistika“ (Štork); 
„LMK Úvaly“ (Jan Kučera – modelářský klub); „Střelectví v Úvalech“ (Eduard Ťupa 
– velmi podrobný článek); „Automotoklub Úvaly Sdružení sportovních jezdců“ 
(Rudolf Tuček); „Výbor TJ Sokol“  
a „Sportovní činnost oddílů TJ“ (Tomáš Opálka); „SK Úvaly – oddíl kopané“ (ob-
sáhlý článek J. Líznera); „Tenis v Úvalech“ (historie a současnost – Dušan Za-
hrádka); rozsáhlá fotografická dokumentace. 
U příležitosti oslav město vydalo nové pohlednice s úvalskými motivy, propagační 
desky, odznaky, hrníčky a plakety, zápalky. Všechny upomínkové předměty byly 
k dostání na výstavě v Tesko budově u základní školy „Historie Úval  
a úvalského divadla“. 
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(Tyto předměty jsou uloženy v archivu městských kronik). 
V ŽÚ 7/2000 vychází přehled uskutečněných oslav s obsáhlou fotodokumentací, 
jejímž autorem je většinou redaktor Vladislav Procházka.   
 
Kronikář použil následující přehled od redaktorky Lenky Mandové: 
Od jara stíhala výstava v Domě dětí a mládeže (MDDM) výstavu, mnohé spolky 
slavily kulaté výročí (např. baráčníci) ... 
Oslavy sedmi set let založení Úval odstartovala hezká akademie základní školy, 
prostě to 16., 17. a 18. června 2002 propuklo ... a stovky lidí zažily víkend, na 
který nikdy nezapomenou. 
Hned první počin, výstava starých fotografií, přinesl návštěvníkovi ohromné pře-
kvapení. Bohatost, pestrost, mnohotvárnost, méně známé informace o Úvalech. 
6. výstava Galerie úvalských výtvarníků nezklamala a jako obvykle potěšila. 
Po 19. h se začali trousit mladí lidé na koncert big beatu, pak přicházeli odrost-
lejší, dvojice i babičky s vnoučaty. A kapelám to ladilo, bubny tvrdily muziku. Při 
Zoofils jsem se zasnila, u Emitoru příjemně překvapil nejen barvou hlasu, ale ce-
lým projevem J. Novák. Při vystoupení The Snails byla ihned střední generace o 
25 let mladší. Holánku, Jelínku, Medku a Reinere, díky. V podmanivém rytmu se 
s úsměvem na tváři každý rozhlížel po ostatních asi pěti stech návštěvnících: "Je 
to ono". 
Medvěd 009 oslovil mladší. Bicí J. Veselého, kytary P. Měšťánka a V. Bláhy, saxo-
fony P. Jonáše a R. Riga si podmanily stovky hopsajících lidí. Divokej Bill zaujal 
interpretačně, zajímavým aranžmá připomínal tóny houslí, harmoniky a rytmy 
irské lidové písně. Žádný hard rock, ale lyrika patřičně zdůrazněná basovými ze-
silovači, až se to rozléhalo po celém městě. Divokej Bill hrál téměř do dvou hodin 
do rána. Kdo měl rád starší a tišší hudbu, poslouchal navečer dechový orchestr z 
Mariánských Lázní na nám. Svobody. Mažoretky se objevily v Úvalech znovu v 
sobotu dopoledne, kdy hornisté, žáci okolních základních uměleckých škol, zahá-
jili svými fanfárami oficiální část a proslovy starosty I. Černého a senátorky L. Be-
nešové. Dopolední pořad uváděla známá redaktorka televize Prima Štěpánka Du-
chková. Mezitím žáci odstartovali turnaj v minikopané. Nikoho nepřekvapil prů-
let Z 126 a odpoledne Kit Foxe nad hřištěm Na Slovanech, kde letečtí modeláři 
předváděli leteckou akrobacii s rádiem řízenými modely. 
Ze hřiště to byl jen skok k rybářské chatě, kde rybáři nabízeli asi pěti stům ná-
vštěvníkům grilované a uzené ryby. Po ochutnávce mnozí spěchali na koncert 
country kapel. Nejdříve se na nám. A. z Pardubic představila skupina Fortuna, 
pak po letech znovu zahrála skupina Colorado. Při banju J. Šamana, houslích  
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I. Neslera, při poslechu jasně řezané dikce J. Varvařovského či libozvučného hlasu 
P. Šamana, bylo na co vzpomínat. Škoda jen, že zbytek Colorada byl nemocen. 
Těžký úraz nedovolil podobný návrat skupině Kapky. Počet návštěvníků byl nižší 
než pátečního večera, ale to se již scházeli milovníci klasické hudby. V sokolovně 
byl očekáván Komorní orchestr Akademie věd. Neotřelý program /např. Foers-
ter/ a vůbec celý koncert pomáhal připravovat Ol. Kovář, jehož místo v orchestru 
připomínaly karafiáty. Mnohočlenný soubor, jehož součástí je mladý flétnista 
Honza Bubák, překvapil čistotou přednesu. 
Sportovněji založení občané vzpomínali na slavné tenisové zápasy. 
V neděli svolávaly zvony katolického kostela Zvěstování Páně ke mši, již sloužil 
pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. V kázání se zaměřil na potřebu lásky, 
lásky mateřské, lásky člověka k člověku. Ekumenické mše se zúčastnili i zástupci 
nekatolických církví, Jednoty bratrské, Československé církve evangelické  
a Církve československé husitské. Po mši diskutoval kardinál s Úvaláky a zdůraz-
ňoval důležitost osobního příkladu při výchově mladé generace, pro niž chybějí 
katoličtí učitelé. Vysvětlil zákaz politického angažování kněží. U sochy Arnošta z 
Pardubic kardinál zdůrazňoval důležitost zastavení se, zamyšlení  
v dnešní uspěchané době, která vede k povrchnosti. Vedle potřeby lásky, nut-
nosti naděje upozornil kardinál na mnoho projevů ve společnosti dokazujících 
prahnutí po duchovnu. Bylo to zajímavé a nevšední, jen tak si na ulici povídat  
s kardinálem. 
Odpoledne zahájil starosta zasazením lípy u hasičského domu, kde se zelená ve-
lice hezký parčík. Listina pod pamětním kamenem hovoří o současných Úvalech. 
Odpoledne hrál na nám. Arnošta z Pardubic k tanci a poslechu orchestr Combo 
M. Kočárníka, za bicími se objevil Kamil Veselý. Lidé posedávali, popíjeli, zdravili 
se, poznávali se dávní spolužáci, kteří se dlouho neviděli. Ředitel základní školy 
F. Smolík poděkoval žákům Jiřímu Krátkému a Jonáši Kouklovi za návrh loga pro 
sedmisetleté výročí. Poté bylo vylosováno a obdarováno pět Úvaláků, kteří vypl-
nili anketu ŽÚ: 
 
5. místo Alena Janurová,  
4. místo Václav Koukl, 
3. místo Lucka Kadeřábková,  
2. místo Jiří Hlávka, 
1. místo získal Václav Hancko a tím i poukázku Kč 1 200,- od firmy Elektro Hlávka 
pro libovolný odběr zboží. 
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Pak už záleželo na každém, zda bude tančit, povídat si, procházet se, nebo se 
zajde podívat do otevřené městské knihovny nebo do základní školy na výstavu 
Quo vadis, člověče? (Ekologický sněm úvalských žab byl více než přesvědčivý). 
Stále však lákal Tesco dům s desítkami dokumentárních fotografií spolků, spor-
tovních klubů, úvalských závodů, průvodů, výstavby, k tomu dějiny divadelnictví, 
sálek kina atd. 
Závěr oslav proběhl ve vážnějším tónu v kostele Zvěstování Páně, kde návštěvní-
kům koncertu i páteru K. Šubrtovi, jenž slavil 30 let od kněžského svěcení, zpíval 
Chrámový sbor Úvaly. Slavnostně zněly varhany Bachovými tóny, téměř až úpěly 
Lisztovými variacemi v provedení Markéty Hejskové. 
 
Oslavy se povedly. Vydařilo se počasí, nesprchlo, nesužovala nás vedra - děku-
jeme ti, svatý Petře. Klapala organizace - ředitelka oslav místostarostka Jana 
Tůmová nechávala dílčí řízení koncertů nebo sportovních podniků kapelníkům či 
ředitelům závodů. Obrovskou zásluhu na přípravě 700 let trvání obce Úvaly má 
nejen místostarostka Jana Tůmová, ale též Jiří Štork, jenž společně se Zdenou 
Havránkovou navštívili archívy a instituce pro získání zajímavých materiálů pro 
výstavu fotografií. Na to bylo potřeba si vzít i dovolenou. Hledáním kronik růz-
ných spolků se věnovala i Jitka Pokorná, pomáhali Jiří Kejř a Šárka Sokolová, která 
navrhovala i výzdobu místností pro koncerty. /Sedm sedmitečných berušek pro 
sedmisté výročí považuji za více než šťastný nápad./ Zuřivý fotograf Vladislav Pro-
cházka trávil též některé půlnoci při instalaci výstavy, kam s praktickými radami 
přispěchala Jitka Plačková, nechyběl tajemník a kronikář Miloslav Breda. 
Na oslavách, i když teklo pivo proudem, neměli příslušníci České policie žádný 
důvod k zásahu. Zato veřejně prospěšné služby a hasiči měli napilno, každé ráno 
před osmou uklízeli náměstí, po pátečním big beatu od pěti do osmi hodin. 
Město utratilo částku Kč 116 000,-, španělská firma Essa Czech přidala Kč 70 000,-
. Bylo samozřejmostí, že všichni Úvaláci účinkovali zdarma, letečtí modeláři i letci 
si hradili palivo do pohonných jednotek sami. Rybáři rozdávali koše ryb a chleba 
zástupům. 
A tak se Úvaláci sešli, někteří po letech, někteří se ani nepoznali, ale všichni dob-
rou vůli spolu měli. Ospalé městečko za lesem Vídrholcem vstalo o víkendu po 
společenské stránce jako Fénix z popela. Díky vám všem, kteří jste přišli. 
Lenka Mandová 
 
 
Výstava Historie Úval a úvalského divadla 
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Výstava překvapila, až šokovala svou rozsáhlostí, přehledným tematickým uspo-
řádáním v pěti místnostech Tesco domu pod školou. 
Jednotlivé panely přinesly informace o historii Úval, Sokolu včetně původního 
sokolského kroje, fotbalu, házené, rybářích, střelcích, fotografie bývalých učitelů, 
leteckých modelářů, orchestrů - např. STO, tanečního klubu atd. atd. Celá jedna 
místnost byla věnována úvalskému ochotnickému divadlu, kde hostovali 
 i členové předních českých scén, vtipným nápadem připomněli tvůrci bývalé 
kino nejen plakáty, ale i původními sedadly a projekcí. Každý panel, ať připomínal 
úvalské živnostníky, zaniklé závody /cukrovar, cihelny, Masnu/ nebo množství 
spolků, průvody, stavby, byl opatřen nejen popiskami, ale i výstižným resumé, 
které samo o sobě stojí za otištění. 
Věděli jste např., že úvalské koupaliště je v pořadí už třetí stavbou nebo jste tušili, 
že vedle městských kronik existují i kroniky spolků? Návštěvník mohl díky foto-
grafiím srovnávat vzhled náměstí, nádraží či celých zákoutí Úval od počátku sto-
letí, mohl si připomenout stavby veřejných budov, uvědomit si lokalizaci býva-
lých hostinců U Sechtrů, U Nedvědů nebo přeměnu hostince U Komberců na kul-
turní dům. 
Organizační výbor velmi pečlivě vybíral z bohatého fotografického fondu foto-
grafů Jaromíra Rajnyše a Josefa Mandy (zemřeli r. 1990 a 1967). Navštívil Okresní 
archiv Prahy-východ a Kolína a archiv Národního muzea. 
Na velice zdařilé výstavě bylo možno koupit nové pohledy a hrníčky s motivy 
Úval. Tvůrci výstavy, kterým patří obrovský obdiv a dík, chystají její zpřístupnění 
ještě na podzim tohoto roku. Lenka Mandová. 
 
V příspěvku bylo opomenuto „Balónkové létání“. Píše o něm Šárka Sokolová v ŽÚ 
7/2000. 17.6. se vzneslo nad město z náměstí Arnošta z Pardubic v ranních hodi-
nách 100 balónků. Každý nesl letáček s fotografií Úval, znakem oslav  
a vzkazem pro nálezce. První dopis přišel 20.6. od paní Hovorkové z Cetorazi  
u Pacova. Další letáčky nalezli pánové Urban z Mezilesí okres Pelhřimov, Plášil 
z Těmice u Kamenice nad Lipou, Chromý ze Soběslavi a Jirák z Černovic u Tábora. 
Nálezcům byly zaslány upomínkové předměty. 
 
Rozhovor se starostou města na téma oslav  
Pane starosto, jak se Vám líbila hlavní část oslav 700 let trvání obce ve dnech 15. 
- 18. června? 
Ing. Černý: "Já si osobně myslím, že se oslavy celkem podařily. Sám si netroufám 
vše hodnotit, to ať udělá někdo jiný. Bylo tolik akcí a natolik rozličných, že si každý 
mohl najít pro sebe tu nejzajímavější. Viděl jsem i spoustu lidí, kteří se snažili 
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navštívit většinu pořadů. Pokud se na něco, teď zpětně, dívám kriticky, tak to 
jsou některá moje vystoupení. Zásadně nechci číst předem napsané projevy, a 
tak záleží na tom, zda to, co chci sdělit, se mi podaří vyjádřit srozumitelně a pře-
hledně. A právě vzhledem k velkému počtu mých vystoupení a únavě to někdy z 
mé strany nebylo dobré. 
Nejvíce překvapen jsem byl přítomností tolika našich občanů při slavnostním 
aktu sázení lípy a odhalování pamětní desky na kameni v parčíku u hasičského 
domu. Byl to vlastně symbolický akt, nebyl tam žádný dlouhý program, bylo 
horko, neděle po obědě a ještě se začátek zpozdil kvůli zájmu pana kardinála Vlka 
o výstavu Historie Úval a úvalského divadla. Velice si vážím všech, kteří tam přišli, 
a jsem rád, že tolik lidí tím projevilo vztah k městu. Ještě jednou jim touto cestou 
děkuji. 
Zároveň oceňuji práci organizačního výboru pro oslavy a dalších lidí, kteří se na 
oslavách podíleli. Zejména děkuji pracovníkům VPS a hasičům, kteří zajišťovali 
úklid města v časných ranních hodinách v sobotu a v neděli." 
V rámci oslav byl uspořádán 16. června koncert ÚVALSKÝ  BIG  BEAT za účasti 
úvalské rockové skupiny THE SNAILS, která, mimo jiné,  vydala počátkem roku 
další CD s názvem NÁHODA s nahrávkami vlastních skladeb. Vedoucí skupiny  
Petr HOLÁNEK. 
K sedmisetletému výročí trvání obce Úval nám blahopřál i president Václav Ha-
vel. 
V předchozím výčtu oslav 700 let trvání Úval chybí VII. galerie úvalských výtvar-
níků – v ŽÚ 10/2000 zve MDDM a představuje akad. mal. Ivanku Slavíčkovou – 
Burzanovskou.  Výstava tapisérií se uskutečnila v říjnu 2000. 
Rovněž chybí informace o výstavě fotografií a autogramů ze sbírky Jiřího Štorka. 
Na otázky redaktora Vl. Procházky o vášni sběratelství odpovídá v ŽÚ 10/2000. 
Podrobné ohlédnutí za výstavami přináší ŽÚ 11/2000 – v listopadu byla výstava 
autogramů, výstava nejen modelů vozidel Truck Trial Clubu na náměstí. Infor-
mace o průběhu výstavy závodních vozidel české reprezentace v TRUCK TRIALU a 
snímků ze soutěží 17. 11. informuje i s fotografií ŽÚ 12/2000. Starosta I. Černý 
předal ocenění mistrům republiky. Oceněny byly i děti účastnící se výtvarné sou-
těže na dané téma. 

Ples 
V rámci celoročních oslav 700 let trvání Úval korunoval PRVNÍ MĚSTSKÝ PLES 
2.12.2000 v sokolovně. Hrála Březovanka, cena vstupenky byla 180,- Kč. Členové 
organizačního výboru oslav při této slavnostní příležitosti obdrželi Plaketu města 
Úval.  Plesu předcházel ohňostroj na náměstí Arnošta z Pardubic 
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Spolky  
Za všechny spolky v Úvalech lze říci, že se málo prezentují na stránkách měsíčníku. 
Někdy chybí i výroční zprávy. V roce 700. výročí města se přeci jen podařilo shro-
máždit ve zvláštním vydání Života Úval (červen 2000) od všech spolků přehled 
jejich činnosti a trocha historie. (viz kapitola Oslavy) 
 

Sport 
Z historie tělovýchovné jednoty 
V ŽÚ 10 a 11/2000 je dlouhý článek na pokračování podle materiálů dlouholetého 
činovníka a předsedy TJ Sokol Úvaly Miloše Pilného a Ing. Karla Pilného. Oba 
v roce oslav 700letého výročí Úval, pomocí starých kronik, připomínají pestrou 
historii TJ. Počínaje rokem 1907, kdy se na schůzi 3. března, přihlásilo hned 39 
členů činných a 29 přispívajících, započala úvalská trnitá cesta tělovýchovné jed-
noty. Autoři popisují roky stěhování a hledání prostor pro Sokol a nakonec získání 
sálu v nově zbudované sokolovně. Vyjmenovávají činovníky, přispěvatele a sta-
vebníky, počty členů a cvičících na sletech. Mapují  těžkou dobu v 50. letech, ne-
dostatek cvičitelů, roky spartakiád. Končí rokem 1993 a zmiňují i využití objektu 
čp.6 a peripetie výstavby a zadlužení (foto Sokol Úvaly – žákyně v r.1936). 

Olympiáda  
V ŽÚ 11/2000 J. Kejř vzpomíná na olympionika Vladimíra Kejře (1929-1981), který 
se zúčastnil dvou olympiád. Uvádí příhodu z XVI. Olympiády v roce 1956 v Mel-
bourne … cituje z novin té doby. Sportovní gymnasta (Vladimír Kejř) byl oceněn 
nejen body, ale i bouřlivým potleskem za svůj obětavý výkon přes zranění obno-
vené zranění nártu. Dále cituje … Třicet dní trvala zpáteční cesta českosloven-
ských sportovců kvůli obavám naší vlády, aby neemigrovali na letišti v Mel-
bourne. Museli se plavit 21 dní lodí, pak vlakem přes Sibiř a nakonec letadlem 
z Moskvy (portrétní foto V. Kejř). 

Kopaná 
Dne 12.2.2000 se konala členská výroční schůze fotbalového oddílu SK Úvaly za 
přítomnosti starosty Úval pana Černého a předsedy Okresního fotbalového 
svazu pana Šubrta. Jedním z bodů schůze byla volba nového výkonného výboru, 
který byl zvolen ve složení: 
 
Předseda: Václav Kopač 
Místopředseda: Karel Linhart 
Jednatel: Jindřich Lízner 
Sekretář: Miroslav Černý 
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Pokladník: Josef Krutský 
Členové: Jiří Štěpánek, Michal Březina, Jiří Vrána, Karel Kašička 
Po zimní přestávce začala 18.3. fotbalová soutěž a snaha postoupit do okresního 
přeboru (v ŽÚ 5/2000 je uveřejněn program „A“ mužstva). 
Počátkem června došlo k ukončení fotbalové sezóny 1999/2000. Naše "A" muž-
stvo, které po podzimní části skončilo na prvním místě, svoji pozici neobhájilo  
a propadlo se až na sedmé místo. Radost nám alespoň dělala mládežnická druž-
stva. Žáci ke konci sezóny zabojovali a skončili na krásném třetím místě tabulky. 
Přípravka sehrála několik kvalitních mistrovských utkání a v konkurenci většinou 
starších a větších soupeřů skončila na vynikajícím čtvrtém místě. Naši žáci  
a přípravka jsou velkým příslibem do budoucnosti. 
V červnu také proběhly akce v rámci oslav 700 let města Úval. 17. června do Úval 
zavítala stará garda Bohemians Praha se svou největší hvězdou Antonínem Pa-
nenkou. SK Úvaly zvítězil 4:2 brankami Vojtěcha, Vosátky, Brusche a Danka. 
V neděli 18. června si stará garda pozvala k přátelskému utkání SK Tuklaty, kte-
rým podlehla 2:1, když jedinou branku zaznamenal Jan Kloss. 
Největší fotbalovou akcí k 700 letům města Úval byl turnaj v malé kopané  
O putovní pohár města Úval. Ten se konal 24. června za účasti 12 mužstev. Na 
turnaji se prezentovalo okolo 140 hráčů. Přijelo také několik hráčů z vyšších sou-
těží, hlavně divizních, kteří si turnaj velice pochvalovali a přislíbili účast  
v dalším ročníku. Sehráno bylo 42 zápasů, takže bylo na co koukat. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen Petr Němec, nejlepším střelcem Rosťa Vojtěch  
a nejlepším brankářem nestárnoucí Vláďa Křelina. Vítězem turnaje se velice pře-
kvapivě stalo úvalské mužstvo FC dorost, hrající pod vedením Honzy Vosátky, 
které až na penalty ve finále porazilo SK Úvaly. 
Na třetím místě se umístil velice ambiciózní celek FC Griote. Na závěr turnaje 
předal ceny zástupce města starosta Ing. Černý. 
Turnaj se velmi povedl a my jenom doufáme, že v Úvalech vznikla nová tradice. 
 
19. srpna začíná nová fotbalová sezóna 2000/2001, do které náš oddíl vstupuje 
s velkými ambicemi. Podařil se nám administrativní postup do II. třídy. Nejde 
nám pouze o udržení soutěže, ale chceme hrát o nejvyšší příčky. Proto k mužstvu 
přišel nový trenér pan Kahuda, který má zkušenosti z Xaverova. Podařilo se nám 
posílit sedmi novými hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží. 19. července začíná 
tvrdá letní příprava, v které sehrajeme 7-9 přípravných utkání, většinou se sou-
peři z I.A a z I.B třídy. 
Po roční přestávce máme v soutěži opět celek "B" mužstva, které bude hrát pod 
vedením Mirka Štrynka, a dorost, ke kterému přišel velice zkušený mládežnický 
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trenér pan Hrdlička, bývalý předseda okresního fotbalového svazu. Žáci nastupují 
pod vedením Jirky Štěpánka a přípravka pod vedením Miloše Ulricha. 
Výbor SK Úvaly se neustále snaží sehnat finance na rekonstrukci fotbalového 
trávníku, který je ve velice špatném stavu. Momentálně probíhají jednání s OFS, 
s MěÚ, se sponzory, ale stále se nám nedaří sehnat potřebnou finanční částku. 
Snad vyšší soutěž v Úvalech a kvalitní mládežnická základna pohne ledy. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli jakoukoli fi-
nanční částkou nebo materiální pomocí a MěÚ Úvaly za podporu.  
Výbor SK Úvaly oddíl kopané (uveřejněno v tomto znění v ŽÚ 8/2000). 
V ŽÚ 7/2000 hovoří pan Lízner o jakési již tradici, že koncem května do Úval zaví-
tají fotbalisté a hokejisté Sparty, kteří proti sobě sehrají přátelské utkání. Celé 
odpoledne i s večerním programem organizovaným Tomášem Kašičkou udělalo 
úvalské kopané i městu dobrou reklamu (jména hráčů Sparty uvedena). 
O podzimu na fotbalovém hřišti píše v ŽÚ 12/2000 výbor SK Úvaly o tradičním 
uzavření sezóny a bilancování. Zve rovněž na fotbalový ples a karneval v příštím 
roce a informuje o zřízení zvláštního účtu u České spořitelny pro sebemenší dary 
na rekonstrukci fotbalového hřiště. 
 

Házená  
– za oddíl házené TJ Sokol Úvaly J. Dráb ml. nabízí příznivcům, kteří mohou po-
moci zakoupením kalendáře vydaného oddílem pokrýt alespoň základní potřeby 
oddílu (ŽÚ 2/2000). 

Karate  
– oddíl v Úvalech vede Jiří Tomek již 3 roky v tělocvičně ZŠ. 

Akvaristé  
II. celostátní setkání akvaristů   
AKVA ÚVALY 2000 uspořádal Úvalský spolek akvaristů v sobotu 27. května 2000 
v areálu sokolovny. 
Program :    - AKVA ÚVALY  2000 – technika, pomůcky, léčiva, krmení, literatura 
představené výrobci a distributory, 
- schůze českého CICHLID CLUBU, 
- schůze Skupiny chovatelů duhovek, 
- setkání akvaristů – přednášky MUDr. V. Bydžovský, R. Winkler 
RNDr. R. Slaboch, MVDr. F. Czefay, J. Burzanovský, RNDr. Vl. Chaloupecký. 
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Baráčníci 
V roce 700 letého výročí Úval oslavují úvalští baráčníci 30 let od založení Sdružené 
obce baráčníků J. A. Komenského. Vznik vlastenecké a dobročinné společnosti 
„Český baráčník“  byl vrcholem vlasteneckého cítění. Největší podíl v Úvalech měl 
soused Antonín Černý, který byl i prvním rychtářem. Mezi dalšími zakládajícími 
členy byli sousedé – Zadák, Sejpka, Svítek, Kopecký St., Šindelář Ant., Drahorád, 
Josza. Mezi tetičkami Šindelářová, Fürstová, Klepišová, Piknerová R., Vroblová, 
Vaňásková. Obec měla největší členskou základnu v roce 1982 – 440 členů. Oslav 
výročí 700 let se účastní v krojovaném průvodu 3. června a od 20 h bude baráč-
nická veselice v sokolovně. 
V roce 1982 měl spolek 440 členů. Ve výročním roce má spolek 40 členů. 
V roce 1984 byl zvolen rychtářem soused Mirek SRB. 
V roce 1996 byla zvolena rychtářkou tetička Hana MAŠKOVÁ (Černá). 
 

Cyklistika  
Šternberk 30.9.2000 
Ukončení sezóny se opět vydařilo. Janoušek z Královic dospurtoval ke svému tře-
tímu vítězství v řadě a blíží se k nejlepším v historických tabulkách, kterým se to 
povedlo pětkrát. Účastníků bylo 48, což je opět nové maximum. 
Tentokrát byly připraveny také ceny pro nejlepší díky přispění města Úval  
a agentuře ORG z Říčan. Závod se konal u příležitosti výročí 700 let Úval. Je znát, 
že cyklistika v Úvalech žije. Již dnes je proto jisté, že se sejdeme opět na kolech v 
nové sezóně a v novém tisíciletí. 
 
Částečné výsledky: 
1. Janoušek Královice 2:57:14 h 
2. Charvát Kolín 2:57:15 
3. Dudek Uhlířské Janovice 2:59:35 
4. Kalenský Poříčany 3:02:00 
5. Mysliveček Nymburk 3:02:01 
6. Král Kolín 3:02:05 
7. Tůma Mrzky  3:10:03 
8. Růžička Český Brod 3:11:22 
9. Štork Úvaly 3:14:17 
10. Pilný Kolín 3:18:55 
další pořadí Úvaláků: 
21. Strnad Tomáš 3:34:35 
23. Labounek Jiří 3:37:36 
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24. Strnad Radek 3:37:40 
25. Teplý 3:38:52 
27. Pop 3:38:54 
28. Tesař 3:49:59 
30. Zelenka 3:53:02 
35. Vlas 4:02:18 
36. Netušil 4:03:58 
37. Holánek 4:04:10 
38. Zoula 4:04:44 
41. Labounek Jan K-Team 4:13:53 
42. Bašta Pavel K-Team 4:13:53 
43. Kroupa K-Team 4:13:53 
44. Prchal K-Team 4:13:53 
45. Brabec K-Team 4:48:23 
Ovšem nejen Šternberk proslavil Úvaly. V květnu (ŽÚ 6/2000) se jel závod hor-
ských kol v Masarykově háji za školou. Závodilo několik set účastníků v 11 kate-
goriích. Nejúspěšnější z úvalských, zúčastnili se v kategorii mladších chlapců  
a začátečníků, byl  Petr Čapek na 12. místě ze 43. Na 15. Lukáš Bláha, 22. byl Erik 
Horák, 26. Josef Kříž a 27. Jiří Jandus. V kategorii začátečníků obsadil 45. místo 
Pavel Čadil ze 135 přihlášených. Text a foto Vl. Procházka. 
Další akcí, v rámci oslav 700let trvání obce, byl cyklistický tříetapový závod MALÁ 
CENA ÚVAL – VII. ročník -  a konal se 19.-20.8.2000, v ŽÚ 9/2000 jsou uvedeny 
výsledky Úvaláků. 

Koloběžky 
Zhruba do této podkapitoly cyklistiky patří i „koloběžení“. V rámci oslav 700 let 
Úval se konalo netradiční odpoledne, které začalo startem koloběžek na náměstí 
Arnošta z Pardubic hromadným startem všech věkových skupin. Akce byla pořá-
dána za odborné pomoci Českého svazu koloběhu. O průběhu zářijového odpo-
ledne a cíli na hřišti informuje Šárka Sokolová v ŽÚ 9/2000 v tabulkách i fotogra-
ficky. 

Hasiči 
Soutěž mladých hasičů v květnu pořádá SDH a Okresní sdružení hasičů Praha-vý-
chod na hřišti pod sokolovnou. 
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Chovatelé  
Čtenářka J.P. píše obdivně do ŽÚ 2/2000 o výstavě spolku chovatelů drobného 
zvířectva v Úvalech ve dnech 15. a 16. ledna v jejich areálu. Zmiňuje rodinu Paja-
sovu jako příkladné nadšence do chovu. 
V ŽÚ 3/2000 o výstavě informuje jednatelka ZO ČSCH Úvaly Jitka Kotusová: 
 
39. zimní výstava králíků, holubů a drůbeže. 
ZO ČSCH Úvaly uspořádala 15.-16.1.2000 tradiční, již 39. zimní výstavu králíků, 
holubů a drůbeže. Výstava byla spojena s okresní soutěžní výstavou holubů  
a soutěží o poháry města Úval /nejlepší králík, holub a drůbež/. 
Výstava byla velice dobře obeslána /350 ks králíků, přes 500 ks holubů a 75 ks 
drůbeže/. Vystavovalo 116 vystavovatelů převážně z okr. Praha-východ, ale též 
např. Soběslav, Jablonec n/N. atd. 
Okresní soutěž holubů skončila vítězstvím úvalských holubářů, kteří ve složení 
Beck A., Beran J., Dvořák M. a Telekeš J. tuto soutěž vyhráli již počtvrté za sebou! 
Dále bylo v kategorii holubů uděleno 20 čestných cen, 
v kategorii králíků uděleno 18 čestných cen, 
v kategorii drůbež uděleny 4 čestné ceny. 
V sobotu se konala také výstava morčat. Na tuto výstavu přinesly svá morčata  
i úvalské děti. Odborníky ze Spolku pro chov morčat jim byly ukázány přednosti i 
vady jejich miláčků. 
V neděli dopoledne byla výstava zakončena předáním pohárů města Úval. 
Vítězové poháru města Úval: 
Králíci - Francouzský beran - chovatel Adámek - Praha 
Holubi - Česká čejka rousná kropenka - chovatel ing. Zach - Klecany 
Drůbež - Kohout Rode Island - chovatel Vaňatka - Syneč 
Poháry, které sponzorovalo město Úvaly, vítězům osobně předal a poblahopřál 
k vítězství starosta Úval pan ing. Ivan Černý, kterému tímto děkujeme. 
Věříme, že i další naše činnost bude tak úspěšná, jako tato výstava. 
S pozdravem "chovu zdar" 

Junák 
Junácké středisko Úvaly 
Letošní skautský tábor byl oproti loňskému posunut zhruba o tři týdny. V praxi 
by to znamenalo, že by nás poslední týden zůstalo na tábořišti jen osm, a tak 
jsme zvolili poněkud neobvyklé pokračování celotáborové hry z rytířského pro-
středí. 
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V sobotu 5.8.2000 jsme se po důkladné přípravě vydali na "Velkou křížovou vý-
pravu" z Tachova do Úval. Společné věci jako stany, jídlo, vodu, rošt a kotlíky na 
vaření plus další důležité věci jsme vezli ve zrekonstruovaném žebřiňáku  
s plachtou, u kterého jsme se po dvojicích střídali v táhnutí. Ostatní věci jsme 
nesli na bedrech. První den byl krušný, protože námi zvolené hřebenové cesty, 
říční brody, koleje a křovinaté cesty do kopce nevyhovovaly ani nám ani našemu 
vozíku. To nás donutilo přejít v následujících dnech na pevnější a bezpečnější 
cesty. 
Klasický den vypadal následovně: kolem osmé hodiny budíček, potom mytí, va-
ření snídaně, balení, údržba vozíku a úklid. Poté jsme se vydali na cestu plnou 
zajímavých věcí, krásné přírody, úskalí, ale i legrace. K obědu jsme v nějaké ves-
nici vždy vykoupili všechny jogurty a dále nezbývalo, než pokračovat v cestě. Do 
sedmé večer jsme se snažili dojít na požadované místo, kde začali vyrůstat stany, 
vařila se večeře, hojily se rány a vychutnával večer. 
Přesně vedla cesta z Kočova přes Stříbro, Pňovany, Plzeň, Mladotice, Zvíkovec na 
Berounce, Skryje, Týřov, Bránov, Křivoklát, Beroun, Prahu až do Úval. 
Za osm dní jsme ušli 160 km s "plnou polní" a vyzkoušeli jsme si skauting z prak-
tické stránky. Řešení různých problémů, stejně tak jako prožití neopakovatelných 
zážitků nás stmelilo natolik, že na tento tábor budeme všichni dlouho  
v dobrém vzpomínat. 
Třetí den jsme přenocovali u Oboráku (8 km od Mladotic) 
za skautský oddíl Jan Mayer 
To skautky zažily tábor u Kostelce u Heřmanova městce bez útrap pochodování, 
ale za to s „uplakaným“ počasím, které ale nezkazilo dobrou náladu a výsledek 
celotáborové hry. 
V ŽÚ 12/2000 v dopise občanům vysvětluje p. Tuchyňa údiv nad změnou distri-
buce Života Úval, kterou se snažil Junák činit odpovědně a mrzí ho způsob, jak se 
o službě, kterou zajišťovali 5 let, dozvěděli. Přeje novým distributorům (dříve to 
byly děti), aby na všech domech byla viditelná popisná čísla, aby každý dům měl 
funkční schránku, aby časopisy k roznášce byly dodávány včas, aby MěÚ vyřešil 
dostatek počtu časopisů pro každé číslo popisné a bytovou jednotku, aby se ne-
musel obávat útoků psů při vkládání do schránky. Věří, že nový distributor bude 
také mít podporu města pro bezplatnou službu, než měl Junák. 
V prosinci uspořádali skauti a skautky dobrovolnou sbírku, jejíž výtěžek 5 400,- Kč 
byl předán Stacionáři pro postižené děti AKORD. 

Klub důchodců 
V ŽÚ 2/2000 bilancuje rok 1999 a děkuje předsedovi panu Plačkovi, který se již 10 
let stará o chod Klubu a paní Boháčkové za vzorně vedenou kroniku. 
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Kynologové 
V ŽÚ 5/2000 je článek „Znovuobnovení kynologického klubu v Úvalech“, kterým 
popisuje D. Krupková aj. Kotusová historii klubu od r.1982. V roce 2000 má klub 
12 aktivních členů. Kvůli nedostatku materiálu a pomůcek na výcvik odešlo 18 
z celkem 30 registrovaných do jiných organizací. Autorky hovoří o změnách při 
převodech majetku ZO Svazarm na Kynologický klub a o roce 1991-92, kdy došlo 
k navrácení pozemku restituentům. Žádosti o přidělení náhradních pozemků ne-
bylo MěÚ vyhověno, teprve v roce 1996, po přidělení nového čísla organizace, byl 
náhradní pozemek přidělen, avšak jsou na něm nutné úpravy (svod dešťové 
vody).  Zatím spolek provizorně funguje na soukromé louce u Masny. 
Na článek reaguje „restituentka“ p. Vlasáková, která vysvětluje její úhel pohledu 
na vlastnění pozemku a chaty. Vždy byl její. 
 

LMK Úvaly 
Letecko modelářský klub podává zprávu o činnosti a něco z historie ve zvláštním 
vydání ŽÚ v červnu 2000 a pokračuje v článku v ŽÚ 8/2000 Václav Manda přehle-
dem počátků modelářství po první světové válce. Kroužek byl obnoven pod vede-
ním autora článku. 

Rybáři 
Český rybářský svaz Úvaly (ČRS) uklidil v rámci 700letého výročí 13.5.2000 břehy 
a vodoteč Výmoly od nepatřičných předmětů (pneumatiky, polyetylenové obaly, 
kovy, padlé dřeviny). 
Rybářský rok 2000 spolek shrnuje v ŽÚ 12/2000. Zbyněk Slavík za výbor MO vy-
jmenovává akce a dokládá fotografií ochutnávky rybích specialit v rybářské chatě 
v rámci oslav 700 let. 

Střelectví  
Velmi podrobná zpráva o činnosti spolku a shrnutí historie je ve zvláštním vydání 
ŽÚ (červen 2000)(viz kapitola Oslavy). Přesto přenáším několik dat do kapitoly 
spolky, protože o střeleckém spolku v Úvalech je málo informací. 
Zpočátku byla založena Národní střelecká jednota v r.1928 a měla střelnici na 
cvičišti DTJ. Zabývala se i přípravou na vojenský výcvik. Funkcionáři: V. Svoboda 
– starosta; B. Čelikovský truhlář – náměstek starosty, V. Tourek rotmistr – náčel-
ník, Š. Filip obchodník – jednatel, J. Bedrna učitel – vzdělavatel. Ve výboru byli B. 
Batlík, F. Fiala, O. Paul, B. Nýdrle, F. Šulc, J. Jedon. Podle vzpomínek občanů, těsně 
před válkou a po ní, existovali ostrostřelci pod vedením Václava Šimka. Po válce 
převzal vedení jeho syn stejného jména. Skupina přešla pod Svaz brannosti, po-
sléze Svazarm. Od roku 1954 bylo střelectví v Úvalech organizováno ve Svazarmu 
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okres Český Brod a vedl ho František Erhart. V r. 1957 se skupina mladých lidí 
specializovala pouze na sportovní střelbu. Názorové rozdíly mezi funkcionář Sva-
zarmu a skupinou mladých střelců vyvrcholily utvořením nové organizace SSK 
Svazarmu Úvaly II. Ta se zabýval výhradně závodní střeleckou činností. Pracovalo 
se i s mládeží ve škole. Nejlepším cvičitelem byl Rudolf Staněk. V r. 1968 skupina 
dosáhla velkého úspěchu. SSK Úvaly se stává samostatnou právní jednotkou. Za-
registrováno bylo 30 sportovních střelců. Následuje podrobný výčet členů, stře-
leckých úspěchů a pracovních brigád pro budování nové střelnice, vypálené 
v srpnu 1968 spojeneckými vojsky. Sídlo měl v r. 2000 klub ČSS SSK Úvaly v ul. O. 
Březiny čp. 606 a vedl ho Eduard Ťupa st., který je autorem zprávy. 

Tenis 
Viz Zvláštní vydání Života Úval – červen 2000 – hromadná zpráva o činnosti 
spolků. 
V ŽÚ 1/2001 hodnotí uplynulý rok Lucie Hanušková. Konaly se sportovní a kulturní 
akce, přebory. Proběhl Memoriál Jaroslava Švába (pojmenován v r.1999 po za-
sloužilém členovi oddílu) a přeborníkem oddílu se stal Vladimír Šelíř ml. Tradič-
ními se stávají akce k Mezinárodnímu dni dětí, turnaje nezávodních hráčů, han-
dicapované turnaje, turnaj zvaný Zvonečkový ad. 

Stolní tenis 
Karel Šochman v ŽÚ 12/2000 podrobně hovoří o obnově činnosti stolního tenisu 
v Úvalech. Tento sport byl provozován ve městě ve 40.-50. letech, útlum nastal 
v 60. letech. Až v září 1970 se stolní tenisté – Karel Šochman, Vladimír Minařík, 
Václav Pilát, Jaroslav Moucha a Petr Černý – zasloužili o znovuobnovení. Autor 
popisuje systém soutěže a zápasů a místa, kde oddíl mohl hrát. Využívali školní 
tělocvičnu, která po povodni v 80. a 90. letech dostala nový kvalitní povrch. Při 
obou kalamitách oddíl pomáhal. Jen někteří z členů vydrželi hrát 30 sezón. Řada 
hráčů skončila. V článku je jmenovitý seznam tehdy působících hráčů a fotografie 
některých. Jsou zde i popsány postupy oddílu v soutěžích. 

Církve 
Církev československá husitská připomíná v ŽÚ 12/2000 dobu adventní a potřebu 
se ohlédnout na přelomu století a tisíciletí. Farářka Mgr. J. Pokorná vzpomíná na 
významné předěly v životě náboženské obce (NO) – odchod faráře J. Kosteleckého 
z aktivní duchovenské služby a její nástup. Vzpomíná úmrtí tajemnice NO Olušky 
Kejřové. Vyjmenovává služby, které poskytuje obyvatelům a sděluje termíny bo-
hoslužeb v Úvalech a diasporách v Újezdě n. Lesy a Škvorci. 
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VI. Životní prostředí. Počasí 

Vidrholec a okolí 
Jan Němec ve stejnojmenném článku v ŽÚ 9/2000 mapuje přírodní park – les, 
mezi Klánovicemi, Úvaly a Újezdem z hlediska ochrany přírody a výskytu rostlin a 
živočichů. Vyjmenovává druhy rostlin, stromů a keřů, k nim vázané bezobratlé ži-
vočichy i ptáky a savce. Zmiňuje i naučnou stezku po stopách zaniklých osad. 

Zeleň ve městě 
B. Prokůpek v ŽÚ 4/2000 konstatuje neutěšený stav stromoví v ulicích, zejména 
hlohů v Husově ulici. Přes finanční potíže se městu podařilo vyčlenit částku na 
nákup 20 hlohů k výsadbě již letos na jaře. 
ZELEŇ SE BUDE VRACET DO ULIC MĚSTA 
 
Mnozí z nás, ať již ti dříve narození, nebo my mladší, si alespoň jako školáci pa-
matují na zelené stromořadí z jara růžově a bíle kvetoucích a vonících okrasných 
stromových hlohů, které lemovaly Husovu ulici ve směru od závor a dále celé 
náměstí. Současná skutečnost je však zdrcující. Zbylo pouhé torzo několika silně 
proschlých a postupně umírajících hlohů. V lepším případě zůstaly po hlozích v 
chodnících čtvercové výřezy, v horším byly zabetonovány, nebo zde byl usazen 
odpadkový koš, aby alespoň zakryl tu hrůzu. A celkový pohled? Šeď domů, chod-
ník, asfaltová krajnice a vozovka ze žulových kostek s občasnou záplatou a na 
druhé straně totéž. 
Každý, kdo má jenom trochu vztah k přírodě, na první pohled pozná, že zde něco 
chybí. Je to právě zeleň a případná barevnost květů, která studený chlad těchto 
míst dokáže přenést tak, aby kladně působila na psychiku lidí a vytvářela lepší 
životní prostředí. 
A právě tento neúnosný stav vedl k rozhodnutí města začít s obnovou stromořadí 
okrasných stromových hlohů v Husově ulici. V rámci silně omezených finančních 
možností se přece jen podařilo "urvat" částku, která umožní nákup  
a výsadbu 20 stromů již letos na jaře. Zároveň doufám, že to nebude výsadba 
poslední. Vždyť naše město si snad také zaslouží, aby bylo pěkné a zeleň nebyla 
jen v jeho okolí, ale i v jeho centru. 
Odbor životního prostředí MěÚ Úvaly - Bohuslav Prokůpek 
 

Křídlatka japonská v Úvalech  
Z podnětu ústředí Českého svazu ochránců přírody byl v roce 1997 prováděn ce-
lostátní průzkum a mapování výskytu nepůvodní zavlečené agresivní rostliny kří-
dlatky japonské. V Úvalech byla zjištěna na 9 lokalitách na celkové ploše 154 m2, 
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z toho v zástavbě 84 m2. V roce 1998 se porost rozšířil již na 133 m2 a v roce 1999 
na 216 m2. Všechen porost byl vysekán. K dosažení většího efektu v potlačování 
křídlatky bude v průběhu letošního vegetačního období po posekání aplikován 
kapalný herbicidní přípravek ROUNDUP firmy Agrobio Opava. Majitelé soukro-
mých pozemků, kde se rostlina nachází, jsou žádáni, aby se k postřiku připojili, 
případně vytrhané rostliny nedávali do popelnic a kontejnerů (dál se pak množí 
na skládkách), ale usušili a spálili je. 

Čistota a pořádek ve městě 
V článku o jejím udržování Z. Aulického, člena komise veřejného pořádku, se zmi-
ňuje vyhláška města č.2/1992 mj. o zákazu jakkoliv znečišťovat veřejná prostran-
ství. Pod pokutou je zakázáno odhazovat papíry, zbytky jídel, cigaretové nedo-
palky a jiné odpadky. Rovněž zmiňuje zákon o lesích č. 289/95 Sb. – kouření a 
odhazování hořících a doutnajících předmětů, znečišťování porostu odpady  
a odpadky. Udržování čistoty je nezanedbatelnou součástí oslav 700. výročí. 
Pořádku ve městě se věnuje také článek redaktorky PhDr. L. Mandové v ŽÚ 
9/2000 „Pořád se něco děje“, mj. o zeleni v Husově ulici (sice píše o akátech, ale 
vysázeny jsou hlohy) a nových odpadkovým koších, které si občané pletou s po-
pelnicí na domácí odpad. Kritizuje i chování kuřáků na nástupišti vlaků, odhazo-
vání nedopalků do kolejiště, ač tam České dráhy umístily modré koše. 
Pana Aulického vybízí k lepší komunikaci (výzvy ústní či na nástěnce) s občany  
a mládeží, pomohly by s úklidem posekané trávy na loukách u Výmoly v Oboře, 
letos je posekal Svaz ochránců přírody v Říčanech. 

Úklid  
Jarní a podzimní kolečko – pravidelně zajišťované přistavení kontejnerů na ur-
čená stanoviště, slouží k odkládání velkoobjemového odpadu z domácností. Za-
jišťují veřejně prospěšné služby při MěÚ. Svoz bude tentokrát ve 3 etapách.  
I. etapa – svoz starého železa (včetně lednic a bojlerů zbavených nekovových 
částí, autovraků bez skel, polštářování atd.). II. etapa – svoz velkoobjemového 
odpadu (starý nábytek, koberce, textil, vyjmenováno i co se nesmí ukládat).  
III. etapa – svoz biomateriálu z domácností a zahrad, které nemohly být kompo-
stovány. Týká se i zbytků sutí a odpadů, které nemohly být zařazeny do předcho-
zích etap (stanoviště a data v článku ŽÚ 4/2000 a 10/2000). Občané jsou upozor-
ňováni, že ti, kteří nemají uzavřenu smlouvu nebo dodatek ke smlouvě s městem, 
kterou se přihlásili k systému likvidace odpadů, nemohou využít možnosti uložit 
kovový odpad nebo velkoobjemový do kontejnerů, učiní-li tak, vystavují se uhra-
zení veškerých nákladů nebo odpad zůstane neodvezen. Všechny etapy se týkají 
pouze fyzických osob, netýkají se odpadů vzniklých při podnikatelské činnosti. 
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Květinová výzdoba 
V ŽÚ 9/2000 Ing. Procházka fotograficky i slovem ocenil a zdokumentoval květi-
novou výzdobu oken a balkónů úvalských domů. 
 

Počasí  
„V lednu byly silné mrazy až -15°C, pak se oteplilo a foukal silný vítr. Zajímavý byl 
březen, kdy napršelo 106,9 mm. Byl to nejdeštivější březen od roku 1876. Dne 22. 
června spadlo 34,8 mm, což je na Úvaly hodně. Jinak to byl normální rok, celkem 
napršelo 489,9 mm“ – tak shrnul Ing. Veselý ze svých poznámek v roce 2020 po-
časí v roce 2000. Ponechávám obě informace v kronice. 
 
Ing. Jiří Veselý ze srážkoměrné stanice Úvaly konstatuje, že letošní rok byl mimo-
řádně teplý a poměrně suchý. Ve dnech 21.1. až 23.1.2000 byly naměřeny tep-
loty – 15°C, pak nastalo prudké oteplení v tomto období nezvyklé. V únoru na-
padl sníh, ale hned druhý den roztál. 
Teplé počasí trvalo i v závěru roku. Teprve 20.12. se objevila mlha a jinovatka, 
25.12. napadl sníh, na Silvestra již ležela 6 cm pokrývka sněhu. 
 
Vodní srážky  celkem za rok 2000  ….. 489,9 mm 
   
  Leden     29,1 mm 
 Únor    36,7 mm 
 Březen        106,9 mm 
 Duben 10,2 mm 
 Květen 35,8mm 
 Červen          61,2 mm  
 Červenec      68,1mm 
 Srpen  28,3 mm 
 Září  26,3 mm 
 Říjen  45,0 mm 
 Listopad 24,2 mm 
 Prosinec 18,1 mm 
 

VII.  Obyvatelstvo  

 
Počet obyvatel celkem …….  4750 



67 

 

Kronikářský zápis retrospektivní 2000/2020 

 

Počet čísel popisných ………………  1480 
 

Sociální péče, zdravotnictví 
 
Rozhovor redaktorky Lenky Mandové v ŽÚ 5/2000 s paní Frýdmanovou a Kalvo-
dovou se týká sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené v Úvalech. 
Jedná se namátkou o donášku obědů i nákupu, praní prádla, pedikúru. Pomoc při 
nárokování zvýšení důchodů pro bezmocnost, získávání průkazek  ZTP …, sepsání 
vdovských a vdoveckých důchodů, přiznání příspěvku na provoz telefonních stanic 
pro osamělé, zavedení pečovatelské služby dle potřeby klienta. V článku vysvět-
lují postup při podávání žádostí Okresnímu ústavu sociálních služeb v Brandýse n. 
Labem a jiných příslušných odborů a úřadů. Hovoří o výši příspěvků, např. příspě-
vek pro osobu blízkou – opakovaná sociální dávka ve výši 1,6 násobku částky na 
osobní potřeby, tj. v současnosti 3 408 Kč. 
Jak je zabezpečena základní zdravotní péče o starší spoluobčany? Mohou dochá-
zet do zdravotního střediska (Pražská ul.) k jedné ze tří praktických lékařek. Zdra-
votní sestra Martincová a lékařka MUDr. Těšíková podaly redaktorce další infor-
mace z oblastí péče těžce chodící pacienty. V Domově důchodců základní úkony 
zajišťuje zdravotnický personál. 

Očkování proti žloutence 
Helena Novosádová podává informaci z dětského oddělení zdravotního střediska 
o slevě při očkování dětí proti hepatitidě typu A i B. Spoluprací České společnosti 
podpory zdraví, Odborné společnosti praktických dětských lékařů a výrobce vak-
cíny připravily program zaměřený na prevenci žloutenky. Za tři dávky zaplatí ro-
diče místo původních 3 026,- Kč jen 2 017,- korun. (ŽÚ 5/2000) 

Drogy, gamblerství 
V Úvalech (v ŽÚ 5/2000) vznikla skupina pro rodinné příslušníky uživatelů návy-
kových látek a procesů. Zahájila činnost v březnu 2000 a je financována MPK při 
Úřadu vlády ČR a Okresním úřadem pro Prahu – východ. Realizátorem projektu 
je občanské sdružení MISE. Skupina se schází každý čtvrtek v budově zvláštní 
školy. Skupina je anonymní a vede ji terapeut J. Jílek a Ing. Ludvíková. 

VIII.   Různé  

ŽÚ 2/2000 se obrací s dotazem na Advokátní kancelář Pejchal k zimní údržbě 
chodníků. Jaké jsou povinnosti  a odpovědnost vlastníků při údržbě chodníků při-
léhajících k jejich nemovitosti. Obecná právní úprava je zakotvena jako morální a 
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občanská povinnost v zákoně č.135/1961 Sb. Každá obec si může stanovit obecní 
vyhláškou svoje podmínky. Platí i obecný postih při nedodržování vyhlášky. 
 
Obec Tuklaty vydala svazek pamětí – Paměti obcí Tuklaty a Tlustovousy – léta 
1969 až 1998. Zachycují i okolí obcí a historickou návazností i na Úvaly. ŽÚ 2/2000 
informuje o možnosti zakoupení na obecní úřadě v Tuklatech (poznámka: kniha 
je i v archivu městských kronik). 
 
V ŽÚ 3/2000 RMZ odsouhlasila uznání a odměnu zachránci života – žák Vladimír 
Novotný zabránil 15.1.2000 utonutí 3leté Šárky Miškové pod ledem. 
 
Obecná škola v Úvalech 
V ŽÚ zve na setkání absolventů z let 1936 – 1941 otevřeným dopisem spolužáky 
do hotelu Budka 11.3.2000. 
Podobně zvou na březen i spolužáci ročník 1935 po 50 letech na setkání v restau-
raci. 
 
Rubrika diskuse 
V ŽÚ se v sloupku objevují někdy i nářky občanů, které ukazují, jaké problémy 
tehdy museli řešit a jak shodné se řeší dodnes. Š. Sokolová upozorňuje, jak stačí 
málo a kontejnery na tříděný odpad – plasty – nemusejí být okamžitě přeplněné, 
stačí, aby občané sešlápli PET lahve. Totéž platí s krabicemi. Přestože upozornění 
na zacházení s odpadem je umístěno na každém kontejneru a zmíněno při mnoha 
příležitostech, tak se najde mnoho jedinců, kteří doporučení ignorují. 
V ŽÚ 4/2000 reaguje čtenářka Věra Vlková na návrh p. Reicheltové (únor) pře-
místit tržiště z náměstí na pozemek v Jiráskově ulici. Míní, že by pozemek měl 
sloužit k výstavbě bytového domu s parkovou úpravou, pro tržiště by byl využit 
jen část roku. Mluví i za jiné občany Úval. 
 
Černá kronika -   Řidič náraz do panelů nepřežil 

6.1.2000    Mladá fronta DNES    str. 02    Ze středních Čech(zkl)         
Ú v a l y - Z dosud nezjištěných příčin havaroval včera automobil na silnici z Čes-
kého Brodu do Prahy. "Ráno kolem půl deváté vyjel devětatřicetiletý muž ve Fiatu 
Regata v mírné levotočivé zatáčce u Úval ze silnice a narazil čelně do složených 
panelů. Muž na místě podlehl svým zraněním. Panely byly naskládány na cestě a 
měly zabránit motoristům ve vjezdu na polní cestu," uvedl včera mluvčí policie v 
Kolíně Zdeněk Neliba. 
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Výročí  
6.2. oslaví 90. narozeniny Karel Šefelín, kontrabasista orchestru STO. Blahopřeje 
mu spoluhráč Jaroslav Dufek a vzpomíná i na Mirka Kvíze a na léta trvání kapely 
a jejího spojení se zřizovatelem – závodním klubem ROH úvalské firmy Středo-
český průmysl masný MPÚ (ŽÚ 2/2000, foto). 
K 95. narozeninám v ŽÚ 4/2000 přeje osobně starosta Ing. Černý Bohumilu Trn-
kovi, bývalému předsedovi prvního Národního výboru v roce 1945. Rovněž panu 
učiteli s láskou… popřáli i bývalí žáci. 
 
Vzpomínka na skromného nezištného, zásadového a citlivého člověka, pana in-
ženýra Oldřicha Kováře. 
V dubnu roku 2000 nás opustil člověk, který byl pro úvalský kulturní i politický 
život významnou osobností. 
Ve svých mladých letech byl členem úvalského smyčcového kvarteta, hrál  
v úvalském orchestru, který dirigoval pan Adolf Kouba a pan Antonín Verner. 
Později účinkoval také v orchestru SUDOPu v Praze. 
Po revolučním listopadu roku 1989 ho zaujala i politika. Stal se spoluzakladate-
lem OF a později ODS v Úvalech. Současně obohacoval úvalský kulturní život kon-
certy nového kvarteta, ve kterém hrál druhé housle. Jeho životním krédem byla 
čestnost, zásadovost a nekompromisně se stavěl proti veškerému zlu a násilí. Na 
takového člověka nelze zapomenout!  
Vzpomínají přátelé a kamarádi a členové výboru určeného pro organizaci oslav 
700 let Úval. 
 
JOSEF RŮŽIČKA OSMDESÁTILETÝ 
Úvalský Louis Armstrong Pepa Růžička se dožívá 29. dubna svých krásných kula-
tých narozenin! 
Malý postavou - velký výkonem! Tak jej mnohdy uváděl Jenda Votruba na "prk-
nech slávy". Určitě jsem volil ten nejvhodnější příměr - přirovnat jej k Louisi Ar-
mstrongovi! Vždyť jeho "Třešňové květy" dodnes znějí v paměti nejednomu úval-
skému občanu. 
Když vzpomenu jeho čtyřicetileté činnosti ve STOVCE, kde jsem hrál po jeho 
boku, nemohu než říci, že Pepa Růžička byl duší kapely! Byl to poctivý dříč, který 
"nepustil" jednu notu! 
A tak jako byl důsledný a věrný celý život jedné kapele, tak byl i věrným a pocti-
vým pracovníkem úvalského závodu "HEFA", ve kterém pracoval jako mistr sou-
stružník od svého vyučení až do důchodu. 
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Dnes tráví svůj odpočinek v kruhu svých vnoučat a pravnoučat a je také věrným 
členem Klubu důchodců v Úvalech. 
Píši své řádky za všechny hudebníky našeho kraje i za všechny spoluobčany, kte-
rým Pepa rozdával radost a štěstí v písničkách a při dobré muzice. Přejeme ti, 
Pepo, ještě hodně let pevného zdraví! 
Za všechny Jarda Dufek 
 

http://www.uvaly.cz 
Kronikář připojil do kroniky i osobní příspěvek tvůrce původně městských stránek 
(viz kronika 1999), posléze jeho soukromých, které ale popisují historii a život ve 
městě zcela ojediněle a podrobně, pozn. Janurová 2020. 
„V pondělí po svátečním víkendu oslav 700 let obce byl zaznamenán 500. uni-
kátní přístup na stránky www.uvaly.cz, které jsem vytvořil a následně vystavil  
o Vánocích 1999. Stránky, tak jak je i běžná praxe u firemních stránek, byly ihned 
přidány do všech rozhodujících internetových katalogů. Ve srovnání  
s ostatními stránkami, které spravuji, se "Úvaly" těší vysoké přízni ihned od za-
čátku. 
Protože nejsem úvalský rodák, tvoří obsah stránek zatím jen výběr z historie 
města. Najdete zde několik článků včetně fotografií z časopisu "Pod Lipany"  
z roku 1928, který vydávalo "Učitelstvo školního okresu českobrodského". Články 
pak byly bez dalších úprav použity v knize "Úvaly jindy a nyní", kterou jsem  
v době tvorby stránek neměl trvale k dispozici. Za její získání vděčím nejspíš 
těmto stránkám.  
K historii již dnes patří i publikace "Úvaly" z roku 1968. Plná verze včetně dopro-
vodných fotografií vás provede po Úvalech a okolí a budete se divit, co všechno 
se změnilo. Vzhledem k absenci vhodných fotografií k vystavení je zde alespoň 
zveřejněno několik starých pohlednic. Informace doplňuje několik zajímavých 
odkazů: na hudební kapely, na informační stránky o Úvalech z pěkného serveru 
školy Klánovice, studentské stránky k historii města, úvalský spolek akvaristů a o 
bassetech. Nechybí ani bezchybně uvedený odkaz na strohé stránky MěÚ. Sou-
částí úvalského serveru jsou i firemní prezentace, které postupně budou přibý-
vat. Vystavení dalších informací, zejména aktuálních, je závislé také na spolupráci 
čtenářů a návštěvníků stránek. Již nyní je možné na stránce "Kalendář" vyplně-
ním formuláře informovat o akcích všeho druhu konaných ve městě. Jako první 
této možnosti využil výbor pro přípravu oslav 700. výročí trvání obce. Na strán-
kách je nyní malá anketa o vaší spokojenosti s oslavami 700. výročí. Zároveň je 
zde také několik otázek, které by měly pomoci zjistit rozšířenost internetu mezi 

http://www.uvaly.cz/
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úvalskými občany. Výsledky zjištění budou mj. zveřejněny na těchto interneto-
vých stránkách. 
Ze statistiky návštěvnosti vyplývá, že každý pátý člověk navštíví stránky v období 
mezi 21. až 7. hodinou ranní - tedy v době nejlevnějšího tarifu pro komutované 
(telefonické) připojení. 65 % návštěv je zaznamenáno mezi 8. a 17. hodinou a při 
zahrnutí sobot a nedělí v tomto čísle lze říci, že trávíme pracovní dobu opravdu 
efektivně. 14 % návštěvníků je se zahraniční doménou (může také jít  
o zaměstnance zahraničních firem v ČR). Příchozí s americkou, německou, švý-
carskou, kanadskou a slovenskou doménou použili k první návštěvě také odkazů 
souvisejících komerčních firemních stránek. Přes 50 % návštěvníků nás poprvé 
našlo díky službě Seznam, zbytek použil odkazů v ostatních katalozích (se stejným 
popiskem) a odkazů umístěných na dalších stránkách, jež nám jsou nakloněny, a 
také z firemních stránek. 75 % návštěvníků používá operační systém Windows 95 
nebo 98, 94 % používalo na prohlížení stránek Internet Explorer, poslední verzi 
"5" používalo dokonce 60 % uživatelů.“ 
Jak může začít (skončit?) doména obce, uvidíte například na adrese 
http://www.skvorec.cz. Naopak pro srovnání dávám několik tipů na pěkné 
obecní stránky z našeho okolí: 
http://www.klucov.cz 
http://www.laznetousen.cz 
http://www.volny.cz/milos.babovak/jirny 
Lukáš Rubeš 

Hřbitov 
Splněné přání 
Několik let jsou potíže se zajištěním vody ve studních na místním hřbitově. Kri-
tická situace nastává zvláště po suchých obdobích, kdy hladina vody ve studních 
velmi poklesne či se zcela ztratí. Je nesporné, že i v případě dostatku vody je 
pumpování velmi fyzicky náročné a pro starší občany v řadě případů neprovedi-
telné. 
Situaci nezlepšil ani zásah studnaře, vyčištění dna a stěn studny na starém i no-
vém hřbitově. V průběhu letošního roku rada rozhodla záležitost řešit a uvolnila 
finanční prostředky na zřízení vodovodní přípojky na městský vodovod a posléze 
rozvedení vody ke studním tak, aby bylo možno v případě nedostatku vody ve 
studních použít odběru z městského vodovodu. Instalace přípojky zatížila rozpo-
čet města částkou 30 tis. Kč a instalace rozvodu dalšími 10 tis. za materiál (insta-
laci provedli pracovníci veřejně prospěšných prací). S dalšími náklady nutno po-
čítat za odebranou vodu. 
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Přestože je na hřbitově správce, předpokládá se, že občané ocení splněné přání 
a pomohou také ochránit instalované zařízení před vandaly a zabránit i neúčel-
nému mrhání vody. 
Potěšena tak byla jistě starší obyvatelka Úval paní Prchalová, která si v ŽÚ 
7/2000 posteskla, že nemocní a špatně chodící velmi těžko na hřbitově napumpují 
konev vody. Její další připomínka se týká nevzhledné fasády budovy školy na ná-
městí. 

Obrazy na faře 
V ŽÚ 6/2000 sděluje redaktor Vl. Procházka odpověď na otázku z minulého čísla, 
kdo je autorem obrazů úvalského kostela (foto obrazů), které jsou umístěny na 
zdejší faře (fotografie jsou založeny jako skeny v archivu městských kronik – pozn. 
Janurová 2020). K autorství se přihlásil Ing. arch. Vladislav Marek. V článku je 
uveden jeho životopis. 

Úvalská stezka odvahy 
Čtenářka Marie Hyblbauerová poslala do ŽÚ 6/2000 alarmující článek o neodpo-
vědnosti Českých drah, které po důrazném upozornění a odpovědi, že berou na 
vědomí, ani za dva měsíce neopravily oplocení zabraňující přechod přes koleje 
trati v místě bývalých závor v Komenského ulici, který v minulosti vydržel 30 let 
bez údržby. ČD Správa dopravní cesty se v odpovědi odvolává na zajištění ukáz-
něnosti občanů, aby plot nemusel být stále opravován. 
V ŽÚ 10/2000 je uveřejněn otevřený dopis PhDr. Lenky Mandové, která se vrací 
k oplocení trati u bývalých závor ve výše zmíněné ulici a zároveň upozorňuje na 
další letitý problém – opuštěné hradlo, budovu, která jen chátrá. Ptá se, zda bude 
při rekonstrukci a modernizaci železniční trati pamatováno i na veřejné WC na 
mince? (Poznámka: v době vytištění článku je již trať oplocena; hradlo je míněno 
u hlavních závor Pražská a Husova ulice). 

Oznámení 
Náčelník Územní vojenské správy Praha – východ sděluje, že od 1.7.2000 se pře-
stěhuje vojenská správa do nových prostor na Prahu 4, Na Zlatnici 1/276. 
Sdělení referátu vnitřních věcí OkÚ Praha-východ: dnem 1.7.2000 nabyly účin-
nosti zákon č.328/1999 Sb. o občanských průkazech a zákon č. 321999 Sb.  
 cestovních dokladech, kterými se přenáší výkon správních činností z orgánů Po-
licie ČR na okresní úřady. Občan může podat žádost u kteréhokoliv Okresního 
úřadu a kteréhokoliv úřadu pověřeného vedením matrik. Tito žádost postoupí pří-
slušnému okresnímu úřadu podle trvalého bydliště občana. Je uvedeno sídlo 
úřadu pro občany Úval (ŽÚ 8/2000). 
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Očkování psů proti vzteklině se jednorázově uskuteční 13.10. v ošetřovně MVDr. 
Mašaty, ul. Grégrova 1286. 
 

Diskety, VHS, CD a DVD – ukládání dat 
V kronice roku 1990 je první zmínka o nákupu počítačů pro potřeby města. Ing. 
Breda vyjednává nákup u úvalské firmy i nákup programu. Později jsou zmínky  
o nákupu počítače pro potřeby Městské knihovny pro připojení k internetu  
a hlavně pro provoz on-line katalogu. Jiné informace o technice uchovávání infor-
mací a databázích se v kronikách nenacházejí, ani v Životě Úval. Při zpracování 
retrospektivních záznamů městských kronik od roku 1992 Alena Janurová 
(správce archivu městských kronik) v době kdy je tvořila za pomoci studia kon-
ceptů bývalého kronikáře a měsíčníku Život Úval, nevnímala, že prakticky již 
tehdy koncepty vznikaly pomocí přepisu ručně psaného textu do prvotních počí-
tačových souborů – software pro tvorbu textů -  wordu. Tajemník a kronikář M. 
Breda nechal v počátcích nákupu počítačů zpracovat i některé historické fotogra-
fie digitálně a uložil je na CD. Během 90. let odbory MěÚ a Stavební úřad ukládaly 
fotodokumenty na diskety a některé akce (např. otevření Domova důchodců v r. 
1995) na VHS – záznam videosouborů. V archivu je řada disket (bez popisu) a ka-
zet VHS, z nichž některé se, pro účely zachování důležitých informací pro budouc-
nost, zadaly k přepsání na modernější nosiče DVD a na archivní DVD. Otázkou je, 
jak dlouho vydrží být tyto nosiče čitelné. Historické fotografie jsou od roku 2016 
a dále, znovu nebo poprvé skenovány, a po zakoupení skeneru různých médií (ne-
gativy, diapozitivy, papírové aj. nosiče) jsou znovu skenovány nebo i poprvé ske-
novány skleněné negativy autora Jaromíra Rajnyše. Některé tyto negativy skeno-
val právě pro město v 90. letech pan Sopoušek. Nerozlišoval však důsledně správ-
nou stranu negativu a snímky jsou často převrácené, což  
u krajiny a budov je dost podstatné, nedá se rozpoznat v první chvíli o jaké místo 
se jedná. Nebývají rovněž zpracovány s dobrým rozlišením (pozn. Janurová 2020: 
přeci jen skener v roce 2019-20 pracuje spolehlivěji). 
Práce s archivem a kronikářským záznamem retrospektivním je uložením na CD 
snazší. Na počítači psané kroniky takto zpětně mapují v té době Život Úval  
a vlastně tvoří určitý rejstřík měsíčníku, který ještě nebyl digitalizován a ani ulo-
žen na původně používaných nosičích (disketa). Měsíčník na základě poptávky 
města začal od roku 2001 převádět do html formátu Lukáš Rubeš 
Kroniky byly v počátcích psány samozřejmě rukou a perem a pro přehlednost byly 
opatřeny jednotlivé kapitoly glosami po stranách textu. Byly psány velmi čitelným 
rukopisem, až na první Pamětní knihu datovanou k roku 1801, která se dá pova-
žovat za kroniku, protože obsahuje soupisy nemovitosti, koupě  
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a smlouvy v tehdejší Ouvalech. Rukopis je pro laika poměrně nečitelný, jazyk je 
poplatný době a pravopis je jiný. Později jsou do této prastaré knihy zaznamená-
vány pro městys důležité finanční a obecné záležitosti, jejichž zápis končí čitelněj-
ším rukopisem roku 1906. Do frontispice (protější strana titulní) je vlepen dopis 
c.k. okresního přednosty z Českého Brodu z roku z 9. července 1864, kde sděluje 
přednostovi městyse panu Antonínu Laschmannovi, že nebyl nalezen dekret, dle 
kterého místo bylo za městys prohlášeno. Vysvětleno je, že nálezy v jiných doku-
mentech dokazují, že již roku 1654 „dotčené místo jako městys prohlášeno jest“. 
Rok 1918 již krasopisně zaznamenává, a jak zmiňuje – s láskou píše, učitel Jan 
Štancl. Píše také retrospektivně až v roce 1922. Naše kroniky jsou občas psány se 
značným zpožděním. Do roku 1970 jsou ručně vpisovány do vázaných knih zá-
znamy kronikářů, dokonce kronika roku 1970 byla schválena Radou Městského 
národního výboru v roce 1971 a veřejně vystavena k veřejné kontrole a kvůli při-
pomínkám, autorem posledně jmenované byl Jaroslav Bedrna. Pak roky 1971 až 
1974 chybí, bude potřeba je doplnit alespoň podle tehdejšího Života Úval. V roce 
1976 se ujal vesla Josef Vanický a kroniky psal již na psacím stroji, byly opatřeny 
obsahem, jmenným a věcným rejstříkem. Roky 1975 až 1980 byly svázány knihy 
s pevnými deskami s označením Kronika díl VI. Podobně je svázán díl VII. roky 
1984 – 1985. Poprvé jsou kroniky zpracovány podle písemných konceptů kroni-
kářů na počítači od roku 1986, vytištěny a svázány vždy několik ročníků dohro-
mady. Rovněž jsou od té doby uloženy na CD, později na DVD nosičích. Rovněž 
koncepty kronik, které jsou nyní retrospektivně zapisovány, se nalézají na CD. 
Jedná se o roky 1992 – 2003. Dále je již řada kronik poměrně kontinuálně zpraco-
vávána a ukládána také digitálně.  

Napsali o nás 
Z denního tisku a jiných médií bylo vybráno 58 zpráv a plných znění článků, které 
jsou součástí volné přílohy retrospektivního kronikářského zápisu. Byl využit 
v současnosti bezplatný (pro nekomerční účely) přístup do databáze Mediální ar-
chiv Newton Media - MediaSearch a.s. (největší mediální archiv ve střední Ev-
ropě, sahající do roku 1996, pokrývá tisk, televizi, rozhlas a internet) a vyhledány 
záznamy týkající se Úval. Jejich stručný výběr je předložen zde v kapitole Různé. 

Podle starosty Úval by nemělo neschválení rozpočtu obce položit 
11.1.2000    Právo    str. 10    PRAHA - Střední Čechy Helena Procházková    
      
Podle starosty Úval u Prahy Ivana Černého (nezávislý) případné neschválení stát-
ního rozpočtu neznamená pro rozpočty měst a obcí žádnou katastrofu, neboť 
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příspěvky ze státní pokladny do rozpočtů místních činí zhruba jen pětinu jejich 
celkové výše. 
 
"To by měla města a obce ustát. V nejhorším si po dohodě s okresními úřady  
v případě obligatorních dávek, například příspěvku na žáka ve škole, příspěvku 
na přenesený výkon státní správy, který obce vykonávají, mohou vypomoci," 
uvedl Černý. Pokud jde o návratné půjčky a investice, může se podle Černého 
oddálit či odsunout zahájení akcí o dva až tři měsíce, ale starosta Úval nepřed-
pokládá, že by došlo k jejich celoplošnému zastavení. "Pokud by byly investice  
v nějaké větší míře zaraženy, tak se nás to samozřejmě dotkne. V Úvalech kon-
krétně máme rozestavěnou čistírnu odpadních vod a kanalizaci a usilujeme  
i o dotaci na dům s pečovatelskou službou, pokračování výstavby by samozřejmě 
bylo složitější," uvedl Černý. Dodal však, že nehodlá jako představitel samosprávy 
tlačit na poslance, aby rozpočet schválili tak či onak. Černý, který je předsedou 
finanční komise Svazu měst a obcí, zastává názor, že starostové by se neměli stá-
vat rukojmími prosazování zájmů poslanců. "Byl bych nerad, aby starostové za-
čali v hojné míře naříkat a stěžovat si, že rozpočet není, a tím se stali v hrátkách 
o rozpočet vlastně rukojmími," řekl Právu Černý. 

Autobusy zatím nepotřebují, dosud si vystačí s vlakem 
19.1.2000    Střední Čechy    str. 04    Střední Čechy (jaz)     

     
DOPRAVA / I kdybychom dopláceli na novou linku sebeméně, zaplatíme hodně - 
tvrdí úvalský tajemník. 
Úvaly - Novou autobusovou linku odmítla nedávno městská rada. Vedení Pražské 
integrované dopravy nabídlo radním zřízení trasy z České Brodu do Prahy. Tato 
myšlenka však nezískala mezi zdejšími lidmi širší podporu.    "Nedivte se, drtivá 
většina dojíždí do metropole vlakem, který ve špičce jezdí i třikrát za hodinu. I 
kdybychom na autobus připláceli sebemíň, vždy by to bylo pro nás drahé," řekl 
tajemník MěÚ Miloslav Breda. S ním souhlasí i českobrodský starosta Jaromír 
Fischer.    "Autobus od nás do Prahy to by byl skutečně zbytečný a nesmyslný 
přepych." Zamlouvá se mu však další návrh organizátorů PID, týkající se zřizování 
autobusových linek, které by z okolních vesnic svážely lidi k železničním stanicím 
ležícím na trati Praha-Kolín.  
 
 

Dodatek  
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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 kro-
nik. 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 re-
dakci 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 zpra-
covány v konceptech od minulých kronikářů. Sleduje život ve městě a spolu 
s členy Letopisecké komise zaznamenává denní dění a fotograficky  
a faktograficky jej dokumentuje právě pro potřeby archivu městských kronik. 
 

Poznámka: v návodech psaní městských kronik se doporučuje sjednocené psaní 
názvů Zastupitelstvo města a Rada města. V retrospektivním zápise v hlavních 
zprávách používám sjednoceného pojmenování, zachovávám však v přepisech ze 
Života Úval tehdy používané názvy a zkratky z důvodu, že není jasné, jestli se tak 
oficiálně oba termíny Zastupitelstvo města a Rada města – Městské zastupitel-
stvo 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. Tedy zkratka RM – Rada města a VZMZ – veřejné zasedání městského 
zastupitelstva. 
 
Prameny  
Pro psaní retrospektivního záznamu kroniky byly použity mediální zprávy, infor-
mace z měsíčníku Život Úval a kusé oddíly konceptu kroniky, kterou již podstatněji 
zpracoval tehdejší kronikář Ing. M. Breda. Nejasnosti v podkladech  
a pramenech byly ověřovány u pamětníků, případně glosovány poznámkou  
o doplnění či neúplnosti. 
 
 

Zkratky: 
ČOV – čistírna odpadních vod 
ČS, a.s. – Česká spořitelna 
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DD – domov důchodců 
ObŽÚ – Obecní živnostenský úřad 
OkÚ – Okresní úřad 
OSMM – odbor správy majetku města 
MěÚ – městský úřad 
MPK – Meziresortní protidrogová komise 
MPÚ – Masný průmysl Úvaly 
MR – Městská rada 
MZ – Městské zastupitelstvo 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
RM – rada města, textu ponechávám obě zkratky, jak je použil ŽÚ 
RMZ – rada městského zastupitelstva 
SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
SFŽP – Stání fond životního prostředí 
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti 
SÚS – Správa a údržba silnic 
VaK – Vodovody a kanalizace 
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 
VZMZ – veřejná zasedání městského zastupitelstva (rovněž VZZM) 
VRV - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
ZMR – zasedání městské rady 
ZŠ – základní škola 
ZvŠ – zvláštní škola 
ŽÚ – Život Úval (měsíčník) 
 
 
 
 

  


