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Retrospektivní zápis podle materiálů shromážděných kronikářem Ing. Milosla-
vem Bredou, který zanechal kronikářský zápis za rok 2001 na CD v rozpracova-
ném konceptu cca 20 stran, kdy dále pokračoval v roce 2009 Dr. Vítězslav Po-
korný a v podstatě upravil tištěný koncept na 23 stran, ale nepředložil Radě 
města ke schválení, nakonec podle shromážděných materiálů a informací dohle-
daných z archivu městských kronik a měsíčníku Života Úval zapsala a doplnila 
Mgr. Alena Janurová roku 2021. 
Záznamy M. Bredy jsou ponechány v původním znění a nové, doplňující infor-
mace, 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, po-
dává však dobrý přehled o dění ve městě.  
Podle platného 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 rady města dne: 19.10.2021 
Podpis starosty: Petr Borecký 
Podpis pověřeného správce archivu městských kronik, který kroniku retrospek-
tivně sestavil a doplnil: Alena Janurová 
Kronika má 74 stran, slovy: sedmdesát čtyři 
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I. Úvod 
Přelom roku 2000 a 2001 byl na Silvestra řádně oslaven a od 21. století vzešla 
mnohá očekávání. V Úvalech byl zahájeno nové století 40 minutovým ohňostro-
jem. Otázkou zůstává, zda nebyl míněn kronikářem ohňostroj prosincový, který 
ukončoval rok oslav 700. výročí města Úvaly. Kupodivu není v Životě Úval v led-
novém čísle a ani v únorovém žádní úvodní slovo starosty, jen krátké přání všem 
občanům a spolkům všeho dobrého, co k jejich profesi patří. Rovněž příspěvky, 
týkající se počátku roku 2000 a 2001 se zmítají v nepochopení počátku nového 
století a tisíciletí. 
Světovou katastrofou bylo 11. září, kdy teroristickými útoky na některá místa ve 
Spojených státech vyprovokovalo nebývalé úsilí boje proti extrémismu a teroris-
tům po celém světě. 
„11. září 2001 se udál zatím největší teroristický útok na civilní obyvatelstvo. 
Dvě letadla řízená islámskými teroristy zasáhla budovy Světového obchod-
ního centra - takzvaná Dvojčata v New Yorku. Další pak zasáhlo sídlo minis-
terstva obrany Pentagon ve Washingtonu. Tento čin bez nadsázky změnil 
svět. 
Byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily 11. září 
2001 ve Spojených státech amerických. Podle oficiálního vyšetřování 19 
mužů spojených s militantní islámskou organizací al-Kájda uneslo 4 letadla 
letící na linkách společnosti American Airlines a United Airlines. Dvě z nich 
narazila do Světového obchodního centra v New Yorku a způsobila jejich zni-
čení. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva obrany USA v 
hlavním městě, Washingtonu. Čtvrté letadlo se zřítilo v neobývané  oblasti v 
Pensylvánii po souboji mezi teroristy a pasažéry o ovládnutí letadla. Letadlo 
letělo na Washington a spekuluje se, že mělo za cíl zasáhnout Bílý dům nebo 
americký Kapitol. Při útocích zahynulo celkem asi 3 000 lidí“ (citováno z  in-
ternetových článků). 
 
Život Úval, jediný doplňující pramen pro psaní kroniky roku 2001, změnil svou ti-
tulní stranu, místo zelené v názvu a znaku města je jasně modrá a půjde o zvyk 
nový vzhled vzít bez emocí na vědomí. 
V loňském roce bylo ústavním zákonem určeno nové rozdělení krajů a během ny-
nějšího roku se situace „dolaďuje“. Došlo k přejmenování dvou krajů a k přesu-
nům některých obcí do krajů vedlejších. Státní správa se potýká s vyjasňováním 
kompetencí, s řadou měsíců probíhající reorganizací po krajských volbách, s ru-
šením okresů. 
 
II. Události doma a ve světě 
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Česko 
3. ledna – Demonstrace na Václavském náměstí na podporu vzpoury v České te-
levize, odhadováno přes 100 000 lidí (Krize v České televizi). 

Jako krize České televize nebo televizní krize je označován sled událostí na přelomu let 2000 
a 2001, kdy se redaktoři zpravodajství České televize s podporou předních politiků spjatých 
s havlovským křídlem a Čtyřkoalicí vzbouřili proti vedení České televize, které bylo považo-
váno za spřízněné zejména s ODS, přičemž obě parlamentní komory se nakonec přiklonily ke 
vzbouřencům. 
Vzbouření redaktoři vytvářeli na obvyklé technicky profesionální úrovni své zpravodajství, za-
tímco oficiální vedení angažovalo jako ředitelku zpravodajství Janu Bobošíkovou a produko-
valo od 24. prosince 2000 do 9. února 2001 jednoduché improvizované vysílání, které mezi 
příznivci vzbouřenců získalo podle hlavní moderátorky přezdívku Bobovize. Na způsobu pře-
nosu pak záviselo, že k některým divákům se dostalo oficiální vysílání zpráv a k jiným zprávy 
zpracované původními redaktory: na pozemní vysílače bývalo dopraveno oficiální zpravodaj-
ství ČT a do satelitních a těch kabelových sítí, které přijímaly signál ze satelitu, zprávy vzbou-
řenecké. Před budovou zpravodajství ČT v Praze na Kavčích horách se denně scházelo množ-
ství lidí a sledovalo na velkoplošných projektorech zprávy vzbouřenců. 
Leitmotivem krize byl možný politický vliv, který by nové vedení na tuto veřejnoprávní instituci 
mohlo mít, s perspektivou ovlivňovat nestrannost vysílaných pořadů. Není proto přesné o udá-
lostech z přelomu let 2000 a 2001 týkajících se ČT hovořit jako o „krizi České televize“ (zdroj 
wikipedie). 

O televizní krizi přelomu roků 2000 a 2001 není přesné hovořit jako o krizi České televize. De-
setitisícová, možná stotisícová shromáždění občanů a stovky tisíc podpisů pod peticemi není 
možné označovat prostě jen za výsledek nějakých mediálních manipulací. Také jednání na par-
lamentní půdě, kam se řešení situace posléze přeneslo, mělo všechny známky jednání krizo-
vého. I když v prvních týdnech roku 2001 akutní stádium televizní krize pominulo a situace se 
od té doby v mnohém změnila, řada tehdejších problémů v určité podobě trvá, stejně jako 
křehký poměr sil na vnitropolitické scéně. Hodnocení televizní krize tedy není zatím možné 
uzavřít. 
Generální ředitel Jiří Hodač utrpěl 4. ledna 2001 celkový kolaps a k výkonu funkce se již nevrá-
til. 11. ledna ze zdravotních důvodů na funkci rezignoval. Jedním z výsledků jeho krátkého ne-
úspěšného působení v čele ČT byl také odchod nebo odvolání řady členů vedení ČT. V době 
nemoci Jiřího Hodače jej zastupovala Věra Valterová, až do potvrzení rezignace generálního 
ředitele Poslaneckou sněmovnou 9. února. 
O krizové situaci několikrát mimořádně jednala Poslanecká sněmovna i Senát. Na jednání 
v noci z 12. na 13. ledna Poslanecká sněmovna odvolala Radu ČT a schválila výrazné změny 
v zákoně o České televizi. Po nesouhlasu Senátu s většinou ustanovení novely zákona Posla-
necká sněmovna její znění znovu projednala 23. ledna a potvrdila ho. V tentýž den zákon po-
depsal prezident republiky a vydáním ve Sbírce zákonů o dva dny později vstoupil v platnost. 
Novelizovaný zákon mj. umožnil Poslanecké sněmovně neprodleně zvolit prozatímního ředi-
tele a změnil kritizovanou proceduru volby Rady ČT. (zdroj ČT na webových stránkách) 

 
28. ledna – Cyril Svoboda byl zvolen lídrem Čtyřkoalice. 
31. ledna – ukončení rozšířené podpory operačního systému Windows 3.0. 
31. března – Cyril Svoboda rezignoval na funkci lídra Čtyřkoalice. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
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/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99koalice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Bobo%C5%A1%C3%ADkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_st%C5%99edisko_Kav%C4%8D%C3%AD_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_Svoboda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99koalice
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_Svoboda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99koalice
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duben – Vladimír Špidla se stal předsedou ČSSD. 
13. května – Mistrem světa v ledním hokeji se stalo mužstvo Česka, ve finále po-
razilo mužstvo Finska v poměru 3:2 po prodloužení. 
26. května – Cyril Svoboda byl zvolen předsedou KDU-ČSL. 
31. května – Vstoupil v účinnost ústavní zákon, na základě kterého došlo k pře-
jmenování Brněnského kraje na kraj Jihomoravský, Budějovického kraje na 
kraj Jihočeský, Jihlavského kraje na Kraj Vysočina a Ostravského kraje na 
kraj Moravskoslezský. 
29. září – Založeno občanské sdružení Arnika. 
říjen – Summit hlav států Severoatlantické aliance. 
22. listopadu – bylo zastaveno trestní stíhání římskokatolického faráře Vlastimila 
Vojtěcha Protivínského, který v předchozím roce rozpoutal v Rakvicích na Břec-
lavsku kampaň proti komunistické kandidátce v rámci voleb do senátu. Necelou 
hodinu před rozhodnutím soudu navíc udělil prezident republiky Václav Havel fa-
ráři Protivínskému milost.  
Založena česká liberální politická strana Cesta změny. 
Pražské metro otevřelo stanici Kolbenova. 
Proběhlo Sčítání lidu 2001. 
31. prosince – ukončení rozšířené podpory operačního systému Windows 
1.0, Windows 2.0, Windows 3.1x, Windows NT 3.1, Windows NT 3.5 a Windows 
NT 3.51. 
 
Svět 

 

Pohled na zasažené věže WTC a Sochu Svobody 
1. ledna – Finsko vstoupilo do EUROCONTROLu. 
10. ledna – V rámci projektu Nupedia byla otevřena první wiki. 
15. ledna – Zahájen projekt Wikipedia. 
20. ledna - George W. Bush se stal prezidentem USA. 
20. února – vypukla epidemie slintavky a kulhavky ve Velké Británii 
10. března – mluvčí Tálibánu Abdal Hají Mutmain oznámil, že demolice 
soch Buddhů z Bamjánu je téměř u konce. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%A0pidla
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_Svoboda
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnika_(spolek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Vojt%C4%9Bch_Protiv%C3%ADnsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Vojt%C4%9Bch_Protiv%C3%ADnsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_zm%C4%9Bny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolbenova_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_1.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_1.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_2.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_3.1x
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_3.1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_3.5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_3.51
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_3.51
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_obchodn%C3%AD_centrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_Svobody
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/EUROCONTROL
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nupedia
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slintavka_a_kulhavka_ve_Velk%C3%A9_Brit%C3%A1nii_v_roce_2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lib%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhov%C3%A9_z_B%C3%A1mij%C3%A1nu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg
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28. dubna – Z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská kosmická loď Sojuz, na 
jejíž palubě byl mimo jiné i první vesmírný turista Dennis Tito. Na oběžné dráze 
strávil 7 dní 22 hodin a 4 minuty. 
28. června – Zatmění Měsíce. 
10. září – na americkém ministerstvu obrany se záhadně ztratilo 2,3 bilionu do-
larů. 
11. září - založena firma Sony Ericsson. 
Teroristé unesli 4 dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov World Trade 
Center v New Yorku, jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu, jedno se zřítilo 
v Pensylvánii. Celkem přibližně 3000 mrtvých. 
7. října – začala Válka v Afghánistánu. 
25. října – Microsoft vydal operační systém Windows XP. 
23. prosince – Argentinský prezident vyhlásil moratorium na dluhy. 
prosinec – Švýcarsko v referendu odmítlo začít jednání o přístupu k EU. 
Vznikl Konvent o budoucnosti Evropy. 
 
 
Kraje  
Vytvoření vyšších územně samosprávných celků předpokládá článek 99 Ústavy 
České republiky. Kraje byly vytvořeny 1. ledna 2000 ústavním zákonem o vytvo-
ření vyšších územních samosprávných celků, který stanoví názvy a sídla krajů a 
vymezil jejich územní obvody výčtem okresů. Tyto kraje zhruba kopírují kraje z let 
1948–1960, zároveň jsou české NUTS 3 neboli Nomenklatura územních statistic-
kých jednotek. Samosprávné kompetence získaly na základě zákona o krajích 
(krajské zřízení), dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly první volby do jejich nově 
zřízených zastupitelstev. 
Na hlavní město Prahu se ale zákon o krajích nevztahuje, Praze přiznává posta-
vení a pravomoci obce a zároveň kraje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze. Volby do krajských zastupitelstev se pak konají podle zákona č. 130/2000 
Sb. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se konají v termínech obecních 
voleb a podle jejich volebního systému. Agenda krajů byla významně rozšířena  
k 1. lednu 2003 v souvislosti se zrušením okresních úřadů. 
Dvakrát byly některé z krajů přejmenovány: poprvé byl k 31. květnu 2001 (dnem 
vyhlášení) novelizačním ústavním zákonem č. 176/2001 Sb. přejmenován Budě-
jovický kraj na Jihočeský kraj, Jihlavský kraj na Vysočinu, Brněnský kraj na Jiho-
moravský kraj a Ostravský kraj na Moravskoslezský kraj, podruhé pak ústavním 
zákonem č. 135/2011 Sb. k 1. srpnu 2011 Vysočina na Kraj Vysočina. 
Zákonem č. 387/2004 Sb. bylo k 1. lednu 2005 přesunuto 25 obcí z kraje Vysočina 
do Jihomoravského kraje a tři obce (Huzová, Moravský Beroun, Norberčany)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/28._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmodrom_Bajkonur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sojuz_(kosmick%C3%A1_lo%C4%8F)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%BD_turista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dennis_Tito
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_obchodn%C3%AD_centrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_obchodn%C3%AD_centrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pentagon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pensylv%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Afgh%C3%A1nist%C3%A1nu_(2001%E2%80%93sou%C4%8Dasnost)
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konvent_o_budoucnosti_Evropy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_z%C3%A1kon_o_vytvo%C5%99en%C3%AD_vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_%C3%BAzemn%C3%ADch_samospr%C3%A1vn%C3%BDch_celk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_z%C3%A1kon_o_vytvo%C5%99en%C3%AD_vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_%C3%BAzemn%C3%ADch_samospr%C3%A1vn%C3%BDch_celk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/CZ-NUTS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_kraj%C3%ADch_(krajsk%C3%A9_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_kraj%C3%ADch_(krajsk%C3%A9_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_kraje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_hlavn%C3%ADm_m%C4%9Bst%C4%9B_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_hlavn%C3%ADm_m%C4%9Bst%C4%9B_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_kraje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okresn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
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z Moravskoslezského kraje do Olomouckého kraje. Další změna hranic krajů pro-
běhla k 1. 1. 2016 v souvislosti se zmenšením území vojenských újezdů. Některá 
vyčleněná katastrální území tak zákonem č. 15/2015 Sb. přešla z Karlovarského 
do Ústeckého kraje, z Jihomoravského do Olomouckého kraje, a naopak z Olo-
mouckého do Moravskoslezského kraje. 
Novému krajskému uspořádání se postupně a částečně přizpůsobila i veřejná 
správa. Například dosavadních osm krajských ředitelství policie se dne 1. 1. 2010 
změnilo na 14, která odpovídají územnímu správnímu členění České repub-
liky. Pouze organizace krajských soudů a krajských státních zastupitelství stále 
odpovídá dřívějšímu stavu, v nově ustavených krajských městech (vyjma Karlo-
vých Varů a v případě státního zastupitelství i Pardubic) jsou ale jejich pobočky. 
(poznámka Janurová 2020: jedná se o vysvětlení vzniku nových krajů a doby při-
nášející řešení problémů, které trvaly od r.2000 šestnáct let). 
 
ŽÚ 1/2001 „Co nového přináší vznik krajů?“ Rozhovor se starostou I. Černým vedl 
redaktor V. Procházka. Občané jsou informování o reorganizaci státní správy a 
připravovaném rušení okresů často neúplně, proto jsou položeny starostovi 
města následující otázky a na ně zveřejněny jen nepatrně krácené odpovědi.  
Proč se přistoupilo k reorganizaci veřejné správy? „ … změny začaly již v roce 
1990, tehdy byla zrušena celá soustava národních a krajských výborů bez ná-
hrady. Místo okresních národních výborů vznikly okresní úřady jako orgány státní 
správy. Obce mají nyní demokraticky zvolenou samosprávu – zastupitelstvo 
města. Od počátku bylo jasné, že je nutné stanovit rozdělení kompetencí mezi 
státem a obcí a měl by být vytvořen ještě jeden článek veřejné správy. Panoval 
mylný dojem, že počet následně vzniklých vyšších územních celků – tedy krajů, byl 
určen požadavky EU na vstup ČR do unie. Zdá se, že podle počtu obyvatel mohlo 
být krajů méně než 14. Podle počtu obyvatel regionů mohlo být 7 až 8 krajů. 
Jaké jsou hlavní kompetence krajů? 
Část kompetencí je převedena na kraje, jde o oblast školství, dopravy, životního 
prostředí, kultury, sociální péče. Kraje se stanou zřizovateli škol středních a od-
borných. Budou mít na starost dopravní obslužnost. Místní komunikace budou 
nadále patřit městům. Budou řešit návaznosti územních plánů, atd. Po zrušení 
okresních úřadů přejdou některé ústavy sociální péče pod krajskou správu. Pod 
správu krajů přechází i dohled nad správou lesů a dodržování lesního zákona. 
Rok 2001 bude pro kraje přechodným obdobím, pokud se týká financování. Z po-
čátku budou dotovány ze státního rozpočtu a od r. 2002 mají mít samostatné 
příjmy formou podílu z celostátně vybraných daní. 
Jak bude vlastní správa organizována? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_%C3%BAjezd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
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Vzniknou zřejmě tři úrovně: obecní, střední a stát. Současnou otázkou je, zda naše 
městské kompetence zůstanou na stávající úrovni, přibydou nebo budou přene-
seny jinam. Je zřejmé, že mezi kraji a obcemi by měla vzniknout jakási střediska 
ve vybraných městech, takzvané pověřené úřady třetího stupně. Ideální by bylo, 
kdyby tuto funkci převzaly bývalé okresní úřady. Ministerstvo vnitra již vypraco-
valo zásady výběru takových míst.“ Dále starosta vysvětluje, jaké kompetence by 
měly pověřené úřady mít. Hovoří o kritice nedostatků navrženého konceptu re-
formy, které ministerstvo uznalo. Podle návrhu by měly Úvaly patřit pod Čeláko-
vice. Zastupitelstvo již v roce 2000 odmítlo tento návrh jako nepodložený, se žád-
nou historickou vazbou ani spádovostí a neexistujícím dopravním spojením. Před-
pokládá, že stávající pověření ve městě Úvaly zůstanou a doufá, že dopady pro 
město budou minimální. Zmiňuje i trochu historie vzniku okresů od roku 1960  
a změn v roce 1990. Starosta I. Černý očekává dořešení během tohoto roku. 
 
V ŽÚ 2/2001 v rubrice Zprávy z města opět vedoucí redaktor V. Procházka po-
kládá Otázky pro starostu: „Jaká je současná finanční situace města a jak se rý-
suje rok 2001?“ I. Černý srovnává situaci s loňským rokem a letos očekává snížení 
příjmu z výnosu daní o 8-10 mil. Kč.  Město je zavázáno zajistit většinou už roze-
stavěné stavby. Na otázku o finančně nejnáročnějších akcích města starosta zmi-
ňuje pokračující výstavbu splaškové kanalizace a se získaným příspěvkem na 
stavu Domu s pečovatelskou službou je potřeba počítat se cca 14 mil. investicí na 
dokončení této stavby. Významnou akcí bude i rekonstrukce domu čp.203 ve 
Smetanově ulici a inženýrské sítě tamtéž. Pokud se jedná o nástavby a vestavby 
pod družstvem VESNA, ty městský rozpočet nezatíží, dotace půjdou přes účet 
družstva. Otázky se týkaly i dokončení prací v Jiráskově ulici a Klánovické a cel-
kové náklady na akce, což starosta zhruba v článku uvádí. 
 
V ŽÚ 7/2001 se opět starosta obsáhle vyjadřuje v rozhovoru k tíživé finanční situ-
aci města a investiční výstavbě – byla zahájena stavba domu s pečovatelskou 
službou, nad kterou se do posledních chvil váhalo, ale důvody, proč ji zahájit byly 
nasnadě. Roste počet obyvatel v seniorském věku. 
 
III. Orgány městské správy 
Městský úřad 
V roce 1999, je uveden počet pracovníků MěÚ 21,4, pracovníků VPS bylo 12 a 7 
provozních zaměstnanců, tedy celkem 40,4 zaměstnanců města. Zda tento údaj 
odpovídá i roku 2001 nelze zjistit. Dá se jen předpokládat, že se příliš neměnil. 
Nadále mezi složky patří sekretariát starosty se sekretářkou, post tajemníka s po-
datelnou, evidencí obyvatel a matrikou, finanční odbor s pokladnou, personální 
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záležitosti a účtárna. Odbor výstavby má na starosti investice a bytové hospodář-
ství a správu majetku pak odbor správní. Následují odbory životního prostředí  
s odpadovým hospodářstvím, sociální odbor a stavební úřad. 
Stavební úřad od června vede Ing. Jaroslava Šamanová, je pověřena vedení kvůli 
nemoci Ing. Kloudové. 
 
Poznámka Janurová: v nalezených dílčích dokumentech konceptů kroniky je 
stránka s pavoukem dělení Městského úřadu, tak uvádím alespoň sloučený popis, 
s nevyřešenou otázkou, zda odpovídá skutečnosti v té době. 
Starosta města Ing. Ivan Černý; tajemník Ing. Miloslav Breda, spadá pod něj Po-
datelna – Blanka Reinerová sekretářka a Evidence obyvatel (matrika, občanské 
průkazy, pasy) Marie Černá; dále pod tajemníkem jsou odbory MěÚ – Finanční 
odbor (H. Lišková) s Hlavní pokladnou (Z. Sajdlová), Personálními záležitostmi (J. 
Novotná) a Fakturací (J. Hájková) – Odbor výstavby a dopravy (ved. I. Reichel-
tová, ref. D. Kyralová) – Odbor správy majetku města (Ing. R. Perglerová) se Sta-
vebním dozorem (Ing. O. Nečas), Bytové hospodářství vede I. Šťastná a Správu a 
evidenci majetku L. Platzová. Dále pod tajemníka patří Odbor životního prostředí 
a odpadového hospodářství – Ing. B. Prokůpek (titul Ing. je mu připsán kroniká-
řem a tajemníkem omylem) a ref. D. Franková; Sociální odbor (M. Frýdmanová) 
má dvě složky – Sociální záležitosti (B. Kalvodová) a Sociální péči (J. Šintler); rov-
něž v gesci tajemníka je Stavební úřad Úvaly (ved. Ing. H. Bulíčková s odbornými 
referenty Ing. J. Šamanovou, Ing. arch. M. Bredovou, M. Medkovou, J. Mocovou 
aj. Maturovou; Živnostenský úřad Úvaly vede J. Tesařová a odborný referent je 
J. Hamouzová. (Tabulka je uložena ve volné příloze kroniky v konceptech). 
 

Organizační složky MěÚ: 
Zahrnují Veřejně prospěšné služby: vedoucí J. Jakl (na vedoucího VPS bylo vy-
psáno výběrové řízení na jehož základě byl jmenován p. V. Fic (* 1955) vedoucím 
s účinností od 1.10.2001). 
Městskou knihovnu: vedoucí I. Krňanská a Jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů: velitel K. Klíma. 
Zastupitelstvo města podle zákona 250/2000 Sb. schválilo zřizovací listiny pro 
další organizační složky města :  
Mateřská škola 2. ul. Pražská, ředitelka pí J. Hejnicová; 
Mateřská škola 3. ul. Kollárova, ředitelka pí Trojánková, 
 
           

Příspěvkové organizace města:  
Základní škola Úvaly: ředitel F. Smolík 
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Rada města 
Od voleb v roce 1998 se složení RM nemění, stále je starostou města Ing. Ivan 
Černý, místostarostkou Jana Tůmová, radními jsou Radovan Skřivan, Jan Burza-
novský, Ing. Dušan Zahrádka. RM se sešla celkem k 18 jednáním. Každé jednání 
je stručně popsáno v jednotlivých číslech Života Úval a poslední jednání RM 
z 11.12.2001, kde jsou také obsáhle zveřejněny shrnující informace z jednotlivých 
odborů města, se nachází v ŽÚ 2/2002.  

Zasedání RM 
Mimo usnesení, která se týkala operativních záležitostí města (připomínky a stíž-
nosti občanů, poruchy a havárie na komunikacích, poruchy veřejného osvětlení, 
personální a mzdové záležitosti MěÚ, nájemní smlouvy na bytové i nebytové pro-
story apod.), projednávala rada města ve velké části svého programu záležitosti, 
které se týkaly financování provozu města, investiční výstavby a územního plánu. 
Úvodem kronikář M. Breda shrnuje: 
Informativně o činnosti rady města       
- Na závěr minulého roku se rada a MěÚ rozloučili s dlouholetým pracovníkem 
MěÚ panem Petrem Kočárníkem (*1940), který ze zdravotních důvodů požádal 
o uvolnění z funkce vedoucího odboru správy majetku města.  
 
Na řadě jednání věnovala rada v průběhu roku pozornost územnímu plánu 
města. Například na srpnové jednání byl pozván prof. Ing. arch. Miroslav Masák 
k projednání některých architektonických otázek města: změny územního plánu, 
lokality Vejpustek, nám. Arnošta z Pardubic.  Z dlouhé výměny názorů vyplynuly 
zásadní poznámky:  
a)  Z územního plánu města, jako pružné strategie rozvoje města, musí vyplynout 
zásadní rozhodnutí, zda Úvaly jsou noclehárnou Prahy nebo samostatný života-
schopný útvar.  
b) Aby obec byla městem, musí mít náměstí. V současné době úvalské náměstí 
neplní funkci centra, kam občané rádi chodí a také kam chodit musí. 
Řešení jednotlivých lokalit města by mělo být předmětem odborných architekto-
nických studií.  
 
Na základě výběrového řízení jmenovala rada nového vedoucího Veřejně pro-
spěšných služeb. Do výběrového řízení se přihlásilo 15 zájemců, z kterých 6 bylo 
pozváno k osobnímu pohovoru. Následně výběrová komise předložila návrh, kde 
v prvním pořadí byl p. V. Fic. (Rozhovor s ním vedla redaktorka I. Prchalová a je 
uveřejněn v kapitole Různé). 
 
Na každém jednání RM podávají jednotlivé odbory dílčí informace, dělo se tak i 
8.1. (ŽÚ 2/2001). Byl předložen harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 
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2001. Začíná se schvalovat zveřejnění soutěže na výstavbu domu s pečovatelskou 
službou na pozemku pč.2153/6 k.ú. Úvaly na náměstí Svobody podle projektové 
dokumentace zpracované firmou Jiran, Kohout – architekti, s.r.o. Vedoucí Měst-
ské knihovna přednesla radě žádost o souhlas s přihláškou do programu Minis-
terstva kultury „ Veřejné informační programy knihoven“ a které vyhlásilo výbě-
rové řízení na dotaci pro podporu rozšiřování veřejných informačních služeb kni-
hoven. Předpokládá se, že město Úvaly předloží projekt: „Vybudování informač-
ního centra pro občany a návštěvníky obce Úvaly“. (Poznámka 2021: takové cen-
trum z nedostatku prostor v MěK nebylo vybudováno, jako informační slouží po-
datelna města na radnici). Na jednání RM byli pozváni i členové redakce Života 
Úval a byla projednána její další činnost. Starosta I. Černý navrhl udělit za 11leté 
působení vedoucí redaktorky L. Mandové slavnostní plaketu. Na svoji žádost 
PhDr. L. Mandová ukončila činnost.  Místostarostka navrhla jmenování nového 
vedoucího redaktora od 1.1.2001 a RM jmenovala Ing. Vladislava Procházku. 
Členy redakční rady pak Mgr. M. Lickovou, I. Prchalovou a Š. Sokolovou. 
Byl schválen nový jednací řád RM a byli jmenováni předsedové a členové komisí 
RM. 
ŽÚ 3/2001 přináší informaci z jednání RM 21.1., kde se kromě jiného  projednával 
pronájem nebytových prostor a prodloužení nájemní smlouvy v čp.525, kde je 
umístěna 2. mateřská škola. 
Ing. Breda předložil RM doporučení, aby odměny neuvolněným funkcionářům 
(členové rady, předsedové komisí a výborů) byly vypláceny podle zákona dvou-
složkově, druhá složky by zohledňovala počet jednání. Rovněž předložil seznam 
dohod o pracovní činnosti (k 1.1.2001 bylo uzavřeno 11 dohod – redakce ŽÚ, 
správce objektů, skladník, hasiči, speciální práce). Rada byla seznámena s nebez-
pečným stavem studní – bez poklopů - za koupalištěm, kde hrozí i pád do nekry-
tých výkopů. B. Prokůpek má zjistit majitele těchto objektů a upozornit je na ha-
varijní stav. 
Další jednání RM se konalo 7.2.2001 a na závěr jednání byli přizváni i zastupitelé 
(F. Jedon, M. Kolařík, R. Kroutil, F. Lajtner, Ing.V. Struska, V. Šelíř, Ing. M. Včelák) 
a RM doporučila VZZM uložit starostovi zejména připravit zajištění investičního 
úvěru ve výši do 10 mil. Kč, pro případ přechodného nedostatku finančních pro-
středků vytvoření kontokorentního účtu nebo možnosti jít do debetu na účtu a 
zpracovat žádost na MF ČR na mimořádnou dotaci městu jako vyrovnání nepříz-
nivého dopadu podstatného snížení daňových výnosů, jak pro Úvaly vyplývá z no-
vely zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní. 
Na zasedání RM 19.2. mimo jiné bylo rozhodnuto o složení hodnotitelské komise 
pro akci Dům s pečovatelskou službou. Program byl obvyklý a byly projednány 
různé pozemkové změny. Na jednání byli pozváni zástupci redakční rady ŽÚ a Ing. 
L. Rubeš s tím, že RM schválila zkušební uveřejňování části Života Úval na jeho 
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internetových stránkách www.uvaly.cz, jež jsou jeho registrovanou doménou, po-
kud náklady nepřesáhnou 2000,- Kč měsíčně a původní znění zůstane zachováno. 
Smlouva byla uzavřena na čísla 3 až 6/2001. 
Ředitelka MDDM požádala o možnost přístavby domu dětí čp.372 a RM ukládá 
odboru správy majetku zadat příslušné studie. 
Jednání RM 19.3. (ŽÚ 5/2001) jako obvykle začalo kontrolou usnesení a úkolů. 
Bylo odsouhlaseno pojmenování spojky ulic Atlasová a Šámalova na E.E.Kische a 
doporučeno ke schválení VZZM.  
RM nesouhlasila s umístěním zřízení překladiště konfiskátů živočišného původu 
pro kafilérii v prostoru bývalého statku v ul. 5. května. Vedoucí OŽP má prověřit 
podmínky rozhodnutí státní veterinární správy a zajistit možnost změny. Občany 
již nyní obtěžuje zápach z nezakrytých nádob a nekontrolovatelného provozu, 
z čehož pro pisatele kroniky vyplývá, že asi nějaké stanoviště těchto odpadů 
v místě bylo, dříve však v zápisech není ani zmínka. 
RM 10.4. kromě jiného řešila návrh na zařazení Mateřských škola a Městské kni-
hovny mezi organizační složky města. 
Dále rada rozhodla ukončit placené poskytování kontejnerů občanům, které se 
jeví jako neekonomické a odkazuje na inzeráty firmem v ŽÚ, které tuto službu 
provádí. 
RM 10.5. ŽÚ 6/2001 informuje o jednání: kromě běžného se zdá zajímavé – od-
souhlaseno pojištění členů výjezdové jednotky SDH u Hasičské pojišťovny, a.s. 
5 500,- ročně; variantní řešení zásobování pitnou vodou z Káraného; kontroly pl-
nění podmínek povoleného skládkování živočišného odpadu v ul. 5. května – pro-
jednáno s pracovníkem Okresní veterinární správy; konečné vyhodnocení ukon-
čené akce „Plynofikace města“ financované SFŽP – městu bude učiněn postih ve 
výši 5% z nároku na dotaci kvůli nesplnění podmínek dostatečných připojení. 
RM 28.5. (ŽÚ 7/2001) kromě jednání o koupi či prodeji části pozemků jednala o 
nakoupení dopravních značek, stojanů a uličních tabulí; o zastavovací studii v ob-
lasti Slovany ulice Chorvatská; starosta informoval o dodatku č.7 ke smlouvě s fir-
mou Metrostav na výstavbu kanalizace, informoval o čerpání finančních pro-
středků na ni a o navýšení částky pro rok 2001, a to i pro opravy komunikací do 
původního stavu. Jakýmsi problémem je únosnost a možnost zhutnění ulic při 
opravách, a to Husova, Smetanova, Jiráskova a Pražská a také náměstí Arnošta 
z Pardubic. Metrostav tvrdí, že se jedná o zvodnění vlivem úniku z potrubí nebo 
netěsnosti dešťové kanalizace, navrhuje firmu INSET, která provede podrobný 
průzkum, ale RM nepřijímá nabídku a trvá na provedení opravy firmou provádě-
jící výstavbu kanalizace včetně opravy povrchu v termínu dle smlouvy. 
RM 11.6. (týž ŽÚ) doplňuje stanovisko k územnímu řízení ke stavbě „Modernizace 
traťového úseku Praha – Běchovice – Úvaly“, která je připravována na období 

http://www.uvaly.cz/
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2003 až 2005. RM se rozhodla ukončit přijímání dalších žádosti o změnu územ-
ního plánu Úvaly, ukládá odboru výstavby zpracovat definitivní zadání změn ÚP 
II. RM nesouhlasí s vybudováním betonárky v oblasti bývalého cukrovaru, pro-
tože by měla negativní dopad na okolní bytovou zástavbu (záměr Vilmy Rackové). 
Rada vzala na vědomí, že prodejna firmy PANDA Mukařov v Maroldově ulici se 
změní z potravinové na veterinární. Starosta informoval o návrzích 5 autorů na 
změnu titulní strany Života Úval – vybrala návrh paní Boubínové včetně vnitřního 
uspořádání. RM prodloužila smlouvu s Ing. Rubešem na prezentaci ŽÚ na inter-
netu do 31.12.2001 a souhlasila s návrhem jiného dalšího provozování interneto-
vých stránek města. 
Mimořádné jednání RM 27.6.(ŽÚ 8/2001) – stručně shrnuto: výsledek konkurz-
ního řízení a souhlas s jmenováním J. Hejnicové ředitelkou 2. MŠ; příspěvek na 
připravovanou opravu havárie na rybníku Fabrák; dopracování místních podmí-
nek při zpracování hlukové studie v obytné čtvrti Úval – oboustranná pohltivá 
stěna mezi viaduktem a Klánovickým lesem; nebyl formulován žádný příspěvek 
proti projektu přeložky silnice I/12; starosta I. Černý v retrospektivě připomenul 
Radou přijatá rozhodnutí v souvislosti s výstavbou ESSA Czech od r.1998 do sou-
časnosti.  
Kronikář M. Breda uvádí: Několik veřejných zasedání zastupitelů města a rady 
města bylo věnováno, mimo jiné, problémům, které jsou spojeny s výstavbou vý-
robního závodu španělské firmy ESSA Czech v lokalitě „U Hodova“. Předmětem 
sporu jsou dopady provozu na okolní bytovou výstavbu, zvláště pak obtěžování 
hlukem. Složitost situace je patrná z článků, které byly uvedeny v ŽÚ (např. č. 
8/2001 str.3 ,4, 6, 7 až10). 
Stavební úřad Úvaly vydal kolaudační rozhodnutí na zbytek objektů firmy a kon-
statoval, že všechny podmínky stavebního povolení byly splněny, účastníci řízení 
a dotčené organizace (s výjimkou města Úvaly) se k dnešnímu datu se vzdaly 
práva odvolání, a pokud i město Úvaly se vzdá práva odvolání, nic nebrání plat-
nosti kolaudačního rozhodnutí. 
Po projednání se rada města shodla na usnesení, kterým se vzdává práva na od-
volání ke kolaudačnímu rozhodnutí Stavebního úřadu Úvaly k provozu firmy ESSA 
Czech, a to z těchto důvodů: 
a) podmínky města uvedené při stavebním a územním řízení byly splněny, 
b) podmínky Okresního hygienika i ostatních orgánů státní správy byly splněny. 
Bude dále vyžadována od Stavebního úřadu Úvaly zvláště důsledná kontrola do-
držování kolaudačních podmínek, zvláště pak nočního provozu. Byla vzata na vě-
domí informace o záměrech firmy ESSA Czech o dalších provozních opatřeních a 
záměrech další výstavby.  
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V usnesení RM k výstavbě ESSA Czech formuluje požadavek ke stavebnímu úřadu 
takto: RMZ vyzývá stavební úřad MěÚ Úvaly, aby se při své činnosti ve věci stavby 
výrobního závodu ESSA Czech zaměřil zvláště na tyto body: 

- Při výkonu státního stavebního dohledu a při kolaudačním řízení ověřit, zda 
instalovaná technologie odpovídá původně projektované, která byla před-
mětem stavebního řízení a následně stavebního povolení 

- Zda stavební konstrukce a použité materiály těchto konstrukcí odpovídají 
projektové dokumentaci pro stavební povolení 

- Zda byly splněny všechny hygienické a další normy týkající se životního pro-
středí. 

Rada MZ schvaluje, že v případě nutnosti uhradí náklady na provedení odborných 
expertíz, technických posudků a náklady na právní poradenství. 
Poznámka: jiné znění zápisů RM z té doby nemá kronikářka k dispozici, pouze 
čerpá z následujících článků ŽÚ 8/2001, které M. Breda nezmiňuje. 
Za občanské sdružení Nové Úvaly zmiňuje kromě jiného v článku „Lisovna ESSA 
Czech na Hodově“ David Zapletal a Zdeněk Šolc fakta, že na uvedeném území 
vůbec žádná lisovna stát neměla, měly tam být pouze malé nerušící provozovny. 
Nebylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí. Návrh předkládal zastu-
pitelům starosta I. Černý jako nerušící továrnu na výrobu náhradních dílů pro au-
tomobilový průmysl. Autoři zmiňují firmu Rebac, s.r.o. a pány Horáka a Včeláka, 
členy minulého a současného zastupitelstva města, tato firma podle autorů za-
jišťuje od samého počátku stavbu. Vyjmenovávají „sérii omylů“, které pocházejí 
z rozhodnutí stavebního úřadu, stavělo se dřív, než bylo povolení, místo 6 lisů bylo 
12, vyrábělo se ještě, než byla podána žádost o zahájení zkušebního provozu. Ne-
líbí se odpovědi paní Kloudové a ani pana starosty, který situaci zlehčuje, přestože 
se množí stížnosti na mimořádný hluk. Na téže straně ŽÚ odpovídá starosta – 
„Město a továrna ESSA Czech“. Hovoří v něm o schváleném územním plánu, dů-
vodech zájmu v něm vyhradit plochy pro podniky. Dále vypočítává kroky, které 
vedly k prodeji pozemku firmě ESSA, ta byla upozorněna na charakter pozemku a 
z dřívější zkušenosti s ní, měla pronajatu halu v areálu Benzina s naprosto vně ne-
hlučným provozem – lisováním, došlo k realizaci. Výroba byla zařazena mezi stro-
jírenskou a elektrotechnickou, ne těžkou, která neprodukuje žádné emise, do-
pravní zatížení je malé atd. Velkou roli sehrála i potřeba peněz do rozpočtu 
města. I přesto je možné nyní vytýkat vedení města chybějící větší obezřetnost při 
prodeji pozemku, podotýká starosta. Vyjadřuje se i k naměřené vyšší hladině 
hluku v noci. Město nabízí zajištění detailního auditu zaměřeného na akustické 
zhodnocení a hledání cesty snižování hlukové zátěže okolí. Firma ESSA Czech při-
pravuje další opatření ke snížení přenosu hluku. Ing. Magda Kloudová, vedoucí 
stavebního úřadu, nabízí oběma pánům, jako soukromým osobám (nedoložili 
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právní subjektivitu sdružení) diskusi vedenou obvyklým způsobem v civilizované 
společnosti, ne přes média, TV či Život Úval. 
Následuje článek Ing. Karla Horníčka, specialisty na kvalitu ovzduší a akustiku 
„Jak se orientovat v problematice hluku?“ Jak chápeme hluk, negativní vliv na 
zdraví, výpočet vyjádření hluku, tabulka limitů pro obytnou zástavbu, snižování 
hluku a opatření – to jsou hlavní body odborného vyjádření k problematice. 
Z článku není patrné, kdo specialistu požádal o vyjádření nebo článek převzal  
a použil pro uvedení věcí na správnou míru. 
Lisovna ESSA Czech na Hodově – další pokračování diskuse mezi občany a měs-
tem, týkající se provozu lisovny a „překrucování faktů“ od pánů Zapletala a Šolce. 
Na ně reaguje opět starosta I. Černý Dvě poznámky k článku … nacházíme v ŽÚ 
9/2001, kde je poznámka redakce, že seriózní řešení problémů nelze nahradit 
emotivním napadáním a svévolnou kombinací faktů a polopravd.  Pokud nedojde 
k zásadním změnám vztahů mezi firmou a stavebníky v lokalitě U Hodova, další 
zveřejňování diskuzních příspěvků nemůže přispět ke zlepšení situace, spíše nao-
pak.  
 Další jednání RM 30.7. (v ŽÚ 9/2001) probíhalo jednodušeji a týkalo se běžného 
provozu města (výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby plynovodu a vo-
dovodu v Zálesí, havarijní oprava kanalizačních přípojek u školních budov, návrh 
převzetí Domova důchodců do správy města, diskuse k výhledové situaci zásobo-
vání města pitnou vodou). 
RM 27.8. jednala podle ŽÚ 10/2001 kromě jiného o případném souhlasu s bez-
platným převodem pozemků města na SBD, kde jsou bytové objekty postaveny; 
odsouhlasila instalaci uzamykatelných závor na obslužných komunikacích v ul. 
Tyršova, Smetanova a pod kostelem; přijala informaci a probíhajícím jednání o 
koridoru ČD Běchovice – Úvaly (byly připomínky k protihlukové ochraně); o umís-
tění bankomatu v objektu České spořitelny v Husově ul.; o výstavbě stožáru firmy 
H.O.M Praha, a.s. u skladové plochy ČD. Bylo vypsáno kolaudační řízení výrobního 
závodu ESSA Czech a požadováno vyjádření krajského úřadu a orgánů hygienické 
služby. Byl pozván prof. Ing. architekt M. Masák k projednání některých architek-
tonických otázek města – je-li obec městem, musí mít náměstí, - územní plán je 
„trvalým pracovištěm“, které se musí přizpůsobit návrhům a podnětům. Prof. 
Masák pomůže se studií jednotlivých lokalit – Nám. Arnošta z Pardubic a Vinice 
v rámci ročníkových prací studentů architektury. 
RM 10.9., jejíž jednání zachytila redakce v ŽÚ 10/2001, zaznamenává informaci 
o pokračující práci na výstavbě DPS; žádost ředitelky MDDM o schválení pře-
stavby a přístavby objektu čp. 372 v ul. V. Nováka; informaci starosty Ing. čer-
ného o získaných dotacích pro město a nereálnosti prodeje akcií STE v roce 2001. 
RM 25.9. a 9.10. – informace z obou jednání se nacházejí v ŽÚ 11/2001 společně. 
Rada jednala o běžných provozních záležitostech města, o pronájmu bytů apod. 
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V říjnovém jednání byla informována o průběhu kolaudačního řízení některých 
objektů firmy ESSA Czech. Jedná se o vlastní halu, protože některé objekty byly 
zkolaudovány v roce 2000. V kolaudačním řízení bylo ověřeno, že objekty byly po-
staveny podle dokumentace ke stavebnímu povolení, účastníci řízení a dotčené 
organizace s výjimkou města Úvaly se se vzdali práva odvolání. Ovšem posléze se 
RM shodla na usnesení, kterým se také vzdává práva odvolání z důvodů, že pod-
mínky města při stavebním a územním řízení byly splněny a podmínky Okresního 
hygienika i ostatních orgánů státní správy byly rovněž splněny. 
RM jednala o stavu některých chodníků a poruchách, které vznikly během prací 
s vedením elektrické přípojky aj. 
RM 29.10. – jednání mj. řešilo majetkoprávní vypořádání stavby dešťové kanali-
zace a obtokového kanálu v lokalitě Hodov, kde bývalé meliorační potrubí slouží 
po rekonstrukci jako dešťová kanalizace. Jedná se o bezúplatný převod majetku 
pozemkového fondu do majetku města. Také doporučila prodloužit nájemní 
smlouvu pro městskou knihovnu v domě čp.98, která končí 30.6.2002 a jiné pro-
story se pro knihovnu nenacházejí. 
Předposlední jednání RM 20.11. v tomto roce zachycuje ŽÚ 1/2002. Dochází 
k prodeji 4 200 ks kmenových akcií ČS, a.s. a starosta má za úkol prodat za mini-
mální cenu 290,- K/akcii. RM byla informována o jednání bytové komise a proná-
jmech bytů, o změně ceny za uložení odpadů na skládce Radim z 330,- Kč za tunu 
na 450,- Kč (obé + 5% DPH), cena za uložení pneumatik se zvyšuje z 1 100,- na 
1 500,- Kč a o rozdělení finančních příspěvků organizacím pracujících s dětmi 
(Junák 7 000,- Kč, kopaná 5 000,- Kč, rybáři 6 000,- Kč, akvaristé, modeláři, há-
zená a tenis shodně po 4 000,- Kč, hasiči 6 000,- Kč). 
Poslední jednání RM 11.12. se týkalo především návrhu rozpočtu a je shrnuto 
v ŽÚ 2/2002. Jedna z důležitých informací: RM projednala podněty občanů, které 
se týkaly rozšíření autobusových spojů pro čtvrť V Setých, Slovany a V Zálesí, to 
představuje navýšení nákladů na dopravní obslužnost. RM schválila zřízení auto-
busových zastávek či využití stávajících a navýšení rozpočtu o náklady na vybu-
dování a spolufinancování autobusových linek č. 304, 423, 384, a 405 ve výši max. 
180 tis. Kč za rok 2002. 
 
Výbory  
RM 22.1. projednala rozšíření Finančního výboru o 3 členy – Ing. Baumanovou, 
Ing. Stemberga a Ing. Jar. Horáka. Předsedou je Ing. L. Morávek. 
Finanční a kontrolní výbor byly zřízeny a členové jmenováni v roce 1999 (viz kro-
nikářský zápis t.r.). Předsedou kontrolního výboru je Ing. J. Vyskočilová. 
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Komise 
Rada města v souladu s novým zákonem č.128/2000 Sb. jmenovala předsedy a 
členy komisí RM: 

Komise výstavby, územního plánu a dopravy 
Předseda: R. Kroutil, členové: I. Reicheltová, Ing. Horák, Ing. Struska, Ing. Mora-
vec, Ing. Purnochová, M. Kolařík, V. Srb, J. Král, L. Řezníček. 

Komise školská, mládeže a sportu 
Předseda: Ing. D. Zahrádka, členové: M. Černá, J. Pospíšilová, pí Tůmová, Du-
dová, Hejnicová, Chvojková, Schneiderová, Trojánková, Bubáková, F. Smolík. 

Kulturní komise 
Předseda: H. Novosádová, členové: L. Platzová, J. Burzanovský, Ing. Havránková, 
J. Martinovský, J. Vrba, I. Krňanská. 

Bytová komise 
Předseda: F. Jedon, členové: I. Šťastná, M. Frýdmanová, J. Vrba, Š. Sokolová. 

Komise pro evidenci a likvidaci majetku města 
Předseda: R. Skřivan, členové: L. Platzová, M. Hlávka, Ing. Moucha, P. Kočárník. 

Komise veřejného pořádku a životního prostředí 
Předseda: F. Lajtner, členové: B. Prokůpek, Z. Aulický, J. Burzanovský, M. Kolařík, 
Ing. Morávek. 

Komise protichemické ochrany 
Předseda: Ing. Včelák, členové: B. Prokůpek, D. Franková, V. Balner, P. Prchal. 
Starostou byla jmenována: 

Komise pro projednávání přestupků 
Předseda: JUDr. V. Kyral, členové: B. Kalvodová, M. Frýdmanová, B. Reinerová, 
M. Kolařík.  
 
Zastupitelstvo města 

 
Několik veřejných zasedání zastupitelů města a rady města bylo věnováno, mimo 
jiné problémům, které jsou spojeny s výstavbou výrobního závodu španělské 
firmy ESSA Czech v lokalitě „U Hodova“ (viz jednání RM zmíněná výše). 
 
Z dalších důležitých jednání RM a VZZM je diskuse nad záměrem vybudovat čtyř-
proudou přeložku silnice I/12 v úseku mezi Běchovicemi a Úvaly. Ten je podro-
ben rozsáhlé kritické diskusi ze stran některých obyvatel a občanského sdružení 
Děti země.  
Proti plánované přeložce protestovalo 140 občanů převážně z Radlické čtvrti. Na-
proti tomu byla evidována petice občanů, kteří přeložku podporují s odvoláním 
na zlepšení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti občanů na přechodech 
apod. 
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Nutno poznamenat, že většina kritických připomínek a obav plyne z nedosta-
tečné informovanosti občanů či mylného výkladu provedení přeložky. K jednot-
livým připomínkám a podnětům podala podrobné vysvětlení s.p. TERPLÁN, 
Praha. (Poznámka: skutečně TERPLÁN, státní podnik - Státní ústav pro územní 
plánování na rozdíl od jiných společností TERPLAN) 
Kolem Úval je nová trasa přeložky navržena jižně od Radlické čtvrti a Slovan, v lo-
kalitě „Na Stříbrňáku“ se napojuje na stávající trasu silnice I/12 (ŽÚ 9/2001). 
 
 
Na prvním VZZM 22.2. se zastupitelé opakovaně vraceli k problematice umístění 
stožáru pro mobilní telefon OSKAR v lokalitě Vinice. Přestože starosta přesvědčo-
val o nezávadnosti vůči životnímu prostředí, tak pro kritiku nejen ze strany ob-
čanů, nebylo dosaženo nadpoloviční většiny pro návrh stavby věže, proto na dále 
zůstává v platnosti využívání mobilního stožáru napojeného na dieselagregát. 
K tomuto tématu je v kapitole Různé řada postřehů a výkladů odborníků i kritic-
kých vyjádření občanů. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 
2001. Uložilo starostovi a vedoucí finančního odboru zahájit přípravné práce na 
zajištění investičního úvěru města do výše 10 mil. Kč, dále zajistit zřízení konto-
korentního účtu pro operativní řešení přechodného nedostatku finančních pro-
středků a zpracovat žádost na MF ČR o mimořádnou dotaci městu jako vyrovnání 
nepříznivého dopadu podstatného snížení daňových výnosů, jak vyplývá pro 
Úvaly z novely zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní. VZZM dále 
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o sdružení finančních prostředků města se 
STE, a.s., na výstavbu rozvodného zařízení – vedení vysokého napětí 22kV trasy 
Záluží – Klánovice v lokalitě Vinice, také smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene na pozemcích v majetku města pro vedení vysokého napětí 
tamtéž. Částku na úhradu jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen pro 
majitele jednotlivých pozemků na trase vedení uložilo zahrnout ve výši 303 tis. 
Kč do rozpočtu města na rok 2001. 
Zastupitelé souhlasili se zřízením rady školy k 1.9.2001. 
ŽÚ 4/2001 zveřejňuje veškerá usnesení VZZM 22.2.2001 v hotelu Sport a tabulku 
rozpočtu. 
(Poznámka: zajímavá je zmínka o souhlasu se změnou funkčního využití pozemků 
na k.ú. Úvaly p.č. KN 3926/1 a 3, 3957/1 2, 3928/1 pro umístění stavby rybníka 
Úvalský III. v lokalitě Slovany, a to z územních přírodních nelesních společenstev 
a orné půdy na vodní plochu). 
 
Druhé VZZM se konalo 17.5.2001 a projednalo zprávu o činnosti RM. V ŽÚ 
6/2001 je zveřejněno usnesení č. 2121: ZM v souladu se zákonem č. 200/2000 Sb.  
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a) zřizují organizační složky města Úvaly: mateřskou školu 2 (ul. Pražská), mateř-
skou školu 3 (ul. Kollárova), městskou knihovnu (ul. Husova), veřejně prospěšné 
služby (ul. 5.května). 
b) ukládají vedení MěÚ: zpracovat příslušné zřizovací listiny, ověřit souhlas zřizo-
vacích listin stávajících příspěvkových organizací se zákonem, zpracovat jmeno-
vací listiny vedoucích jednotlivých složek včetně jejich práv a povinností. Vše před-
ložit na mimořádném VZZM 21.6.2001 ke schválení. 
Mimo jiné pár důležitých bodů, které byly odsouhlaseny: pojištění členů výjezdové 
skupiny Jednotky dobrovolných hasičů u Hasičské pojišťovny, a.s.; návrhy a žá-
dosti z bytové oblasti; nabídky odkoupení pozemků atd. (ŽÚ 6/2001) 
V ŽÚ píše redaktor Ing. Procházka o mimořádně bouřlivém jednání zastupitelstva. 
Zpočátku vše proběhlo v klidu. „Jablkem sváru a příčinou silných emocí se na za-
sedání staly dva jednací body. Prvním byla jedna ze šesti změn územního plánu, 
druhým byla připravovaná přeložka silnice první třídy I/12… Změny byly schváleny 
bez připomínek s výjimkou pozemku paní Kýrové a pana Škáby. Na jejich pozemku 
p.č. 3795 a 3796 v Radlické čtvrti je dětské hřiště, a proto byla k této změně vzne-
sena od občanů řada připomínek. Po dlouhém vyjasňování skutečné situace bylo 
rozhodnuto o usnesení, které starostovi ukládá projednat s vlastníky pozemku 
možnost jeho využití jako veřejně přístupné hřiště do doby, než se podaří zajisti 
náhradu.“ 
„Podnět paní Sazamové, týkající se připravované přeložky I/12, která má vést asi 
250-300 m od obytné zástavby V Radlické čtvrti, předložil starosta I. Černý k dis-
kusi. Přítomní občané se vyjadřovali jak pro realizaci, tak i proti. Některé laické a 
neobjektivní připomínky vyvolaly velmi vzrušenou odezvu, spojenou s odchodem 
některých účastníků z jednání… „ 
Přes tuto debatu přijalo VZZM jednoznačné stanovisko, v němž souhlasí s ná-
vrhem podle předloženého záměru, který je v souladu s územním plánem města. 
Další jednání VZZM 21.6. schválilo úpravu rozpočtu z 93 858 tis. Kč na 103 113 
tis. Kč, pro bylo 11 zastupitelů, 3 se zdrželi hlasování. Schválili zřizovací listiny pro 
organizační složky: MŠ Pražská a Kollárova, MěK a VPS. Jiná usnesení se týkala 
prodeje a darování pozemků apod. 
VZZM 20.9. vydalo podle ŽÚ 10/2001 několik usnesení, která vyplynula z jednání 
RM. Mimo jiné jmenovalo Vladimíra Fice do funkce vedoucího Veřejně prospěš-
ných služeb (VPS) a Ivu Krňanskou vedoucí Městské knihovny v Úvalech od 
1.9.2001, přijalo dar od České spořitelny 0,5 mil. Kč na rekonstrukci azylového 
domu čp.203, dar od Ing. Kubů 3 tis. Kč na opravu chodníku, dotaci od OkÚ Praha 
– východ ve výši 11 409 mil. Kč na úhradu nákladů spojených s provozem ZŠ 
(včetně jídelny a družiny) a MDDM. VZZM dále souhlasí s přijetím dotace 3,3 mil.  
Kč z rezervy státního rozpočtu na překlenutí nepříznivé finanční situace v první 
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roce působení nového zákona o rozpočtovém určení výnosu daní. Byl zvolen pří-
sedící Krajského soudu – Ing. M. Klouda. 
Na zasedání opět probíhala diskuse mezi zastupiteli a občany o potížích s provo-
zem továrny ESSA Czech. 
Zprávu o činnosti RM doplnil starosta I. Černý informací o zahájení činnosti poli-
cejní stanice v Úvalech. Po mnoha letech se podařilo naplnit tabulkové stavy pří-
slušníků Policie ČR natolik, že bude v Úvalech a nejbližším okolí působit 5 policistů 
se sídlem policejní stanice jako dosud v Jiráskově ulici.  
Kromě rekonstrukce MDDM jednalo zastupitelstvo i o nástavbě domu čp.1201 
v Maroldově ulici o jedno patro, město by získalo 6 bytů, za podmínky, že stavba 
bude financována nově založeným stavebním družstvem. Velice podrobně je za-
sedání rozebráno v ŽÚ 10/2001 redaktorem V. Procházkou. 
Jednání VZZM 13.12.2001 je shrnuto red. V. Procházkou v ŽÚ 2/2002. Hlavními 
body programu byla úprava rozpočtu prorok 2001 a schvalování rozpočtu města 
na rok 2002. Upravený rozpočet na rok 2001 je 104 350 470,- Kč. ZM schválilo 
prodej akcií České spořitelny za cenu 290,- Kč, což je téměř trojnásobek nákupní 
ceny v r.1999. Město tím získalo 800 000,- Kč. ZM schválilo vyhlášky o odpadech 
a cenu za vodné a stočné. Starosta opět připomenul povinnost připojit se na ka-
nalizaci, pokud je to technicky možné. 
 
 

Petice  
V ŽÚ 3/2001 v rubrice Diskuse je článek „Nespokojenost obyvatel se správou 
města a protest proti postupu a nekvalitnímu způsobu provádění stavebních 
prací v Úvalech“ a týká se dokončování stavebních prací po položení kanalizační 
sítě, nedochází k úklidu a vzniká tím bahnité či prašné prostředí neodpovídající 
zákonu o pozemních komunikacích, neprovádí se řádná kontrolní činnost staveb-
ního dozoru, není vydán DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí) pro pohyb těžkých 
vozidel po stavbě a jejím okolí. Za petiční výbor se vyjadřuje Ing. Karel Procházka. 
Petici zatím podepsalo 62 občanů. Na téže straně odpovídá na článek starosta 
Ing. I. Černý, který reaguje na roznášení výzvy k podepsání petice do poštovních 
schránek občanům a podivuje se, proč občané nepřišli na VZZM nebo nenavštívili 
MěÚ a nepodali písemně své připomínky. Dále se vyjadřuje ke všem bodům petice 
v předešlém článku K. Procházky a prakticky vyvrací všechny ověřitelnými argu-
menty, ač uznává, že by konkrétní situace v ulicích mohla vypadat lépe. Připojuje 
se k výhradám kontrolní činnosti stavebního dozoru a město s dodavatelem sta-
veb - VRV (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.) a Metrostav – jednalo a 
jedná o nedostatcích. Pokud je petice míněna upřímně, pak ji vítá jako další pod-
půrný argument pro vyjednávání se stavebním dozorem i dodavatelem stavby. 
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Na zasedání VZZM 10.5.2001 starosta I. Černý informoval přítomné o Občanské 
petici za zachování nebo obnovení místa pro sportovní vyžití, volný čas našich dětí 
a zvelebení a zkulturnění úvalské čtvrti Radlická. 
V ŽÚ 9/2001 je předloženo znění další petice občanů proti přeložce. K ní je připo-
jen článek Návrh přeložky silnice je doprovázen protesty i podporou. V něm je 
uveřejněn Podnět sdružení Děti Země a následuje Vyjádření TERPLÁN, s.p. Praha 
k osmi bodům podnětu sepsaném paní Sazamovou. Bude nutné důkladně zvážit 
všechny připomínky a možnosti řešení trasy silnice, míní nakonec redaktor V. Pro-
cházka. 
 
 
Infornovanost obyvatel 
K současné informovanosti obyvatel města patří jednoznačně měsíčník Život 
Úval, ale také vývěsní tabule umístěné u závor a na různých frekventovaných mís-
tech po městě. 
Město prostřednictvím ŽÚ (např.9/2001) předává občanům různá sdělení, jako 
jsou důležitá telefonní čísla. Probíhají totiž jejich rozsáhlé změny. Uvedeni jsou 
hasiči, policie, záchranná služba, praktičtí lékaři, lékárna, Městský úřad s odbory, 
školská zařízení, České dráhy, poruchy sítí, plyn, elektřina, voda. 
V ŽÚ 12/2001 redaktorka I. Prchalová dává prostor seznámení se s neoficiálními 
stránkami města  www.uvaly.cz  vytvořené Ing. Lukášem Rubešem. Je to další 
možnost občanů seznámit se s městech a jeho životem a historií. Kliknutí na heslo 
„ÚVALÁCI“ se vstoupí do „Diskusního klubu rodáků a přátel města Úval“. Odezvy 
a diskuse je různá, dokonce ze zámoří. Stránky nabízí širokou řadu možností volby 
prohlížení včetně kalendáře kulturních akcí. 
 
 

Život Úval 
 

V závěru roku 2000 ukončila na vlastní žádost svoji činnost PhDr. Lenka Man-
dová, která po 11 let vykonávala funkci vedoucí redaktorky městského časopisu 
Život Úval. Jako ocenění dlouholeté a záslužné práce ji zastupitelstvo udělilo slav-
nostní plaketu města. 
Rada města jmenovala nového vedoucího redaktora městského časopisu ŽÚ Ing. 
Vladislava Procházku a členy redakční rady ŽÚ: Mgr. M. Lickovou, I. Prchalovou  
a DIS Š. Sokolovou. V redakční radě jsou tedy ještě prom. fil. M. Měšťánek, Ing. 
J. Šamanová a Ing. Tomáš Bašta. 
Měsíčník vydává Město Úvaly, grafická úprava Kamila Boubínová, sazba a tisk 
tiskárna TYPOL pana Poledníka. 

http://www.uvaly.cz/
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Od března 2001 vychází městský časopis Život Úval rovněž na internetové adrese 
www.uvaly.cz/zivotuval pod redakcí Ing. Lukáše Rubeše. 
Po mnoha letech dochází ke změně titulní strany Života Úval a k úpravě grafic-
kého uspořádání. (Poznámka Janurová: nová úprava se týká jak titulní strany (zů-
stává v modré barvě, ale logo je úspornější), tak i vnitřního uspořádání, které je 
zlomeno do tří sloupců a fotografie jsou menší, ovšem zvětšilo se a sjednotilo 
písmo). 
Náklady spojené s vydáváním městského časopisu Život Úval přesáhly v roce 
2001 příjmovou část. Podle předchozího rozhodnutí rady města do každého čísla 
popisného je dodáván měsíčník ŽÚ zdarma. 
Výdaje jsou složeny převážně z nákladů na tisk a distribuci (213 849,- Kč), na do-
hody o pracovní činnosti 30 240,- Kč, na materiál 3 038,- Kč. Celkové náklady: 
257 719,- Kč. 
Příjmová část, složená z poplatků za předplatné, inzerci a soukromá sdělení, činí 
102 668,- Kč. Z těchto položek je vypočtena průměrná cena jednoho výtisku ŽÚ 
je 11,- Kč, při zápočtu příjmů 4,39 Kč. 
Od března 2001 je pravidelně na internetové adrese www.uvaly.cz/zivotuval při-
praven měsíčník, který mohou občané číst dříve, než jej dostanou do schránky. 
Město i redakční rada si slibují od tohoto kroku lepší přístupnost zejména pro 
mladé čtenáře a věří v oživení náplně pomocí jejich reakcí a spolupráce. 
 
IV. Hospodaření města 
 
Rozpočet 
Zastupitelstvo města na svém prvním zasedání dne 22. února 2001 schválilo roz-
počet města na rok 2001 jako vyrovnaný, ve výši 93 858 000,- Kč,  
z toho 56 291 000,- Kč na investiční výstavbu, 37 567 000,- Kč a na neinvestiční 
část, z toho prostředky na mzdy 9 408 000,- Kč. 
 
ŽÚ 4, 5/2001 obsahuje podrobné tabulky, kronikář přehled v konceptu uvádí:  
Skladba příjmové části rozpočtu je následující: 
příjmy z daní                     25,932 mil. Kč 
z vlastní činnosti                 9,42 mil. Kč (nájmy, odpady, školné MŠ, poplatky) 
kapitálové příjmy             14,716 mil. Kč (akcie STE, prodej majetku města) 
dotace na běžné výdaje   13, 229 mil. Kč (správa a školství, sociální dávky, od obcí 
za žáky, FRR) 
dotace na investice         18,843 mil. Kč (kanalizace, nástavby bytů, dům s pečo-
vatelskou službou, čp.203) 
návratná fin.výpomoc      11,718 mil.Kč   (na kanalizaci) 
 

http://www.uvaly.cz/zivotuval


25 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2001/2021 
 

Výdajová část rozpočtu v souhrnných položkách: 
Platy+dohody+odvody   12 556 984,- Kč 
Materiál+DHM+Knihy       3 667 002,- Kč 
Dluhová služba                     95 663,- Kč 
Energie+PHM+voda        4 069 046,- Kč     
Služby+pošta+telefon+právník               7 452 249,- Kč 
Opravy+údržba+leasing                3 798 577,- Kč 
Příspěvky příspěvkovým organizacím   1 340 000,- Kč 
Sociální dávky občanům                2 912 295,- Kč 
Investice     16 235 177,- Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje     1 410 333,- Kč 
Výdaje související s invest. nákupy    1 306 462,- Kč  
Ostatní            575 000,- Kč 
 
CELKEM VÝDAJE k 31.12.2001   56 284 788,- Kč 
 
V průběhu června byla zastupitelstvem odsouhlasena změna rozpočtu města na 
rok 2001. Jedná se o navýšení o 9 256 000,- Kč. 
 
Rok 2001 je rokem, kdy se plně uplatní pro město Úvaly nepříznivé plošné pře-
rozdělení výnosů daní podle nově schváleného zákona č. 243/2000 Sb. o určení 
výnosů některých daní samosprávním územním celkům. Pro město to předsta-
vuje krácení cca až o 8 až 10 mil. Kč, se kterými ve svém dlouhodobém finančním 
výhledu a investičních záměrech počítalo. 
V ŽÚ 5/2001 starosta I. Černý podává obsáhlý komentář k rozpočtu uveřejněném 
v minulém čísle ŽÚ. Hovoří o vyrovnaném rozpočtu, tak jak ukládá zákon. 
 

Odpady  
V ŽÚ 4/2001 u tabulky Rozpočet na rok 2001 je uvedena další tabulka, týkající se 
narůstajícího množství odpadu. Je v ní přehled druhu likvidovaného odpadu, váha 
v tunách a výdaje za likvidaci či odvoz, vedle toho i příjmy od obyvatel. Město ze 
svého rozpočtu doplácí částkou 1 565 900,- Kč, v níž nejsou započteny odpisy me-
chanizací nebo náklady na její pořízení. Město se rozhodlo v brzké době vypraco-
vat novelu vyhlášky o likvidaci odpadů ve městě v rámci novely příslušné novely 
zákona umožňující zavést plošný poplatek pro všechny občany města. Fakta v čís-
lech za rok 2000: odpady z popelnic – 1 580,36 t za 1 276 273,- Kč; separovaný 
odpad celkem – 123,89 t za 310 619,- Kč; velkoobjemový odpad (jarní a podzimní 
úklidové kolečko) – 1 563,00 t za 1 112 557,- Kč; černé skládky – 255 t za 168 351,- 
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Kč; sběrný dvůr (nebezpečné odpady) – 0,65 t za 59 950,- Kč; náklady VPS na li-
kvidaci odpadů celkem 36 627,- Kč a další položky; výdaje města celkem 
3 288 377,- Kč; příjmy od obyvatel celkem 1 722 477,- Kč. 
V ŽÚ 4/2001 je rovněž uveden harmonogram svozu starého železa, biomateriálů 
a neobjemných odpadů s termínem svozu a číslem stanoviště. Stanovišť přistavo-
vaných kontejnerů bylo 51. Termíny byly od 9. dubna po 1. květen. 
V ŽÚ 9/2001 Bohuslav Prokůpek upozorňuje v článku Jak s odpady v roce 2002 
na účinnost nového zákona č. 185/2001, který nabývá platnost 1.1.2002. Vysvět-
luje důvody, proč zákon vznikl, jaké změny přináší, co z toho plyne. Pozbydou plat-
nosti stávající smlouvy na svoz odpadu, budou změněny místní poplatky. Infor-
mace přenesou další čísla ŽÚ. Dokončení informace je v ŽÚ 1/2002. Je uveřejněna 
i obecně závazná vyhláška města Úval č.21/2001 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území města Úval. Vyhláška nabývá účinnosti 
1.1.2002.  
Následuje obecně závazná vyhláška města Úvaly č.22/2001 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Tato vyhláška ruší vyhl.č. 18/98 a je rovněž účinná 
od 1.1.2002. 

Kontejnery na tříděný odpad 
V ŽÚ 1/2002 je příloha výše zmíněné vyhlášky města a obsahuje seznam stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad – PET lahve, sklo, papír, je jich jedenáct. Dále je sta-
noven počet a umístění stanovišť na velkoobjemových kontejnerů odvážených 2x 
ročně při jarním a podzimním úklidu. Ve třetí příloze je uvedena provozní doba 
sběrného dvora na nebezpečné odpady, výkupny sběrných surovin a výkupny 
firmy NYKO (výkupna železného šrotu v areálu bývalých uhelných skladů). 
 
 
Poplatky  

Vodné a stočné 
Pro rok 2001 na jednání RM koncem roku 2000 informoval B. Prokůpek o změ-
nách poplatků a příspěvků města na stočné v souvislosti s kalkulací předloženou 
VaK Mladá Boleslav. RM schválila jednotnou cenu pro domácnosti i ostatní od-
běratele za vodné ve výši 21,20 Kč/m3 včetně DPH a rovněž jednotnou za stočné 
ve výši 29,53 Kč/m3 včetně DPH. RM rovněž doporučila VZZM schválit příspěvek 
města na stočné ve výši 8,00 Kč/m3 s tím, že v ulicích, kde je zkolaudovaný hlavní 
řad splaškové kanalizace, se na vyvážení jímek příspěvek města nevyplácí. Podle 
R. Kroutila je nutné hledat cestu, jak podchytit vlastníky nemovitostí k připojení 
na splaškovou kanalizaci (viz situace na horním Úvaláku).  
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Místní poplatky 
Na VZZM 22.2.2001 byla vydána obecně závazná vyhláška č. 9/2001 o místních 
poplatcích. Týká se a) poplatku ze psů (240,- Kč z prvního psa …); b) poplatku za 
užívání veřejného prostranství (výčet všech druhů poplatků a výklad); c) poplatků 
ze vstupného (sazba); d) poplatku z ubytovací kapacity (výklad); e) poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj (sazba 5 000,- Kč na 3 měsíce…). Účinnost vy-
hlášky byla od 1.3.2001, plné znění je na finančním odboru MěÚ. 
 

Koeficient růstu nájemného 
RM ponechává podle zákona č.367/1990 a podle svého usnesení koeficient Ki ve 
výši 1,04 pro období od 1.7.2001 do 31.12.2001. Koeficient vyjadřuje průměrné 
měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce. 
 

Ceník služeb 
Městský úřad poskytuje veřejnosti v podatelně služby kopírování a odeslání faxu. 
V ŽÚ 3/2001 je zveřejněna tabulka cen za tyto služby, které byly zvýšeny, např. 
kopírování – formát A4 jednostranně dříve za 1,50 Kč nyní za 2,- Kč, odeslání faxu 
A4 místní z 5,- Kč se zvyšuje na 7,- a meziměsto ze 7,- Kč na 10,- Kč za stránku. 
 
Investice  

 

Nástavby a vestavby bytů    
 

Byly realizovány nástavby na bytových domech čp. 1345 a 1346 v ul. Prokopa 
Velikého, kde bylo postaveno 14 nových bytů. Výstavba pro bytové družstvo 
VESNA byla s příspěvkem státu ve výši cca 320 000,- Kč na byt. V ŽÚ 1/2001 od-
povídá Ing. Perglerová na kritiku občanů ohledně používání kotelny na tuhá pa-
liva ve zmíněných domech, že poté co dokončí výstavbu na objektu čp.1346 po-
žádá město o dotaci na plynofikaci kotelny, jejíž projekt již zadalo, která vytápí 
oba bytové domy. Odhadovaná cena je cca 1,2 mil. Kč. 
 

 

Výstavba domu s pečovatelskou službou  
 

V lednu 2001 byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na výstavbu Domu s pečo-
vatelskou službou Úvaly. Objekt, postavený na nám. Svobody, bude obsahovat 
32 bytů s kuchyňským koutem a příslušenstvím, společenský sál pro 70 hostů, 
dva výtahy, místnost pro pečovatelky, plynovou kotelnu. (Poznámka: byl nain-
stalován pouze jeden nákladní výtah ze suterénu do 2.patra, další  osobní z pří-
zemí do pater však mnohem později, asi v roce 2017, do připravené šachty, kdy 
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již dosluhoval původní a býval často poruchový, obnova nákladního byla prove-
dena až v dubnu roku 2021, viz kronika 2021, ŽÚ 5/2021 a webové stránky 
města). 
V květnu bylo předáno staveniště firmě PSVS Praha, která na základě výběrového 
řízení byla vybrána jako dodavatel stavby. 
V průběhu dvou let by měla být realizována stavba domu s pečovatelskou služ-
bou s náklady ve výši 40,5 mil. Kč. Z toho příspěvek od státu činí 22,4 mil. Kč. 
Zbylých 19 mil. Kč musí uhradit město z vlastních zdrojů. K tomu nutno připočítat 
náklady ve výši 1 mil. Kč na úpravu přilehlé komunikace včetně položení dešťové 
kanalizace. 
V roce 2001 bylo prostavěno 10 mil. Kč. 
V ŽÚ 2/2001 jsou podány informace o přípravě a zahájení vlastní výstavby a v č.3, 
pak podrobnější popis projektu s obrázkem počítačového modelu domu s pečo-
vatelskou službou. 
 

Výstavba splaškové kanalizace    
 
Pokračování a dokončení výstavby splaškové kanalizace v průběhu roku 2001 je 
zpracováno v harmonogramu prací, který přihlíží i k provozním podmínkám jed-
notlivých lokalit. Náklady na výstavbu v roce 2001 činily 36 mil. Kč. Z toho pře-
vážná část na povrchové úpravy komunikací, které byly narušeny výstavbou ka-
nalizace (Jiráskova, Alešova, Máchova, Tylova, Rašínova, Grégrova). 
Do konce října 2001 byly provedeny povrchové úpravy komunikací, kde byla po-
ložena splašková kanalizace:  
Jiráskova ul. byla v úseku od závor k trafostanici Na Spojce opravena v dotčené 
šíři, v dalším úseku ke křižovatce s ul. Bezručova opravena v celé šíři (1,2 mil. Kč), 
Křižovatka ul. Jiráskova x Bezručova opravena v celé šíři (cca 360tis.Kč), Máchova 
a Tylova ulice upravena štěrkovým posypem, Grégrova ulice opravena obnovou 
živičného povrchu, Alešova a V. Nováka opravena zaválcováním štěrku a ná-
sledně postřikem asfaltu. 
V červnu a dalších prázdninových měsících byla prováděna obzvláště náročná 
část stavby kanalizace ve středu města: Husova ul., náměstí Arnošta z P., Riege-
rova, Fügnerova, Vojanova, 28. října, Alešova, Bezručova, Smetanova a Pražská. 
Stavba byla spojena s podstatným omezením provozu nebo s úplnou uzavírkou. 
V ul. Klánovická byla provedena nejen splašková kanalizace, ale i celkové odvod-
nění, a celková rekonstrukce vozovky včetně chodníků. Celkové náklady jen na 
rekonstrukci komunikace činily 10,035 mil. Kč. 
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V ŽÚ 6/2001 je uveřejněn plánek stavby splaškové kanalizace v červnu 2001 
v ulicích – omezený provoz: Husova, Arnošta z Pardubic, Riegerova, Fügnerova, 
Vojanova, 28.října, Alešova; uzavírka: Bezručova, Smetanova, Pražská. 
 

Ostatní investice a rekonstrukce  
 
Byla zahájena rekonstrukce azylového domu čp. 203 Smetanova ul. s předpoklá-
danými výdaji 4 mil. Kč. V průběhu rekonstrukce byly odhaleny poruchy, které 
vedly k navýšení nákladů na opravu, o dalších cca 719 000,- Kč. V měsíci říjnu byla 
rekonstrukce dokončena. 
V ŽÚ 8/2001 Ing. Perglerová z odboru správy majetku v článku Integrace cizinců 
v našem městě vysvětluje, proč zastupitelstvo města přijalo podmínku darování 
nyní rekonstruovaného objektu od státu. Dům přešel po smrti majitele do vlast-
nictví státu, město ho chtělo odkoupit, avšak cena domu a pozemku během doby 
neúměrně vzrostla. Po dohodě s OkÚ Praha – východ a Ministerstvem vnitra ČR 
byl objekt čp.203 darován s tím, že po dobu deseti let musí v něm město ubyto-
vávat rodiny cizinců s postavením uprchlíka, které již mají azyl v ČR získaný roz-
hodnutím MV ČR. V současné době je podepsána jedna nájemní smlouva s rod-
nou z Běloruska a v dohledné době pak s rodinou z Arménie. U třetího bytu si 
město vyhrazuje právo jako minule, se zájemci se seznámit a mít možnost odmít-
nout. Nájemci budou platit obvyklé nájemné městu a budou si hradit služby. Byty 
budou opatřeny pouze kuchyňskou linkou a základní dovybavení bude hledáno 
mezi organizacemi, které se zabývají integrací cizinců. Autorka žádá o pomoc  
i úvalské občany a přimlouvá se za vlídné přijetí rodin. 
 
V téže ulici byla provedena rekonstrukce chodníku. Kvůli pokládání přípojek sítí 
a nadměrnému provozu automobilů došlo k poškození obrubníků a chodník byl 
v havarijním stavu. Opravovalo se 36 m s náklady cca 55 tisíc Kč. 
 
V závěru roku 2000 dokončili pracovníci Veřejně prospěšných služeb generální 
rekonstrukci schodiště u mostku přes Výmolu. Touto cestou prochází velký po-
čet občanů ze Slovan, Kaberny, Radlické čtvrti a Dobročovické ulice při své kaž-
dodenní pouti na nádraží, nákup, zdravotní středisko apod. Přes všechny malé  
i velké potíže se podařilo pracovníkům VPS rekonstrukci dokončit za náklady pro 
město přijatelné: 141,8 tis.Kč. 
Údajně po 80 letech se podařilo vytvořit v Úvalech hezký kout města, který láká 
k posezení a odpočinutí. Podrobnější informace je možno získat v ŽÚ a fotodoku-
mentaci o výstavbě rok 2001. (ŽÚ 1/2001). 
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Byl předložen návrh na rekonstrukci a přístavbu objektu MDDM v čp. 372 v ul. 
V. Nováka. Z předložených variant rada schválila studii, která zahrnuje rozšíření 
o taneční sálek, šatny, bezbariérový provoz a klubovny. Odhad celkových nákladů 
4 mil. Kč, bude hrazen z vnitřních zdrojů MDDM s tím, že případný úvěr bude 
město garantovat a uhradí úroky. 
 
 
V.  Politický vývoj, kultura, školství, život v Úvalech 
 
Kultura 
 

Městská knihovna     
Počet čtenářů: 500, z toho dětí 141. 
Počet svazků: 19 282 knih a 53 časopisů. 
Počet výpůjček: 23 071 pro 6 652 návštěvníků knihovny. 
V týdnu 2 výpůjční dny: pondělí a čtvrtek (16 hodin), provoz zajišťují 2 pracov-
nice.  
Výdaje spojené s provozem Městské knihovny činily v roce 2001 celkem   
697 726, - Kč. Z této částky bylo vynaloženo na: 
nákup knih    111 198,- Kč 
na platy   247 325,- Kč 
na PC + programy     74 907,- Kč 
na DIM                   50 836,- Kč (týká se programu Windows) 
na poštu                     27 722,- Kč 
elektřina            28 181,- Kč 
Na poplatcích (zápisné, pokuty, internet) bylo vybráno 21 740,- Kč.   
Již podruhé v posledních letech se podařilo získat pro Městskou knihovnu grant 
Ministerstva kultury ČR v „Programu rozvoje informační sítě veřejných knihoven“ 
pro rok 2001. Částka sice není velká, ale i ta se dá užitečně použít. 
Do dětského oddělení byl koupen počítač, který nebude zapojen do sítě a bude 
sloužit k prohlížení různých encyklopedií v elektronické podobě. 
Další, velmi významný krok již byl učiněn. Na internetu si zájemci mohou prohlí-
žet katalog knih Městské knihovny v Úvalech na adrese: 
Lanius.vkta.cz/uvaly/kfona.htm. Protože knihovna nemá pevné připojení k inter-
netu a nemůže si dovolit mít vlastní www stránky, byla zvolena cesta nejmenšího 
odporu a nízké finanční náročnosti. Elektronický katalog je vystaven v Soubor-
ném katalogu knihoven ČR, který provozuje firma Lanius v Táboře. Hledat zvole-
nou knihu je možno podle jména autora, názvu nebo klíčového slova, uvedeny 
jsou i knihy, které v poslední době přibyly. Vedoucí jedná o začlenění informací 
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o městské knihovně a přístupu do seznamu knih na www stránkách města Úval 
s jejich správcem. 
Na internetu je možno také získat informace o Městské knihovně v Úvalech, hle-
dat v katalogu, případně si zvolenou knihu rezervovat na e-mailové adrese: 
mek.uvaly@seznam.cz 
Pro ilustraci je uveden dopis návštěvnice Úval, který vystihuje celkem přesně si-
tuaci v knihovně: 
Vážená redakční rado, 
můj nedávný zážitek z Úval mě přinutil sednout a napsat do Vašeho časopisu ně-
kolik řádek. 
Nedávno jsem navštívila přítelkyni v Úvalech. Při cestě na nákup se mi omluvila, 
že musí zajít do místní knihovny. To mě pochopitelně zaujalo, protože jsem pro-
fesí knihovnice. 
Vešly jsme do nenápadného omšelého domu, prošly špinavou a silně zapáchající 
chodbou a já čekala normální vesnickou knihovnu. To, co jsem uviděla, mě do-
slova přikovalo k zemi. Počítače, počítače, elektronické půjčování, katalogy na 
obrazovce, čisté, milé prostředí, okna plná květin, internet, prostě všechno, co si 
jen může knihovnice přát. A ty knihy! Novinky z nejposlednějších bestselerů, 
nádherné encyklopedie! Kvalitní časopisy, vstřícnost, trpělivost a obrovská od-
bornost knihovnic! Úvaláci mají prostě štěstí! V tom nevábném staveništi ulic, 
taková oáza klidu a kulturnosti. 
Slovo dalo slovo, vyptávala jsem se na to i ono. To, co jsem slyšela, mě nepotě-
šilo. Problémy s penězi, a hlavně s nedostatkem místa, bez perspektivy zlepšení 
situace. 
Ráda bych vzkázala všem Úvalákům. Važte si Vaší knihovny a nenápadné mra-
venčí práce, kterou pro Vás odvedly a stále odvádějí Vaše knihovnice a moje pro-
fesní kolegyně. Kdyby se této knihovně dostalo odpovídajícího umístění a oce-
nění, byla by výkladní skříní Vašeho města. 
Tolik k mému zážitku. Nemohla jsem přenést přes srdce, abych se o něj nepodě-
lila a zároveň trochu nezatřásla Vaším svědomím. Laděna Kořínková, Nymburk 
ŽÚ 5/14/2001 
Ke službám MěK se rovněž v ŽÚ vyjádřila 6.A třída ZŠ, která absolvovala zajíma-
vou besedu a téměř polovina třídy začala do knihovny pravidelně chodit. 
(Poznámka Janurová 2021: Městská knihovna sídlila – a dosud sídlí – ve dvou 
místnostech a malé kanceláři, s velmi omezeným hygienickým zázemím, v Hu-
sově ul. čp. 98. Má výpůjční protokol, dětské oddělení a oddělení pro dospělé, 
nemá bezbariérový přístup). 
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V ŽÚ 5/2001 je rovněž článek Ivy Krňanské – vedoucí MěK „Úvalská knihovna – je 
třeba změn?“. Její vize knihovny ve městě s cca 5 tisíci obyvatel je jiná, než sou-
časný a skutečný neutěšený stav. Zmiňuje i počet pracovníků předpokládaný a 
skutečný (5 odborných, dnešní stav 1,7 zajišťujících vše od odbornosti po úklid). 
 
Školství  
 

Základní škola 
 
Ve školním roce 2000/2001 navštěvovalo Základní školu Úvaly 579 žáků, z toho 
na 1. stupni 323 žáků, na 2. stupni 256 žáků. Z toho bylo 293 chlapců, 286 dívek 
ve 24 třídách. Průměrná naplněnost na jednu třídu byla na 1. stupni 24,8 žáků, 
na 2. stupni 21,5 žáků. 
Základní škola Úvaly se zapojila do mezinárodního průzkumu vědomostí a doved-
ností patnáctiletých žáků, který pod značkou PISA byl proveden Ústavem pro in-
formaci ve vzdělávání. Podle výsledků ve sledovaných oborech (čtenářská, ma-
tematická a přírodovědná gramotnost) se žáci Základní školy Úvaly umístili v prvé 
čtvrtině účastných škol (cca 60). Grafy porovnání vědomostí jsou uvedeny v ŽÚ 
1/2001 str.10. 
Základní škola Úvaly již dva roky provozuje internet. Žáci se v hodinách informa-
tiky seznamují s možnostmi a využitím internetu. Každý měsíc je aktualizována 
webová stránka školy: web.telecom.cz/ZSUVALY. Pro elektronickou poštu možno 
použít adresu zsuvalypv@iol.cz. 
K 1.9.2001 je v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb. ustavena zastupitelstvem 
města rada školy ve složení, které je dáno zákonem:  
jmenovaní zřizovatelem – Jitka Hamouzová, Helena Lišková, Ing. Jaroslava Šama-
nová, Jana Tesařová; 
zástupci žáků – Renata Branná, Ing. arch. M. Bredová, Ing. Zuzana Brožková, Ing. 
Vladimír Kolomý, Helena Novosádová; 
zástupci pracovníků školy – Mgr. Arnoštka Březková, Anna Jaklová, Mgr. Růžena 
Kondelíková, Ing. Blanka Morávková, Mgr. Romana Vorlíčková. 
První schůzka se uskutečnila 1.11.2001, kde se členové seznámili s náplní: 
„Rada školy schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu a plní funkci veřejné 
kontroly. Vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenování  
a odvolání ředitele. Může požádat Českou školní inspekci o inspekci a kontrolu 
hospodaření. Předpokládá se, že se zlepší komunikace mezi rodiči, dětmi a peda-
gogickými pracovníky“. 
Mimo pravidelnou vzdělávací a výchovnou činnost byly v průběhu školního roku 
organizovány projekty: 
„Čas adventní, čas vánoční“ – seznámení s tradicí a obyčeji; 
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„Na každém kroku jako děsivý přízrak nás ohrožují drogy, alkohol“ – semináře; 
„Týden zdravého životního stylu“ – zaměřeno na zdravou stravu; 
„Den mých zájmů“ – soubor zajímavých témat podle vlastního výběru; 
„Nekonečný příběh“ – den otevřené školy, výstava prací žáků. 
V ŽÚ 3/2001 se vyjadřují starosta I. Černý ke zprávě o jednání školního parla-
mentu, který v témže čísle uvádí jeho členka Petra Kyselová. Parlament má svá 
přání a starosta poukazuje na to, že nemůže dát definitivní sliby, ač se požadavky 
zdají být nezbytné – oplocení, špatný přístup k jídelně, provizoria, prostor pod 
školou. Zatím je uskutečnitelná jen úprava pod školou směrem k potoku vlastními 
silami, tj. složkou Veřejně prospěšných služeb. Lepší přístupová cesta k jídelně 
musí počkat, dokud neproběhne výstavba řadu splaškové kanalizace od hlavního 
řadu na náměstí. Do té doby by jakákoliv úprava byla znehodnocena. 
V čísle 3 je rovněž nostalgický článek I. Prchalové o návštěvě školy v Den otevře-
ných dveří 13.2. Podivuje se v něm nad pokrokem, který škola za 13 let udělala a 
také nad tím, že školu nenavštívil žádný z rodičů, očekávala jich mnoho prohlíže-
jících si nástěnky, účastných na hodinách vyučování, zvědavých na nové metody 
práce ve škole. 
V ŽÚ 4/2001 redaktor Ing. V. Procházka vede obsáhlý rozhovor s ředitelem ZŠ 
Františkem Smolíkem. Týká se zrušení školských úřadů od 1.1., které přešly pod 
okresní úřady, jako referáty školství OÚ. Došlo k personálnímu zúžení referátů a 
zhruba za dva roky spolu s OÚ dojde i jejich zániku. Tato změna se ale nijak ne-
dotkne ZŠ, ta je právním subjektem. Jmenování ředitelů bude podléhat krajským 
úřadům. Dále se hovoří o procentu nekvalifikovaných učitelů na zdejší ZŠ, situace 
se podle ředitele zlepší do r. 2005. V únoru 2001 přijala vláda Národní program 
rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) a ředitel míní, že bude potřeba k naplnění cílů zvý-
šení financí. V článku je zmínka i o vzrůstající agresivitě žáků, kouření a drogách. 
Na zdejší ZŠ žáci nekouří, někdy to zkusí v blízkosti školy, v přírodě, ale škola ne-
může zakročit. Protidrogové prevenci je věnováno mnoho úsilí a vyplácí se to. 
Osvěta je rozvinuta do maximálních rozměrů. 
Ředitel hovoří i o eticko-mravní výchově a volném času dětí a příležitostech k vy-
žití. Hovoří i o chybějících prostředcích na nákup zdravějšího nábytku pro děti. ZŠ 
vyhlásila projekt Za školu krásnější s předpokladem získání finanční částky na 
zhotovení repliky dveří do hlavní budovy čp.8. Výroba se uskuteční podle původ-
ního provedení na fotografiích, tím by byl položen základ k zahájení rekonstrukč-
ních prací a generální opravy budovy. Předpoklad je rok 2010. Následuje rozpis 
prací, které budou na základě sbírky provedeny pro akci Za školu krásnější, včetně 
zmínky o výměně věžních hodin (byly i s dveřmi vyměněny v 50.letech za ne-
vhodné a nestylové náhražky), která se ale uskuteční až v roce 2002, kdy škola 
oslaví 90 let trvání. 
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Projekt „Týden zdravého životního stylu“ se počítá mezi započaté projekty s hlav-
ními oblastmi – výživa, sport, psychické zdraví a pracovní prostředí. 
V ŽÚ 6/2001 píše Ing. Ludvíková – o.s. MISE o realizaci projektu primární proti-
drogové prevence na ZŠ Úvaly. Semináře proběhly ve všech třídách, někde i dva-
krát a byly koncipovány jako interaktivní s využitím her a neverbálních technik. 
Byly zejména v šesté třídě i zaměřeny na mezilidské vztahy. Lektorka ohodnotila 
pozornost školy k výchovnému působení na děti a příjemnou lidskou atmosféru. 
Rovněž ředitel školy F. Smolík upozorňuje na protidrogový program, který na ZŠ 
pokračuje. 
V ŽÚ 5/2001 ředitel popisuje, jak škola pomáhá těžce nemocným dětem, navá-
zala spolupráci s nadačním fondem Klíček a zástupci ZŠ navštívili dětský hospic 
v Malejovicích a předali dárky, hračky, knihy a částku 4 625 Kč ze sběru papíru. 
Máme již nové dveře … v ŽÚ 11 a 12/2001 píše ředitel ZŠ Fr. Smolík o výročí 90let 
od otevření hlavní školní budovy (měšťanky). Mimo jiné sděluje, že od prosince 
t.r. budou školáci vcházet již novými dveřmi, které koncem října nainstalovala 
firma Elpon. S finanční pomocí úvalských podniků a občanů mohla škola nechat 
zhotovit repliku původních historických dveří. Původní byly v 50letech vyměněny, 
ale také již dosloužily. Slavnostní pokřtění dveří se uskutečnilo 6.12.2001 a byla 
pořízena i fotodokumentace, která je uložena v archivu městských kronik.  
V ŽÚ 12/2001 Dagmar Formanová, distributorka, píše o vládním uvolnění finanč-
ních prostředků na akci Školní mléko. Jedná se o získávání mléčných výrobků za 
dotovanou cenu. V úvalské ZŠ může každý žák odebírat týdně dvě mléka s příchutí 
v ceně 3,- Kč za balení. Bohužel odběr klesá, z původních 85% na listopadová 44%.  
 

Zvláštní a praktická škola     
 
Počet tříd: 6  
Počet učitelů: 6 učitelů na zvláštní škole, 3 učitelé na praktické škole. 
1 vychovatelka v družině. 
1 ředitelka společná pro obě školy. 
Ředitelkou obou škol je od roku 1990 paní Eva Bubáková.  
 

Od roku 1973 funguje v Úvalech Zvláštní škola (ZvŠ). Povinnou školní docházku 
v ní plní děti, které by nestačily tempu školy základní. Do roku 1977 byla jedno-
třídní, do roku 1985 dvoutřídní, v letech 1986 až 1992 trojtřídní, další rok čtyř-
třídní, ve školním roce 1995/6 pětitřídní a od školního roku 1996/7 se zde vyu-
čuje v šesti třídách. Tento nárůst byl způsoben důslednější aplikací měřítek, jež 
mají splňovat žáci základní školy, která byla umožněna především zlepšením pod-
mínek, v nichž zvláštní škola pracuje. Počet romských dětí nepřesahuje deset 
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procent. Rodiče se školou povětšinou příliš nespolupracují, mimořádně se v mi-
nulosti stalo, že rodič-podnikatel sponzoroval jednu školní akci.  
Od září 1992 funguje ve stejné budově nově zřízená Speciální, později Rodinná 
a nyní Praktická škola. Do Praktické školy přicházejí po základní škole děvčata 
starší patnácti let, která měla značné potíže se zvládáním učiva, opakovala jednu 
nebo více tříd a neměla by proto šanci být přijata do jakéhokoli učebního oboru, 
nebo dívky zdravotně (epileptičky) či pohybově postižené. Jsou do ní přijímány 
dívky ze spádové oblasti (např. až z Českého Brodu). Hlavní náplní práce v Prak-
tické škole je naučit žákyně vaření, šití, základním domácím pracím a péči o dítě. 
Žákyně chodí na praxi například do nově zřízeného penzionu v Českém Brodě, 
kde pomáhají se všemi kuchyňskými, úklidovými a dalšími pracemi a rovněž se 
zde mohou seznámit s možnostmi svého budoucího uplatnění. To bývá většinou 
jako pomocné síly ve stravovacích provozech a sociálních zařízeních. Zřizovate-
lem obou škol byl do roku 1994 MÚ, od roku 1994 patří ZvŠ pod Okresní školský 
úřad a Praktická škola pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Obě 
mají plnou právní subjektivitu, což například obnáší povinnost vést podvojné 
účetnictví.    
Ve zvláštní škole působí šest třídních učitelů, z toho čtyři speciální pedagogové, 
jeden vysokoškolák a jeden středoškolák (pouze jeden muž), jedna vychovatelka 
ve školní družině a jedna ředitelka, společná i pro Praktickou školu, ve které vy-
učuje jeden speciální pedagog, jeden vysokoškolák a jeden středoškolák.   
Obě školy intenzivně spolupracují s Klubem důchodců, pořádají pro jeho členy 
například pravidelné vánoční besídky. Praktická škola předvedla v minulých le-
tech děvčaty ušité modely šatů na módní přehlídce v Hotelu Sport (Budka). Její 
žákyně též pečou cukroví pro akce MDDM. ZvŠ ve spolupráci s BESIPem pořádá 
dopravní cyklistické soutěže pro všech devět zvláštních škol z okresu Praha-vý-
chod.  
V budově školy též působí pedagogicko-psychologická poradna, jež už od roku 
1982 dvakrát týdně vyšetřuje poruchové děti a zjišťuje problémy přímo na hos-
pitacích ve třídách. V budově funguje v odpoledních hodinách také pobočka če-
lákovické Základní umělecké školy (dříve Lidové školy umění umístěné v Kultur-
ním domě Marie Majerové). 
 

MDDM – Městský dům dětí a mládeže 
 
Ve školním roce 2000 /2001 navštěvovalo Městský dům dětí a mládeže 474 dětí 
do 15 let, 68 dětí předškolního věku, 22 mladistvých a 48 dospělých. Zájemci pra-
covali ve třech odděleních: taneční (243 zájemců), SPV (společenských věd)  52 
zájemců (v kroužku vaření 25 dětí, turistiky 10 dětí, šachu 4 děti, Indian klub 13 
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dětí), v kroužku estetiky 30 dětí. Průměrná účast na jeden kroužek byla v rozmezí 
65 až 90 %. 
Provoz MDDM zajišťovali 4 pracovnice (ředitelka a 3 vychovatelky) 6 pracovníků 
externích, 1 pracovník dobrovolný a 1 provozní pracovník. 
Největším úspěchem roku bylo umístění Ondřeje Brusche a Martina Tesaře na 
mistrovství světa v Mariboru. Ondřej Brusch obsadil 4. místo v kategorii ELECT-
RIC BOOGIE. Radek Brusch na mistrovství světa v taneční disciplíně HIP HOP v 
Essenu obsadil po velkém boji 6. místo v konkurenci 55 závodníků z 22 zemí. 
           
Výstavy pořádané MDDM:  
Přehled výstav je v kapitole Kultura – výstavy. 
 
Kurzy pořádané MDDM: 
Košíkářství: 
7. kurz košíkářství s Bohouškem se konal 4.2.2001. 
Kurz košíkářství a drátování pod vedením Bohumila Ouzského a Mirkou Riškovou 
ze Studia lidových řemesel (Jeseník) se konal 11.5.2001 v Tesko objektu. Pro 
velký zájem byl připraven další kurz 14. září 2001. 
Kurz lidové tvorby – zdobení velikonočních perníčků pod vedením Jany Kubešové 
se konal v MDDM v pátek 6.dubna 2001. 
 
Keramika: 
Tematické víkendy s keramikou vedeny pí Romanou Zelenkovou od 14.5.2001. 
Prázdninový tábor se zaměřením na výtvarnou výchovu a keramiku od 30.6. do 
14.7.2001. 
Letní tábory: 
Letní prázdninový tábor Indian klubu v Cholticích. 
Letní prázdninový tábor pro turisty v Radčicích. 
 
Akademie: 
Benefiční akademie se konala 8. června 2001 u příležitosti výročí 10 let taneční 
skupiny RYTMUS Úvaly. 
Kronikář nezmínil tradiční akci MDDM, a tou je pálení čarodějnic, ani ŽÚ jí nevě-
nuje příliš pozornosti, dokumentuje ji 2 fotografiemi (u MDDM a na hřišti). 
Za to v ŽÚ 10/2001 jsou obsáhlé články od redaktora V. Procházky o činnosti a 
úspěších tanečního oddělení MDDM, „Úspěch na mistrovství světa v Mariboru“ 
v kategorii Elektric Boogie chlapců Ondřeje Brusche a Martina Tesaře. V článku 
„Od aerobiku ke scénickému tanci aneb Deset let skupiny Rytmus“ hovoří s ve-
doucí tanečního kroužku Alenou Sismilichovou. Zmiňují počátky kroužků, děti, 
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které dosáhly úspěchu, spolupracovníky a veškerou práci, kterou příprava a ná-
cvik zabere, včetně šití kostýmů vlastníma rukama. 
 
Vánoční akademie a promítání pohádky 
Na tuto akci kronikář pozapomněl. Pestré pásmo dětí pohybových a hudebních 
kroužků MDDM se představilo v sokolovně a fotograficky jej zachytil V. Pro-
cházka. Další podvečer se konalo zvláštní filmové představení, které popsala 
v ŽÚ1/2002 Mgr. Licková. MDDM natočil pohádku s dětmi dramatického kroužku 
v režii ředitelky J. Pospíšilové „O drakovi Bonifácovi a princezně Bělince“. Z akce 
vznikla i videokazeta. Zásluhu na natáčení má také MVDr. Jiří Hlaváček, s nímž je 
veden rozhovor J. Pospíšilové v ŽÚ 12/2001 o jeho zálibě ve filmování a také  
o filmovém zpracování oslav 700 let Úval. Materiálu bylo víc než 30 hodin (DVD 
je uloženo v archivu městských kronik). Natočil i výše zmíněnou pohádku s herci 
MDDM na zámku v Cholticích a tamní oboře díky vstřícnosti starosty Ing. Málka, 
kterou zhlédli diváci 15.12. 
 
 

Mateřské školy 
 
2. Mateřská škola v Pražské ulici 
 
Ve školním roce 2000/2001 navštěvovalo 2. Mateřskou školu 50 dětí. Z toho bylo 
24 chlapců, 26 dívek ve 2 třídách. Průměrná naplněnost na jednu třídu byla 25 
dětí. V druhé polovině roku se počet dětí nezměnil, jen poměr mezi počtem děv-
čat (22) a hochů (28). 
Provoz školky zajišťovali 4 pedagogové a 2 pracovníci provozní. 
 
K 30.06.2001 ukončila dlouholetou spolupráci pí ředitelka Marie Schneiderová 
odchodem do důchodu. Od 1.07.2001 nastoupila do funkce ředitelky 2. MŠ Jaro-
slava Hejnicová. 
Nájemní smlouva s vlastníky objektu školky byla prodloužena na dalších pět let. 
Z toho důvodu byl schválen navýšený rozpočet MŠ pro úpravy a vybavení školy 
nábytkem. Na nový školní rok 2001/2002 je škola vybavena novým nábytkem 
(stoly, židličky, skříně) a záclony. 
Velmi dobrá je spolupráce s městským úřadem i majitelem objektu, kteří vytvá-
řejí podmínky pro zdárný provoz mateřské školy, všichni jsou vstřícní a mají po-
chopení pro naši práci.  
V průběhu roku 2001 byla uspořádána řada společenských akcí a výletů.  



38 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2001/2021 
 

V měsíci únoru byla zahájena předplavecká příprava dětí v krytém plaveckém ba-
zénu v Hloubětíně. V březnu se uskutečnil ozdravný pobyt dětí na Šumavě v ho-
telu ARNIKA – Kubova Huť. 
V průběhu celého roku byla řada výletů po okolí Úval i do jiných vzdálenějších 
míst: výlet za kocourem Mikešem do Hrusic, pěší i cyklistický výlet do klánovic-
kého lesa, na hrad Točník, do zoologické zahrady v Troji. 
Rovněž se uskutečnily akce, na kterých se děti aktivně podílely: vystoupení pro 
Domov důchodců a Klub důchodců u příležitosti Svátku matek, mikulášská na-
dílka, vánoční besídka a posezení s rodiči.  
 
3. Mateřská škola v ulici Kollárova čp.1260 
 
Ve školním roce 2000 /2001 navštěvovalo 3. Mateřskou školu cca 90 dětí.  
Provoz školky zajišťovalo 6 pedagogických pracovníků a 5 pracovníků provozních. 
 
„Zázrak v Úvalech“ – tak zněl titulek v novinách v roce 1979, kdy byla 3. mateřská 
škola slavnostně otevřena. Byla to první mateřská škola v tehdejším Českoslo-
vensku stavěná novou technologií a prototyp nové moderní koncepce. Její mon-
táž na předem provedené základy trvala pouhých 10 dní a MŠ sloužila pro 120 
dětí. Je sestavena ze 71 hotové buňky jako soubor čtyř pavilonů. Každé oddělení, 
o dobrou třetinu větší, než bylo tehdy běžné, je vlastně samostatnou školkou ve 
školce. Má zvláštní vchod, vlastní sociální zařízení, šatnu a přípravnu jídel. Hos-
podářská část a společenský sál-tělocvična slouží společně všem oddělením. Ne-
chybí ani samostatný byt pro správce. Školka je obklopena rozlehlou zahradou, 
která je dnes hezky osázena stromy a keři. Má dvě pískoviště, průlezky ze dřeva, 
skluzavku, houpačky.  
Stavbu tehdy montoval Průmstav Praha, a na výstavbě jejích základů a konečném 
úklidu a přípravě k provozu se podíleli občané z celých Úval /mezi nimi i někteří 
dnešní zaměstnanci/. Občané ve školce odpracovali zdarma o sobotách a nedě-
lích 12 500 hodin. Po jejím slavnostním otevření 6.1.1979 si jí byli prohlédnout  
i někteří zahraniční experti /Francie, Německo, Švýcarsko/. Během uplynulých let 
prošlo školkou přes 750 dětí. Některé z nich sem vodí již své potomky.  
Začátky nebyly lehké. Při otevření neměl nikdo z pedagogických zaměstnanců, 
kromě velmi mladé ředitelky potřebnou kvalifikaci a dětí bylo jako smetí – 35 dětí 
ve třídě v každém oddělení, a tak bylo potřeba hodně nadšení, aby se vše zvládlo 
i s potřebným doplňujícím odborným studiem. V roce 1982 už však měly všechny 
učitelky pedagogické vzdělání. Některé časem odešly, některé zůstaly. Během let 
se zde vystřídalo přes šedesát zaměstnanců.  
Současný kolektiv jako by za ta léta vykrystalizoval. Všichni bereme školku jako 
„tu naší“ a postupem času se nám podařilo vytvořit prostředí téměř rodinné. 
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Právě v té naší 3. mateřské školce se poprvé zrodila spousta akcí pro naše děti 
/školka v přírodě, společné návštěvy cukrárny, stanování na školní zahradě, po-
sezení s rodiči u ohníčku, návštěvy pamětihodností, společné oslavy svátků a na-
rozenin, vzájemné navštěvování dětí naší školky a školy základní …… a přibývají 
další/.  
Přestože „zub času“ neodbytně hlodá, daří se nám z velkých prostor školky vy-
tvářet pro děti příjemné prostředí. Zaměstnanci za tímto účelem pracují nad rá-
mec svých povinností a ve volném čase a za minimálních nákladů na materiál – 
šijí, přešívají, natírají, vyrábějí, opravují, zdobí, sází, pěstují, a tak máme každou 
chvíli něco „nového“. Například „nové“ přešité záclony, „nový“ barevně sladěný 
nábytek, ubrusy, prostírání, obrázky, pomůcky, březový háj …. atd. Bohužel ne 
na všechno naše ženské síly stačí, a tak máme někdy strach, aby „zub času“ ne-
hlodal rychleji než se stačí opravovat.  
Také pedagogická práce za ty roky prodělala hodně změn. Po roce 1989 jako by 
se zpočátku vše uvolnilo, lidé byli plni optimismu, euforie, velkorysosti. Zmizely 
nesmyslně přeplněné třídy, v mateřských školách se ustoupilo od školského způ-
sobu výchovy, začala se propagovat tzv. „volná výchova“. Později také na školství 
zapůsobilo tzv. tržní hospodářství, a ne všechno se ukázalo jako šťastné řešení. 
V současné době, více než kdy jindy, se předškolní výchova v MŠ jeví jako velmi 
důležitá, v mnohých směrech nezastupitelná součást dětské výchovy. Dítě je 
v tomto věkovém období nejpřístupnější výchovnému působení, získává základy 
pohledu na svět. A i když rodinu nemůže předškolní zařízení nikdy nahradit, může 
právě pro stále větší zaneprázdnění rodičů, jejichž výchovu často suplují tech-
nické vymoženosti doby /počítačové hry, nevhodné programy v televizi/ nabíd-
nout mnohé z toho, na co se v rodině nedostává času ani energie. Je to přede-
vším rozvíjení hravých činností, které jsou základem pro rozvoj tvořivosti a tím i 
pozdější schopnosti aktivního vyplňování volného času, dále postupné osvojo-
vání správných pracovních návyků a v neposlední řadě i budování základů soužití 
v kolektivu /podřízení se určitému řádu, třídění informací, komunikace s ostat-
ními, vnímání bolesti druhého/.  
Podle posledního světového průzkumu byla úroveň našeho českého školství 
označena jako velmi dobrá, ale bohužel s tím, že produkuje velké procento lidí 
s nízkým sebevědomím, neschopností sebeuplatnění a využití nabytých po-
znatků. Proto se v současné době opouští dosavadní koncepce, která podle prů-
zkumu nadbytečně děti přetěžovala a omezovala jejich vlastní snahu o samo-
statné řešení a prosazuje se výchovný program nový, tzv. rámcový, který má 
umožnit mateřským školám vytvářet školní programy „na míru“.  
Vytvoření takového programu, specifického pro tu určitou mateřskou školu, 
umožňuje takový způsob předškolní výchovy a vzdělávání, při kterém pedagog 
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usiluje o to, aby se děti cítily ve fyzické, psychické a duševní pohodě, aby se roz-
víjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován 
jejich harmonický rozvoj.  
Je třeba, aby děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho, aby bylo posi-
lováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti. Dále je třeba dbát 
na to, aby měly děti možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítily se ve 
skupině bezpečně, aby byl dostatečně stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka, aby 
se seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnost důležité.  
V neposlední řadě je nutné, aby děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud 
jí dlouhodobě či aktuálně potřebují.  
Cílem současné předškolní výchovy je, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, 
byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním 
možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozu-
mem, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci 
na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, 
ale také dávat, schopni se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potře-
bovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Tento cíl je proto také naším 
cílem včetně toho, aby naše školka vydržela dlouho pěkná a útulná a aby se v ní 
všem dětem líbilo. 
(Poznámka Janurová 2021: kronikář převzal patrně souhrnnou zprávu ředitelky 
MŠ Kollárova, kterou chtěla přiblížit čtenářům změny v životě školky, ponechá-
vám tuto citaci v původní podobě). 
 

Ze starých školních kronik 
Tímto názvem uvádí pisatel článek, který čerpá z kroniky Obecné školy v Úvalech 
1881–1924 a v ŽÚ11 a 12/2001 uveřejňuje nejdůležitější data o zřízení první 
školy, o základním kameni nové školy položeném v roce 1884 atd. Celý článek ve 
dvou dílech je tak zajímavý a obsahuje dokonalé shrnutí historie prvních škol 
v Úvalech, že stojí za to, aby byl zachován nejen v ŽÚ, ale i jako příloha této kro-
niky v papírové podobě a také digitálně. Článek je také možné najít na webových 
stránkách Lukáše Rubeše uvaly.cz v digitální podobě celého ročníku ŽÚ 2001. 
Školní kroniky jsou totiž nyní uloženy ve Státním okresním archivu a nejsou patrně 
ještě digitalizovány. 
 
VI. Život v Úvalech 

Doprava 
Z města se do Prahy nebo druhým směrem na Kolín se lze dopravit vlakem. Smě-
rem jižním a severním, tedy do Škvorce a dále třeba Říčan nebo Jiren a posléze 
Brandýsa n.L. lze použít příměstské autobusy MHD. 
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V ŽÚ 6/2001 se čtenář V. Koukl ptá na zpoždění vlaků a na jeho dotaz a připo-
mínku k jízdnímu řádu ČD 2001/2002 odpovídá ředitel Obchodně provozního ře-
ditelství Praha. Podle něj není připomínka ojedinělá. Velice odborně s použitím 
technických výrazů, kterým občan nejspíš neporozumí, vysvětluje to, co shrnuje 
v otázce pan Koukl. Vzhledem k opravám trati mezi Pardubicemi a Kolínem dojde 
k přerušení jízdy a bude nutno v Kolíně přestupovat. Vlaky pojedou přímo jen do 
Kolína. Panují obavy z velkých zpoždění vlaků, které poznaly občané Úval již 
v roce 2000. ČD slibuje posílení četnosti a početnosti spojů. Budou nasazeny nové 
patrové elektrické jednotky splňující vysoké požadavky komfortního cestování. 
Poznámka: skutečně od tohoto roku jezdí krásné soupravy 471 Elefant, které mají 
dokonce jeden oddíl první třídy. Ta zpočátku nasazení nebyla nijak zpoplatněna 
navíc a byla velkým překvapením pro cestující. Pohodlností, většími odstupy se-
dadel i samostatná místa, polohovací sedadla a opěrka na nohy. Na nádraží 
v Úvalech i v Praze na Masarykově nádraží se dalo vytipovat, kde jednotka s 5 
okny v patře, což bylo znamení, že patří 1. třídě, zastaví a bylo na cestujícím, zda 
se protlačí mezi hroznem nastupujících a zahne správným směrem do patra a za-
ujme příslušné modré sedadlo. Později, po několika letech, začaly ČD vybírat při-
rážku k jízdence, do Prahy z Úval někdy 11 někdy 12 Kč a příslušela i ke slevě pro 
důchodce. Zhruba v roce 2018 se tarify změnily, důchodci nad 65 let mohou jezdit 
po Praze v MHD zdarma. Změnily se i slevy na jízdné v dalším pásmu, takže ta-
kový cestující zaplatí slevu Úvaly – Klánovice, dál pak jeden zadarmo, ale již si 
nemůže připlatit 1. třídu, musel by zakoupit normální jízdenku až do Prahy. Seda-
dla v ostatních oddílech mají odlišnou barvu, jakousi modrofialovou, která již ve 
zmíněném roce 2018 a dále bere za své, podepisuje se zub času a leckdy znečiš-
tění od cestujících a také odřeniny. Proto se častěji setkáváme se záplatovanými 
opravami a potěšení vyvolá, když jsou potahy sedadel zcela obnoveny v barvě 
modro béžové. Jednotky také doznaly změn, patrně nastupují nové vývojové řady. 
V letech na přelomu 20. a 21. století vlaky skutečně nabíraly velké zpoždění, které 
bývalo i běžně půlhodinové a někdy se protáhlo na hodinu. V dopravní špičce byly 
vlaky přeplněné. Teprve po rekonstrukci železničního koridoru v roce 2015 a 2016 
se stav zlepšil a vlaky jezdí na podle jízdního řádu, zpoždění bývá 5 až 10minutové 
s hlášením omluvy, že je ovlivněno předjížděním osobního vlaku vlakem vyšší ka-
tegorie. Přes Úvaly jezdí mezinárodní rychlíky, trať je velmi vytížená. 
V ŽÚ 7/2001 je uveden jízdní řád pro odjezdy a příjezdy vlaků směr Úvaly – Praha 
Masarykovo nádraží a zpět platný od 10.2.2001 do 14.12.2001. V dopravní 
špičce, tj. od 4:32 do 9:07 a od 14:32 do 19:32, jely vlaky do Prahy zhruba po půl 
hodině, mimo špičku jely jednou za hodinu, cesta jim trvala cca 25 minut a po-
slední vlak jel ve 23:25 a končil na Hlavním nádraží. Zpátky odjížděl první vlak 
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0:10 z Hlavního nádraží, řečeného Hlavák nebo Hlaváč, další ve 4:00 už jel z Ma-
sarykova nádraží, zkráceně z Masaryčky, a pak po půlhodině do 7:30 přijížděl do 
Úval také po 25 minutách, když neměl zpoždění. 
V ŽÚ 8/2001 je na zadní straně (k odstřižení) uveden jízdní řád autobusu č. 304 ze 
stanice Úvaly, železniční stanice směr Praha Černý most (8 spojů) a č. 384 opět ze 
stanice Úvaly směr Horoušany (1 spoj ve 13:30). 
V ŽÚ 11/2001 máme informaci o posílení dopravy o jeden spěšný vlak. ČD zavedly 
od 10.10. posilový spěšný vlak z Českého Brodu do Prahy Masarykova nádraží, 
v Úvalech je ráno v 6:48. Spoj je veden ve zkušebním provozu. 
V ŽÚ 1/2002 je otištěna rozsáhlá informace pro občany cestující vlakem. Mohou 
využívat přestupní jízdenky Pražské hromadné integrované dopravy (PID) již od 
30.9.2001. Cena závisí na počtu projetých pásem, pro jízdu z Prahy Masarykova 
nádraží do Úval lze použít přestupní jízdenku PID v hodnotě 18,- Kč. Následující 
tabulka přehledně informuje i o slevách ČD, studentských kartách ISIC, Kilome-
trické bance 2000, senior pasu, časových jízdenkách, zpáteční víkendové nabídce 
apod. 
 
V ŽÚ 9/2001 upozorňuje I. Reicheltová z odboru výstavby a dopravy na změnu 
v přednosti v jízdě pro motoristy, která byla provedena na křižovatce ulic 
5.května – Reigerova – Dvořákova ve spolupráci s Policií ČR, Dopravní inspekto-
rátem Praha – východ ad. 
 

Bezpečnost a pořádek ve městě 
Zásluhu na zlepšení situace s pořádkem a bezpečností má agentura PROFI Kolín, 
se kterou má město uzavřenu smlouvu na výkon pořádkové služby na území 
města. Plocha je rozdělena na 5 úseků a 1x týdně by měl pracovní bezpečnostní 
agentury úsek projít a upozornit vlastníka pozemku či nemovitosti na porušení 
městské vyhlášky a dohodnout nápravu. Mimo pořádkovou službu vykonávají 
pracovníci také ostrahu vybraných objektů (ČOV, MěÚ, VPS) včetně připojení na 
pult centralizované ochrany, což umožňuje operativní zásah při průniku do těchto 
objektů. Agentura má také zásluhu na mizení černých skládek, autovraků atp. 
 

Kultura  
Kronikář uveřejňuje ještě vyúčtování a statistický přehled oslav 700 let Úval v roce 
2000. bylo uspořádáno 39 kulturních a sportovních akcí. Bylo rozpočtováno na 
kulturu celkem 690 tisíc Kč. Čerpáno bylo 567 878,90 Kč. Z této částky bylo roz-
děleno 50 tisíc Kč spolkům a sportovním klubům na práci s dětmi. Do příjmů 
města bylo v průběhu roku odevzdáno 162 101,70 Kč (dobrovolné vstupné, dary 
městu, prodej upomínkových předmětů). Největšími výdaji byly: pódium na ná-
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městí včetně ozvučení a osvětlení 98 tisíc Kč; další služby – reprografické a aran-
žérské práce, doprava – 274 325,60 Kč; nákup materiálu 64 165,10 Kč; výdaje na 
pohoštění, ceny pro soutěže, nájemné – 22 388,20 KČ. 
Kulturní komise jako upomínku na loňské roční oslavy 700 let Úval uspořádala 
Kulturní dny – kulturní víkend od 14.6. – 16.6.2001. Chce vytvořit určitou tradici, 
přestože finanční situace města je vypjatá a nelze tak realizovat vše, co by si ko-
mise a občané přáli. Program kulturního víkendu je V ŽÚ 6/2001. Zahájil výstavou 
Nekonečný příběh 14.6. (pořádá ZŠ Úvaly), v Tesko budově pod školou byla vý-
stava fotografií z oslav 700 let. Byl vyhlášen vítěz soutěže „Úvaly ve fotografii 
v roce 2000“ jehož vítězná fotografie i ostatních účastníků budou na zmíněné vý-
stavě. 15.6. uspořádala ZUŠ z Vimperka koncert velkého dechového koncert na 
nádvoří Domova důchodců a nechyběly ani sličné mažoretky. 16.6. na hrázi Hor-
ního úvalského rybníka a Lhotáku v rybářské chatě na Slovanech byla ochutnávka 
rybích specialit připravených rybáři Místní organizace ČRS. 
 

Plesy  
 
20.1.2001 v sokolovně pořádala Sdružená Obec baráčníků J.A.Komenského jubi-
lejní 30. Baráčnický bál. 
27.1.2001 byl tradiční Ples sportovců, zve SK Úvaly oddíl kopané. 
Městský dům dětí a mládeže pořádal 17.2.2001 v Sokolovně pro děti VESELÝ 
KARNEVAL. 
SK Úvaly odd. kopané pořádal 10.3.02001 v Sokolovně KARNEVAL FOTBALISTŮ. 
Poznámka Janurová 2021: vzhledem k tomu, že v roce 2000 se konal I. Městský 
ples v rámci oslav 700 let Úval a v roce 2002 je v ŽÚ pozvánka na II. Městský ples 
v únoru 2002, pak vyplývá, že v r. 2001 se městský ples nekonal. Další ročníky 
posléze kopírují letopočet – III. v roce 2003 atd. 
 

Besedy 
 
Beseda s generálmajorem v.v. Aloisem Šiškou (*1914), pilotem 311. noční bom-
bardovací perutě RAF, byla spolu s výstavou fotografií a dokumentačního mate-
riálu, uspořádána 9.11.2001 v MDDM. Větší představení jeho osobnosti před be-
sedou je s pozvánkou v ŽÚ 11/2001. ŽÚ 12/2001 popisuje průběh besedy, na 
které se genmj. svěřil … „mým krédem byla svoboda, volnost, spravedlnost“ a 
poutavě vylíčil svůj život v leteckých bitvách a šestidenní utrpení jako trosečníků, 
pak útrapy v zajateckém táboře a pozdější věznění za totality. Hrdina byl svěží a 
v uniformě. J. Štork uspořádal k této příležitosti výstavu věnovanou našim letcům 
v jednotkách RAF. 



44 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2001/2021 
 

V MDDM byla také beseda na téma Tibet, kterou vedla PhDr. Zuzana Ondomiši-
ová z centra Potala společnosti NESEHNUTÍ. 
 

Koncerty 
 
7. dubna pozvala komise pro kulturu seniory na Pomlázkovou s Modrým Q, k po-
slechu i tanci hrála oblíbená kapela Jaroslava Šindeláře v hotelu Budka. 
25. května 2001 od 15 h se konal na házenkářském hřišti pod sokolovnou Vosmej 
Ouvalskej Big Beat za účastni převážně úvalských skupin. Dvanáctihodinový ma-
raton započala kapela To je vedlejší, následoval Screaming Rats, Napsaras, Zoo-
fils, Medvěd 009, Divokej Bill, The Snails a další, mimo úvalské skupiny. 
V ŽÚ 6/2001 hovoří V. Procházka se členy skupiny Screaming Rats u příležitosti 
vydání prvního alba na CD. Byla založena v roce 1998 pod názvem Myšičky. Letos 
hrají v seskupení – Patrik Bouzek, Radek Šupík – kytary, Jana Burzanovská – bas 
kytara, Karel Duda – bicí, Martin Holoubek – zpěv. Křest CD byl 9.6. v hospodě  
U Káši. 
Další pravidelné koncerty se v hospodě u Káši konají v rámci úvalského Rock 
Klubu každý měsíc. O skupině NAPSARAS píše J. Burzanovský v ŽÚ 1/2002. 
 
Komorní koncert vážné hudby se uskutečnil 15. září 2001 v MDDM. 
Olga HRACHOVCOVÁ (1977) – klavír a Věra KUCHARIČOVÁ (1977) -zpěv, poslu-
chačky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, předvedly ve výběru skladby 
Bacha, Stradella, Mozarta a Verdiho svůj mimořádný talent.     
 
Koncert velkého dechového orchestru ZUŠ Vimperk se uskutečnil na nádvoří 
před domem důchodců. Orchestr je držitelem titulu absolutního vítěze nejvyšší 
republikové soutěže dechových orchestrů ZUŠ. Jeho vystoupení doplnila skupina 
sličných mažoretek. 
 

Výstavy 
 
MDDM uspořádal výstavu mladých výtvarníků nazvanou Porubák a spol. ve 
dnech 19. až 21.1.2001: Monika Albrechtová (fotografie), Alžběta Martínková 
(kresby uhlem), Tomáš Porubský (abstraktní obrazy – oleje), David Turecký (fo-
tografie), Zdeněk Grausam (umělecký pasíř – výrobky z barevného kovu). 
30. března až 1. dubna v MDDM výstava mladých výtvarníků: Karel Bittner (ke-
ramika, kachle…), Petr Gilbert (malíř krajinář), Dana Adamová (malby na hed-
vábí). Podrobně o obou výše zmíněných úvalských umělcích se zmiňuje v ŽÚ 
3/2001 Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM. S Danou Adamovou je rozhovor v ŽÚ 
4/2001.  
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Zde je rovněž poděkování za pořádání výstavy fotografií Josefa Koloce z Jiren, 
který dlouho v Úvalech pracoval v komunálních službách pod vedením Vladimíra 
Vondráčka. 
4.-11.4. v MDDM bylo možno zhlédnout výstavu oddělení estetiky a SPV „Zveme 
vás do pohádky“. 
Velikonoční výstava prací výtvarného kroužku a keramiky. 
11.4. se konala ve vstupní hale Domova důchodců velikonoční výstava ručních 
prací jeho obyvatel. 
V květnu MDDM pořádal výstavu fotografií manželů Kvasničkových – Doteky In-
donésie. 
 
Druhá okupace naší země skončila před deseti lety – výstava připravená Jiřím 
Štorkem s kolektivem kulturní komise, zahrnující události Pražského jara 1968, 
přes 21. srpen 1968, dobu normalizace, až do odchodu posledního okupačního 
vojáka v červnu 1991. Vernisáže se zúčastnila a zahájila ji Kamila Moučková 18. 
května, výstava trvala do 30.5.2001 a byla umístěna v domku Tesko pod Základní 
školou. (ŽÚ 6/2001 výstavu komentuje P. Ježek a foto V. Procházka). 
 
Základní škola Úvaly ve dnech 14.-16. června vystavila v rámci kulturních dnů 
města keramické a výtvarné práce dětí na pohádkové téma – Nekonečný příběh. 
 
V říjnu byla opět výstava v MDDM – keramika Petry Tvrdíkové a fotografie Kate-
řiny Jochové. Článek s představením umělkyň je v ŽÚ 10/2001. 
Poslední v MDDM v tom roce byla výstava fotografií Vladislava Procházky pod 
názvem Toulky, zachycují krásu přírody. (Pozvánka je v ŽÚ 11/2001, kde autora 
představuje ředitelka Jana Pospíšilová v rozhovoru. O výstavě píše I. Prchalová 
v ŽÚ 12/2001 v článku Fotografie, které pohladí. Autor výstavy se věnuje přírod-
ním snímkům zejména ze Šumavy, ale i Úvalům a okolí.) 
V prosinci také vystavovala své obrazy Jana Kociánová spolu s tradiční výstavou 
kroužků MDDM. Mimo jiné vytvořila děvčata velkoplošný obraz 4,5x3m Adama a 
Evy. Paní Kociánová poskytla rozhovor o své tvorbě a vernisáž hudebně doprovo-
dila jako obvykle Zbyňka Šolcová. 
 

Služby 
 
Změny v síti provozoven na území města ÚVALY  
Uzavřené provozovny: k 15.3.2001 
secondhand Jiráskova čp.844, podnikatelka Janka Bruschová; 
secondhand Jiráskova čp.668, podnikatelka Věra Branyšová; 
potraviny Maroldova čp.1340, podnikatel Jaroslav Ventura; 
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Nově otevřené provozovny: 
realitní kancelář Pražská čp. 527, podnikatelka Eva Šupíková; 
secondhand Jiráskova čp.668, podnikatelka Martina Bedrnová; 
secondhand Husova čp.1340, podnikatelka Janka Bruschová; 
 
Pomalu chátrající objekty bývalého Středočeského masného průmyslu v ul. Pur-
kyňova se v letošním roce začínají „probouzet“. Areál totiž zakoupila firma „Ing. 
Pavel TOMÁŠ PT SERVIS“ a provádí generální opravu všech objektů. Firma pro-
vádí velkoobchod potravinářským zbožím a vyrábí masové a zeleninové kon-
zervy. Své současné sídlo má v Horních Počernicích.  
 
Uzavřené provozovny: k 15. 11. 2001 
Textil-oděvy nám. Arnošta z Pardubic čp. 3, podnikatel pan Trai Hoang Thi; 
Potraviny Škvorecká, (areál cukrovaru) podnikatel Ing. Petr Kafka. 
 
Nově otevřené provozovny: 
 
Chovatelské potřeby Maroldova čp.1340, podnikatel PANDA PLUS s.r.o.; 
Potraviny-večerka Jiráskova čp.91, (hotel BUDKA) podnikatelka Lucie Kopačová; 
Textil-oděvy nám. Arnošta z Pardubic čp.3, podnikatelka Janka Bruschová. 
 

Koupaliště 
 
ŽÚ 4/2001 uveřejňuje rozhovor redaktorky I. Prchalové se starostou města I. Čer-
ným na téma koupaliště, které se týkalo zejména rekonstrukce v loňském roce  
a důvodů neotevření alespoň koncem minulé sezóny, jak bylo slibováno. Podle 
starosty se otevřít na 3 týdny v srpnu, kdy je většina lidí na dovolené nevyplatilo 
a další otázky týkající se závad řešil v ŽÚ v r.2000. K promáčenému povrchu 
v okolí bazénů sděluje, že na vině je udusaný terén od těžkých aut a mechanizace. 
Město provede odvodnění plochy do Výmoly a rozšíří chodníčky u bazénu a změní 
spád. Na otázku na cenu rekonstrukce kiosku opět prý reagoval v minulém roce, 
ale zmiňuje znovu 98 tisíc Kč. Letos je v rozpočtu pamatováno částkou 901 tisíc 
Kč, z toho 726 tisíc na provoz a zbytek na drobnější investice a projektovou pří-
pravu. V příjmové části se počítá s 250 tisíci ze vstupného. Provoz koupaliště bu-
dou zajišťovat veřejně prospěšné služby města. Z novinek čeká na nejmenší děti 
skládací laminátový bazén. 
 
V letošním roce bylo opět otevřeno městské koupaliště. Nutno konstatovat, že 
firma, která provedla celkovou rekonstrukci koupaliště (a.s.Vodní stavby, Praha), 
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se s odvedenou a draze zaplacenou prací, nikde chlubit nemůže. Jen díky obětavé 
iniciativě Ing. Růžičky (VRV Praha) a intenzivní práci pracovníků veřejně prospěš-
ných služeb Úvaly pod vedením J. Jakla, se podařilo uvést koupaliště do provozu. 
Rovněž provedli generální opravu objektu šaten. 
Po celou letní sezónu se podařilo udržet vodu v bazénech v perfektním stavu 
Rada schválila výše vstupného na městské koupaliště pro léto 2001: 
Celodenní vstupenka pro dospělé 40,- Kč 
Celodenní vstupenka pro děti do 16 let, důchodce, ZP 20,- Kč  
(děti do 6 let zdarma) 
Permanentka pro dospělé 300,- Kč 
Permanentka pro děti do 16 let, důchodce, ZP  200,- Kč 
Po 17:00 vstupné poloviční. 
Vzhledem k relativně velmi dobrému počasí, péči správce koupaliště J. Jakla 
i obětavosti obslužného personálu, se podařilo zajistit provoz koupaliště na vy-
soké úrovni, ke spokojenosti místních i mimo úvalských návštěvníků.  
Z ekonomického hlediska nutno konstatovat, že i v tomto příznivém případě jsou 
náklady na provoz koupaliště (voda, chemikálie, elektřina, běžné opravy, mzdy) 
vyšší než vybrané vstupné. Je to jedna z akcí, které město ze svého rozpočtu vy-
rovnává (náklady na provoz v roce 2001: 1 372 158,- Kč, včetně oprav, vybrané 
vstupné: 785 10,- Kč). 
V ŽÚ 7/2001 je na titulní straně článek a fotografie otevřeného koupaliště. Zaz-
nívá kritika „rekonstrukce“ a je zmíněn výčet prací po reklamaci. Náročná byla 
identifikace zdroje úniku vody z bazénů, bylo nalezeno proražené potrubí, což 
bylo spojeno s velkým objemem zemních prací, výměnou rozvodů a nutností pro-
vést jen provizorní povrchovou úpravu ploch. Přestavba sociálního zázemí se pře-
souvá do roku 2002. 
V sobotu 15.9. se od 10 h konalo Rozloučení s létem pořadem s country hudbou 
L. Selixe, hrami a soutěžemi pro malé i velké. Občerstvení v kiosku. 
 
Spolky, sport 
 

Tělovýchova a sport 

Cyklistika 
  
Další ročník cyklistického závodu Malá cena Úval se uskutečnil 18. srpna 2001 za 
účasti 62 závodníků. Z 15 úvalských cyklistů se na předních místech umístili: Jiří 
Píša, Petr Matura, Pavel Štork a Pavel Čadil. 
Největší akce cyklistického sportu v Úvalech je prezentována v článku vedoucího 
redaktora ŽÚ Ing. V. Procházky: 
„Závěrečný závod série ČS spořitelna liga horských kol se jel v neděli 16. září  
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v Masarykově háji. Podobně jako na jaře se závodníci museli potýkat s velkou 
nepřízní počasí. Většina jezdců si však s nástrahami tratě poradila. 
V dopoledním závodě se odehrávaly souboje v kategoriích žen, veteránů, začá-
tečníků a sportovních jezdců, poté závodily děti. V kategorii žen byla nejúspěš-
nější Ilona Bublová těsně sledovaná svojí sestrou Petrou. Obě si vytvořily téměř 
čtyřminutový náskok před třetí v pořadí Danielou Rohrichovou. Čest našeho 
města hájili ve skupině začátečníků Pavel Čadil, který dojel na velmi pěkném 13. 
místě, 77. byl Václav Koukl. Z pořádajícího oddílu CK Fastum si velice dobře vedl 
ve skupině kadetů Jan Škarnitzl, když obsadil 3. místo a v celkovém hodnocení 
zvítězil. Ze stejného oddílu dojel v kategorii sportovních jezdců Tomáš Rychnov-
ský na 8. místě a v kategorii starších dívek Jitka Škarnitzlová na 7. místě. Ve sku-
pině starších chlapců obsadil 34. místo Kristian Zradička. Vzhledem k obtížným 
podmínkám každý, kdo dojel, zvítězil sám nad sebou. 
Odpoledne se připravili na startovní čáru jezdci skupiny elite, sportovní jezdci 
a kadeti. Před startem všichni uctili památku obětí teroristického útoku ve Spo-
jených státech. Hlavní závod odstartoval generální ředitel České spořitelny, a.s., 
pan Jack Stack. 
Na čele se usadili nejlepší jezdci z elitní kategorie: Boudný, Kondis, Zelený a Hej-
duk. Jeden z nejlepších jezdců, Pavel Elznic, se zpočátku netlačil dopředu a kon-
troloval svoji pozici ze 7. místa. Těsně před koncem závodu Pavel Kondis svého 
soupeře předjel a zopakoval své jarní vítězství na úvalské trati. Za ním projel cí-
lem Pavel Boudný a Ondřej Zelený. S téměř minutovou ztrátou projel cílem Pavel 
Elznic, který čtvrtým místem potvrdil svoje celkové vítězství v seriálu.“ 
Kompletní výsledky letošního seriálu závodů ČS spořitelna liga horských kol jsou 
na internetových stránkách www.kolo.cz. 
 
Závodem Pohár Posázaví, Úvaly-Český Štemberk-Úvaly, který se konal 
29.9.2001, byla ukončena letní cyklistická sezóna. Závodu se účastnilo 33 závod-
níků, z toho 13 z Úval. Prvé místo obhájil Libor Miškovský (Kolín) s časem 2:56:02 
a průměrnou rychlostí 34,72 km/h. Z úvalských se na 8. místě umístil Píša a na 
9. místě Pavel Štork. 
Kronikář nezmínil ještě zahájení 8. ročníku ligy horských kol, který započal 22.4. 
na známém okruhu v Masarykově háji sezónu. Informuje o tom rovněž Ing. Pro-
cházka v ŽÚ 4/2001. 
   

Kopaná 
Mužstvo dospělých začínalo jarní kolo v tabulce okresního přeboru na pátém 
místě. Po 25 letech se nakonec podařilo mužstvu postoupit do krajské soutěže. 
B mužstvo se bude snažit postoupit ze svého desátého místa v tabulce. 

http://www.kolo.cz/
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Počátkem roku proběhl intenzivní nábor mladých fotbalistů do družstev pří-
pravky. V současné době je 90 žáků členů oddílu kopané. V klubu je registrováno 
207 členů. (Podrobná zpráva o začátku jarní sezóny je uveřejněna v ŽÚ 4/2001). 
V druhé polovině roku byla zahájena celková rekonstrukce hrací plochy a vyba-
vení. Soutěžní zápasy byly hrány na hřišti ve Škvorci. 
V ŽÚ 5/2001 v článku „V Úvalském fotbale se blýská na lepší časy“ vede rozhovor 
redaktor V. Procházka s místopředsedou Karlem Linhartem a sekretářem oddílu 
Miroslavem Černým o historii klubu v roce 1919, o úspěších a návštěvnosti, kdy 
400–500 přihlížejících nebylo výjimkou. Současná situace je tragická, proto klub 
obnovuje členskou základnu. Zatím chybí družstvo dorostu. Stav hrací plochy vy-
žaduje úplnou rekonstrukci. Klub jedná s městem a okresním svazem ČMFS o do-
tacích a darech. Část prací chtějí dělat svépomocí. Dalšími plány je stavba nových 
kabin. 
V ŽÚ 1/2002 bilancuje rok 2001 výbor SK Úvaly oddíl kopané. 
 

Baráčníci 
Sdružená Obec baráčníků Jana Ámose Komenského uspořádala zájezd na Vlčnov-
ské slavnosti Jízda králů 2001 v květnu 26.-27. Jiná zpráva o činnosti, kromě po-
řádání Baráčnického bálu (viz plesy), není zmíněna ani v ŽÚ. 
 

Junák 
Činnost střediska v období roku 2001 byla velmi rozmanitá po celý rok. Všechny 
družiny, smečky a roje se scházely v pravidelných týdenních schůzkách pod ve-
dením starších a zkušenějších. Plní v nich skautský program, chodí na družinové 
a oddílové výpravy, pořádají vánoční besídky, účastní se brigád na úpravu a úklid 
areálu střediska, soutěží ve Svojsíkově závodu a závodu vlčat a světlušek o totem 
náčelníka a stužku náčelní. (Poznámka Janurová 2021: podle sdělení p. Gloce je 
termín stužka náčelní správný, ale dodává, že podle koncepce od let devadesá-
tých se nekonaly v témže roce oba závody, ale střídaly se ob rok). Jako každý rok 
pořádalo středisko pro své členy i pro okolní střediska Hry dovednosti, které při-
pravují roveři a rangers, a účastní se tradičního Zimního přechodu Brd. Společně 
s MÚ se středisko účastnilo oslav 28. října a 8. května a pomáhalo při distribuci 
městského časopisu Život Úval.  
Již od roku 1991 se staly tradicí velikonoční i mikulášské sbírky pro ty, kteří to 
nejvíce potřebují. Skautky a světlušky vždy vyrobí drobné dárky, které pak spo-
lečně se skauty a vlčaty za dobrovolný příspěvek rozdávají občanům Úval. Vy-
brané peníze jsou na jaře poukazovány na konto SOS dětských vesniček, ze zimní 
sbírky byly peníze střídavě zasílány na konto Míša, dětské onkologii v Motole, 
Pražské organizaci vozíčkářů, Červenému kříži na pomoc při povodních, nadaci 
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Naše dítě a dennímu stacionáři Akord pro děti s mentálním postižením. Každo-
ročně je odesláno okolo 13 000.- Kč. Děti ze střediska tak plní hodnotným způso-
bem 3. bod skautského zákona: skaut je prospěšný a pomáhá jiným.  
Mimo jiné skauti provedli sběrovou akci „Od barevných víček ke koutkům dětí“, 
kdy spolu se žáky základní, zvláštní školy a domovem důchodců sesbírali 20 pytlů 
plastových uzávěrů PET lahví, ze kterých firma TRANSFORM vyrobila součástky 
vybavení hřišť pro dětské domovy.  
Vyvrcholením skautského roku byl tábor na říčce Mži u obce Kočov v západních 
Čechách, v trojúhelníku měst Tachov, Planá a Bor. Výstavba tábora, práce v jeho 
průběhu, plnění odborných zkoušek, hry, závody, koupání a výpravy do okolí 
všem vyplnily denní program. Po závěrečném táboráku a uložení táborového za-
řízení se skauti vydali na týdenní pěší túru domů do Úval. Když pak starostliví 
rodiče očekávali své unavené ratolesti, které urazili za týden 160 km, vítal je po-
křik: „Hurá tak, za rok jdeme zase na puťák!!“. 
V sobotu 8. září 2001 se uskutečnilo v klubovně setkání předválečných úvalských 
skautů /věkový průměr 73 let/. Sešlo se jich patnáct. Setkání bylo zahájeno skaut-
skou hymnou a uctěním památky zesnulých bratrů.  
Při harmonice a kytaře za zpěvu skautských a národních písniček, jakož i "HITŮ 
60. let" a při vzpomínkách na příběhy z táborů oldskauti prožili krásné odpo-
ledne. Sraz zakončili večerkou se slibem, že se za rok opět sejdou, jestli se dožijí!? 
K 31. prosinci 2001 má středisko 113 členů rozdělených do šesti oddílů. Vedou-
cím střediska je od roku 2000 H. Svobodová. Za celé působení střediska v Úvalech 
v něm bylo registrováno celkem 5 106 členů.  
Úvalští skauti se připojili k akci Kapka naděje, kterou pořádá Nadace pro trans-
plantaci kostní dřeně a získali částku 5 763,- Kč a dostali děkovný dopis od ředi-
tele nadace. 
 

Český svaz chovatelů Úvaly – Základní organizace (ZO ČSCH) 
Chovatelé králíků, holubů a drůbeže každoročně soutěží a hlavně vystavují v Úva-
lech. Letos 20. – 21.1. se uskutečnila již 40. tradiční výstava. Při ní pomáhalo po-
soudit vystavených 484 králíků, 452 holubů a 130 kusů drůbeže deset dětí ze 
Zvláštní školy. Výstavu navštívilo cca 500 platících návštěvníků a děti měly vstup 
zdarma. Jednatelka Jitka Kotusová vyjmenovává v ŽÚ 3/2001 i jmenovitě vítěze 
všech kategorií. 
 

Rybáři  
Po volbách nového výboru MORS (Místní organizace rybářského svazu, dosud byl 
nazýván ČRS MO neboli Český rybářský svaz místní organizace) v roce 1998 jsou 
do čela organizace zvoleni: předsedou Miloslav Kolařík, jednatelem Jiří Konečný 
a hospodářem Petr Prchal. S tímto výborem vstupuje MO i do nového tisíciletí.  
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Svým dílem přispívá MO i ke zkvalitnění životního prostředí ve městě a ve značné 
míře i ke společensko-kulturní prezentaci města Úval. Město naopak vychází or-
ganizaci vstříc v oblastech stavebních řízení a investic. 
Činnost místní organizace ČSR byla v roce 2001 zahájena výdejem povolenek  
k rybolovu členům MO na rok 2001. V lednu a začátkem února byl připravován  
a také 10. února uskutečněn v úvalské sokolovně 21. rybářský ples. Ples byl hod-
nocen rybářskou a úvalskou veřejností jako zdařilý. 28. března byla do restaurace 
"U Káši" svolána výroční členská schůze, která svým usnesením dává každoročně 
výboru MO mandát k řízení organizace. Po přečtení zpráv funkcionářů proběhla 
tentokráte věcná diskuse k problémům zarybňování revíru Výmola 1, zapisování 
docházek do přehledu o úlovcích, přístupu na pozemky u vodních toků za účelem 
výkonu rybářského práva. Podněty diskutujících byly výborem MO postoupeny 
vyšším orgánům svazu, resp. MěÚ Úvaly. 
Na rybníku Fabrák bylo po zimě zjištěno poškození návodní strany hráze u bez-
pečnostního přepadu. Původní úmysl provedení opravy vlastními silami, odpuš-
těním na práh přepadu a vyzdění pískovcovými kvádry, byl po bližším ohledání 
Ing. Benešem nahrazen celkovou opravou návodní zdi včetně mostku nad pro-
pustkem. Rekonstrukce by měla proběhnout koncem září a začátkem října to-
hoto roku. V současné době se z iniciativy Ing. Beneše hledá firma na provedení 
stavby, a hlavně pak finanční prostředky. Na financování opravy by se měl na 
základě našich jednání podílet i ÚS ČSR (snad ústřední svaz) Praha jako uživatel 
revíru. 
V červnu odjelo 11 členů mládežnického kroužku a 5 vedoucích na rybářské zá-
vody do Kácova nad Sázavou. Závody proběhly na vytýčeném úseku Sázavy  
v době od 7.00 do 12.00. Podle propozic se sportovalo pouze na položenou a naši 
závodníci se umístili na velmi pěkném 2. místě (Hertlová) a 3. místě (Bouzek). 
Na požádání MěÚ Úvaly, resp. kulturní komise, byla 16. června od 15 hodin zo-
pakována akce "ochutnávka rybích specialit" v klubovně MO Pod Slovany. Akce 
byla hrazena MěÚ Úvaly. Výbor MO spolu s manželkami některých členů zajistil 
uzení, smažení a podávání specialit třem stům spokojeným návštěvníkům.  
K dobré pohodě přispělo i neočekávané zlepšení počasí a stánek s občerstvením 
firmy FIALA z Toušeně. Dobrý dojem umocňovalo i uklizené okolí klubovny a vy-
řezaná a upravená stráň nad Lhotákem p. Šmejkalem.   
Během měsíce října a listopadu byl proveden výlov rybochovných zařízení. Bylo 
sloveno 8 279 kg ryby K1,2,3 a 105 ks Su 1. Do revíru Fabrák bylo nasazeno 25 q 
ryb K2 a K3. (Poznámka: K1-3 jsou kapři a počet let, Su 1 je jednoletý sumec). 
(Fotografie z výlovu najdeme v ŽÚ 11/2001 na titulní straně). 
 
Počty členů:  v době založení   13 členů 
v současné době 350 členů – 15 let a výše, 40 členů do 15 let. 
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Sbor dobrovolných hasičů 
 
Počet členů Sboru dobrovolných hasičů: 30 
Počet mladých hasičů od 6 do 18 roků: 40 
Předseda: M. Šindelář 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly: velitelem je Karel Klíma 
 
Čerpání rozpočtu v roce 2001: celkové výdaje   475 629,- Kč    
z toho: stavby 63 286,- Kč 
DHIM   151 142,- Kč 
Opravy   37 346,- Kč 
Školení   23 360,- Kč 
Služby     20 694,- Kč 
PHM      29 824,- Kč 
Energie   40 162,- Kč 
Platy      50 695,- Kč 
   
Za kolektiv mladých hasičů SDH Úvaly: Helena Šindelářová a Jana Lehovcová. 
Mladí hasiči – nejlepší u okresu  
„Po tříleté činnosti kroužku mladých hasičů se nám podařilo zvítězit v okresním 
kole hry "PLAMEN". 
„Vítězství nás těší o to více, že jsme porazili mladé hasiče z Tehovce, kteří drželi 
prvenství v této soutěži 6 let. 
Soutěž je celoroční a dělí se na dvě kola. První část je podzimní "závod požárnické 
všestrannosti", který běžíme 3 km a plníme při něm tyto disciplíny: střelba ze 
vzduchovky na špalíčky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, po-
žární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. 
Tato soutěž proběhla 14. října 2000 v Tehovci, kde starší družstvo skončilo na 3. 
místě a mladší na druhém místě. Přesto, že naše umístění nedopadlo podle oče-
kávání, úsilí do dalšího kola se tím znásobilo.  
Jarní kolo, které je dvoudenní, bylo 20.-21.5.2001 v Čelákovicích. Zahajující disci-
plína "útok CTIF" je velmi náročná na přesnost provedení a plní ji pouze družstva 
starších. Nám se zdařila ze všech nejlépe. 
Druhá disciplína "štafeta CTIF" je běh na 400 metrů s překážkami. Mladší v ní byli 
druzí a starší bohužel čtvrtí. 
V poslední disciplíně tohoto dne "štafetě 4 x 60 metrů" zvítězila obě naše druž-
stva, jakož i druhý den ve "štafetě požárních dvojic", což je rozvinutí hadice, na-
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pojení na hydrantový nástavec, připojení k proudnici a následné rozpojení a svi-
nutí. Poslední disciplína "požární úrok", je doprava vody pomocí savic, přenosné 
stříkačky a hadic na určitou vzdálenost do terčů, družstva byla opět nejlepší. 
V celkovém celoročním hodnocení po námi dosažených výsledcích jsme se jak 
mladší, tak i starší hasítka, umístili na prvních místech. Obě družstva dostala za 
vítězství krásné zlaté poháry. Mladší družstvo také putovní model hasičského au-
tomobilu. Díky tomuto umístění družstvo starších postoupilo do oblastního (kraj-
ského) kola hry "PLAMEN" ve Vlašimi, které proběhne 21.-22.6.2001. Pro mladší 
družstva bohužel oblastní kolo neexistuje.  
Po příjezdu z Čelákovic do hasičského domu v Úvalech spustil velitel Sboru dob-
rovolných hasičů Úvaly Karel Klíma na počest našeho vítězství na jednu minutu 
sirénu. Poté zazněl několikrát telefon s dotazy, kde hoří. Po vysvětlení, z jakého 
důvodu zazněla siréna, nám bylo blahopřáno mimo jiné i starostou MěÚ Ing. Čer-
ným.“  
 
Podle dodatečného sdělení starosty SDH M. Šindeláře přikládám další informace: 
Počty výjezdů v r. 2001 
11. 1.  požár nákladního auta Avie, odpočívadlo u Úval 
12. 2. nehoda vojenského vrtulníku Škvorec-Zlatá 
  6. 5. technický zásah, pomoc Rychlé záchranné službě, sundání těžce  
           zraněného muže ze střechy rodinného domu na Skeříkově 
29. 5.  požár továrny na plastové komponenty k automobilům v Brandýse n/L  
31.7. požár rodinného domu Šestajovice 
  1. 8. požár pole v Jirnech 
25.10. požár havarovaného osobního automobilu v Úvalech u pneuservisu Černý 
 
„V roce 2001 už byla jednotka a velitelem byl p. Karel Klíma (já ani můj otec 
nikdy velitelem nebyl). 
Ve sboru bylo 30 dospělých a měli jsme 40 dětí, mladých hasičů od 6 do 18 let. 
Já jsem byl starostou SDH od roku 2001 do roku 2020 - nyní vykonává funkci 
starosty SDH můj syn Radek Šindelář. Jinak členové jednotky jsou zároveň členy 
SDH.“ (Poznámka Janurová: informace z r.2021). 
O činnosti SDH v rubrice Organizace a spolky v ŽÚ 4/2001 píše podrobně a dopl-
ňuje tím chybějící záznamy v kronice, např. o požárech, které ale byly kroceny 
zásahem Jednotky SDH v roce 2000, Petr Rytina.  
 
Zvuky sirén – s platností od 1.11.2001 se na základě Pokynu generálního ředitele 
Hasičského záchranného sboru a náměstka ministra vnitra stanovuje zavedení 
jednotného varovného signálu na území celé ČR pro varování obyvatelstva při 
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hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Současně se ukončuje platnost dosa-
vadních signály KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NEBEZPPEČÍ ZÁPLAVOVÉ 
VLNY, jak byly uvedeny v ŽÚ 10/2001. Ve městě jsou umístěny dvě sirény, jedna 
na Hasičské m domě v Klánovické ulici a druhá na domě čp.95 Arnošta z Pardubic. 
Charakteristika a grafické vyjádření platných signálů je v ŽÚ 12/2001. VŠEO-
BECNÁ VÝSTRAHA – kolísavý tón po dobu 140 vteřin 3x za sebou, bude následovat 
tísňová informace v hromadných sdělovacích prostředcích pro vyrozumění oby-
vatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci. 
POŽÁRNÍ POPLACH – tento dosud vyhlašovaný zůstává v platnosti a slouží ke svo-
lávání jednotek požární ochrany, je vyhlašován přerušovaných tónem sirény po 
dobu 60 vteřin. Není varovným signálem. 
 

Církve 
 

Církev československá husitská – její Náboženská obec (NO) v Úvalech oslavuje 
v letošním roce 80 let trvání. Obec byla založena původně ve Škvorci 10. března 
1921, kde bylo sídlo duchovní správy. Od roku 1968 je toto sídlo v Úvalech.  Slav-
nostního výročního shromáždění se zúčastnil starosta Úval Ing. Ivan Černý, ve-
doucí tajemnice Diecézní rady Petra Šáchová a básník Miroslav Matouš s man-
želkou. 
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech pravidelně přispívá informacemi jak 
o církvi, tak o aktivitách pro širokou veřejnost v časopise Život Úval. K 80. výročí 
v ŽÚ 3/2001 připojuje výčet farářů působících v NO – br. Karel Kučera, Ludvík Ko-
nařík, Jaroslav Spurný, Jiří Kostelecký. 
V ŽÚ 6/2001 zve CČSH k uctění památky 586 let od mučednické smrti Mistra Jana 
Husa 8. července s tichým průvodem ke skautské klubovně s veřejnou pobožností 
a zapálením symbolické hranice. Akce komentuje farářka Mgr. Jitka Pokorná v ŽÚ 
8/2001 i obrazem – u skautské klubovny a v Domově důchodců. 
V průběhu roku aktivní činnost vykazuje chrámový sbor v kostele Zvěstování 
Páně. Sbormistrem je Dr. Vítězslav Pokorný. Svým vystoupením obohacuje nejen 
bohoslužebné činnosti, ale vystupuje i u příležitosti některých státních svátků. 
Chrámový sbor patří pod farnost Církve římskokatolické v Úvalech. Farářem je 
páter Karel Šubrt, který se poměrně intenzivně účastní společenského života ve 
městě. 
V roce 2001 se konalo v lednu Ekumenické shromáždění ke společným modlitbám 
za jednotu křesťanů. Za Církev českobratrskou vystoupil kazatel Jan Asszoni, za 
Českobratrskou církev evangelickou farář Zdeněk Škrabal, za Církev českosloven-
skou husitskou Mgr. Jitka Pokorná farářka a za Římskokatolickou církev kněz pá-
ter Karel Šubrt. 
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Oblastní komorní sbor Christi 
K obohacení kulturně společenského života našeho regionu bylo v nedávných 
dnech v Úvalech založeno amatérské pěvecké těleso pod názvem Oblastní ko-
morní sbor CHRISTI. V roce 2009, kdy přepisuje koncept a lehce doplňuje kroniku 
nový kronikář V. Pokorný uvádí, že založený amatérské pěvecké těleso se nazývá 
Komorní sbor Christi Úvaly. Kronikář M. Breda dále pokračuje - Utváří se jako 
ekumenický křesťanský sbor otevřený všem lidem bez ohledu na věk a vyznání, 
rovněž lidem bez vyznání. Sbor především stmeluje radost a zájem o sborový 
zpěv. Pod vedením sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného z Prahy, varhanního  
a klavírního doprovodu Evy Nádeníčkové z Úval sbor interpretuje nejen církevní 
hudbu, staročeské chorály, biblické písně, ale též spirituálové a kánonové písně, 
lidové písně a skladby našich a světových klasiků (Smetana, Dvořák, Bach, Hän-
del, Verdi atd.). Svou veřejnou premiéru si sbor již odbyl v Úvalech při letošním 
uctění památky 586 let mučednické smrti Mistra Jana Husa počátkem července 
a na ekumenickém setkání křesťanských církví a besedě s Básníkem Miroslavem 
Matoušem 30. září. Nyní se sbor již plně soustřeďuje na přípravu programu pro 
adventní koncerty. 
„Oblastní komorní sbor CHRISTI zve mezi sebe všechny z vás, kteří cítíte potřebu 
alespoň jednou týdně si zazpívat a tak i trochu si zarelaxovat od denních starostí. 
Zveme vás všechny nejen z Úval, ale i z širokého okolí. Přijďte mezi nás bez obav, 
žádné nároky předem neklademe, pouze chuť si zazpívat. Těšíme se na vás.  
Bližší informace lze získat a přímo se přihlásit na čísle mobil. telefonu 
0607120386, popř. na pražském tel. čísle 71913230. Dr. Vítězslav Pokorný.“ 
 
VII. Životní prostředí  
 

Počasí 
Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly, hodnocení roku 2001 
První sníh nového století a tisíciletí nás překvapil proměnlivostí počasí, rychlým 
střídáním tepla a zimy bez ohledu na roční období a padl i srážkový rekord z roku 
1995. Nejprve něco o srážkách v jednotlivých měsících: 
 
leden             26,4 mm  červen   102,5 mm 
únor              41,5 mm  srpen       74,7 mm 
březen   46,4 mm  září   106,7 mm 
duben   70,1 mm  říjen       20,9 mm   
květen  82,6 mm  listopad      42,6 mm 
červen   68,0 mm  prosinec      52,8 mm  
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srážky za rok - 735,2 mm 
nejvíce srážek za měsíc září - 106,7 mm 
nejméně srážek za měsíc říjen - 20,9 mm 
nejvíce srážek za den - 1. září - 35,5 mm, pršelo nepřetržitě od 31.8. 11,00 hodin 
do noci z 1.9. na 2.9. - spadlo 51,7 mm srážek 
první sněžení - 23.11. – poprašek, 13.12. se silně ochladilo a začala zima 
největší sněžení za den - 22.2. - 15 cm 
nejvyšší sněhová pokrývka - 24.2. a 25.2. - 20 cm 
nejméně dnů beze srážek září - 8 
nejvíce dnů beze srážek říjen - 22 
 
Začátek února byl beze sněhu, 22.2. se silně ochladilo a začalo sněžit, oteplilo se 
až 31.3., pak se opět ochladilo.  13.4. a 14.4. sněžilo. Začátkem května bylo velké 
teplo, pak bylo opět chladno, bouřky a vítr. Velké teplo bylo v červenci, v srpnu 
bylo méně srážkových dnů, ale srážky byly vydatnější. Velké srážky spadly v září, 
v říjnu bylo teplo a sucho. 
31.10. byl překonán teplotní rekord od roku 1775, bylo přes 20°C, v listopadu už 
opět zima a od 13.12. mrazy a sníh. Takový byl rok 2001. 
Na závěr přehled rekordů za celé sledované období, tedy od 5.5.1986 do 
31.12.2001: 
Přehled počasí od 5.5.1986 do 31.12.2001 
Nejvyšší roční srážky - rok 2001 - 735,2 mm 
Nejnižší roční srážky - rok 1990 - 417,3 mm 
Nejvyšší měsíční srážky - červenec 1988 - 142,6 mm 
Nejnižší měsíční srážky - červenec 1990 - 4,3 mm 
Nejvyšší denní srážky - 8.7.1996 - 52,4 mm 
Nejvyšší denní sněhové srážky - 24.2.1993 - 20 cm 
Nejvyšší sněhová vrstva - 26.2.1993 - 35 cm 
Nejvíce dnů bez srážek - červenec 1990 - 27 dnů - květen 1992 - 27 dnů 
Nejméně dnů bez srážek - září 2001 - 8 dnů 
 
Na úplný závěr dvě zajímavosti: březen 2001 byl nejsušší od roku 1876 (Úvaly 
46,9 mm) a 31.10.2001 byl nejteplejší od roku 1775 (Úvaly 22°C).  
 
       Ing. Jiří Veselý 
 

Úklid  
Městský úřad zajišťuje dvakrát ročně pomoc s odvozem odpadu z domácností, 
který nemůže být umístěn v popelnicích. Velkoobjemový odpad byl svážen až 
v podzimním období. V „jarním kolečku“ se jednalo o svoz starého železa. Tento 
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kovový odpad má být umístěn před nemovitost tak, aby nebránil v průchodu ani 
průjezdu. Svoz byl rozdělen tak, že probíhlt v levé části města (dělící čarou je ná-
městí Arnošta z Pardubic) 21. a 22.4., v pravé části proběhl o týden později. Svoz 
biomateriálů a neobjemných odpadů se uskutečnil v termínech od 9. do 20.4. 
z celkem z 51 stanovišť. V ŽÚ 4/2001 je uveden rozpis stanovišť a podmínky od-
kládání odpadu do kontejnerů. 
„Podzimní kolečko“ svozu odpadu připadlo na termíny od 22.10. do 13.11. opět 
z 51 stanovišť. Kontejnery jako na jaře přistavila firma Novák. Deklarovaný svoz 
velkoobjemové odpadu – nábytek, ale ani lednice, televizory apod., však nebyl 
odvážen, stálo to v podmínkách svozu v ŽÚ 10/2001. V ŽÚ 11/2001 je oznámení 
o svozu starého železa ve dnech 3. a 4.11 a v druhé části města 10. a 11.11. Celá 
akce byla zajištěna pracovníky a technikou Středočeských sběrných surovin. 
 

Příroda  
V ŽÚ 1/2001 RNDr. Jaroslav Novák podrobně popisuje v rubrice Přírodopis geolo-
gii okolí Úval. Charakterizuje horniny úvalského katastru, s nimiž se může čtenář 
setkat – Starohory, Prvohory, Druhohory a Čtvrtohory – vymezuje, kde byly usa-
zeniny a horniny nalezeny. 
V ŽÚ 2/2001 dokončuje předchozí prehistorii informací o zajímavých horninách 
v širším okolí, hovoří o těžbě nerostných surovin – kamene, cihlářské hlíny, že-
lezné rudy. Zmiňuje významné i méně významné lomy v Úvalech – V Riegerově 
ul., na Vinici, na Hrobce, Na široké louce. Vyjmenovává známé cihelny - Skeříkov 
a Rosenbaumovu. Poukazuje na zbytky těžební činnosti železné rudy na Úvaláku 
v historii i na snahy Pražské železářské společnosti za druhé světové války. V širší 
oblasti zmiňuje autor využití dalších nerostných surovin jako rudy stříbra, olova, 
zinku a mědi. Kvalitní pískovec byl lámán u Horoušan, Vyšehořovic a Nehvizd. 
V současnosti se těží v okolí žáruvzdorné jílovce. Dr. Novák vzpomíná na velkého 
znalce a milovníka úvalské přírody RNDr. Jana Najdra. 
 
V ŽÚ 5/2001 Kateřina Sazamová ve spolupráci s Dětmi Země Praha popisuje 
v článku „Autíčka“ účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví. 
 
V ŽÚ 6/2001 se ptá paní K. Sazamová vedoucího odboru životního prostředí Bo-
huslava Prokůpka na razantní změnu tváře jediného zeleného koridoru v srdci 
města (podle redakce asi myslí Masarykův háj a navazující porosty) a oprávnění 
výřezu stromů v lokalitě Vinice pod stožárem pro mobilní telefony směrem k Vý-
mole. V odpovědi je zmíněna povinnost vlastníka lesního porostu – plánovaná ob-
nova přestárlých a druhově špatných porostů a následnou okamžitou výsadbu 
nových. Tazatelka se dále ptá na vliv na ekosystém zbylého lesa a rozsah naru-
šené ekologické stability a újmy. Vedoucí OŽP vysvětluje, že naopak došlo ke 
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zhodnocení a ozdravení porostu, byl dodržen lesní zákon i zákon o ochraně pří-
rody. 
Rovněž v ŽÚ 6/2001 reaguje redaktor V. Procházka na předchozí obavy K. Saza-
mové z vlivu cyklistů na vrch Vinice. Citlivě uspořádaný závod CK Fastum nezničil 
ekosystém místa a kolo nemůže způsobit sesuv půdy, který ochranářka přírody 
předpokládala. Pisatel navrhuje autorce, aby své aktivity namířila na pomoc při 
úklidu černých skládek či na vyklučení náletových rostlin v háji u druhé mateřské 
školy na Úvaláku. 
Do kapitoly Životní prostředí patří i pozvánky od Českého svazu ochránců přírody 
na výlet po naučné stezce Klánovickým lesem, kde Ivana Prchalová popisuje zají-
mavosti, které stezka nabízí a článek Ptáci našich zahrad, kde autorka Irena Fili-
pová zmiňuje výskyt ledňáčka říčního žijícího v okolí Výmoly poblíž Prokůpkova 
mlýna.  (ŽÚ 6/2001). 
V ŽÚ 7/2001 reagují na články K. Sazamové členové ČSOP v Úvalech Z. Aulický  
a J. Pokorná. Ztotožňují se s jejím názorem devastace krajiny a vyjmenovávají 
další neřesti a činnosti v zeleném okolí města a černé skládky. Brojí i proti jízdám 
na horských kolech. Ptají se, co mládež a radnice může udělat pro ochranu pří-
rody? 
 
VIII. Obyvatelstvo, zdravotnictví, sociální péče 
 

Obyvatelstvo  
Sčítání lidu, domů a objektů                             
Jak vyplývá ze zákona č. 158/1999 v březnu 2001, se uskutečnilo celostátní sčí-
tání lidu, domů a objektů. 
Na zajištění celé akce se podílelo 16 sčítacích komisařů a 4 sčítací revizoři, kteří 
zajistili v průběhu února do každého domu v Úvalech distribuci sčítacích tisko-
pisů, tj. osobní sčítací list, domovní list a bytový list. 
Sčítací komisaři a revizoři byli náročně vyškoleni na OkÚ Praha-východ a přezkou-
šeni ze znalosti zákona i praktického vyplňování tiskopisů. Každá osoba, přítomná 
k rozhodujícímu datu (půlnoc z 28.2.2001 na 1.3.2001) v ČR, musela vyplnit Sčí-
tací list osob (26 položek), každý vlastník domu nebo jeho správce musel vyplnit 
Domovní list (20 položek), vlastník nebo uživatel bytu musel vyplnit Bytový list.     
Některé položky byly skutečně zapeklité: např. „Bydliště matky v době Vašeho 
narození“.  
Podle dílčích výsledků předaných Českým statistickým úřadem je k 1.3.2001 
v Úvalech následující situace:   
počet obyvatel celkem: 4 717, z toho trvale: 4 688, dlouhodobě: 29,    
dočasně: 252 
Podle věku je skladba obyvatel následující:  
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ve věku do 14 let: 762 
do 60 let:  2 957, z toho 1 498 mužů, 1 459 žen 
nad 60 roků: 995, z toho 392 mužů, 603 žen 
 
Podle aktuálních údajů matriky je v Úvalech v roce 2001 (k 31.12.) evidováno 
k trvalému pobytu celkem 4 746 obyvatel, z toho 2467 žen a 2 279 mužů. 
(Ve volné příloze kroniky 2001 se nachází kromě několika verzí tištěných konceptů 
v jedné z nich tabulky vyplývající ze sdělení ČSÚ, týkající se Úval bezprostředně: 
obyvatelstvo podle věku, pohlaví a rodinného stavu, národnosti, stupně vzdělání, 
náboženství, vyjíždějící za prací, podle bytového fondu a vybavení domácností 
atp.) V ŽÚ 3/2001 uvádí tajemník a kronikář Ing. M. Breda poznámku, která uka-
zuje, jaké „chybné zprávy“, v roce 2019 až 2021 zvané fejky – fake news, už tehdy 
kolovaly. Týkaly se právě údajů u sčítání lidu. Cituji: „Předpokládám, že občané 
Úval nepodlehnou různým zmatečným vystoupením a nerozumným prohlášením 
ve sdělovacích prostředcích a nebudou se podílet na znehodnocení náročné a slo-
žité akce, jako je sčítání osob, bytů a domů“. 
V ŽÚ 9/2001 je pak uvedena tabulka a graf s věkovým složením obyvatel Úval 
k 12.7.2001. V ŽÚ 11/2001 je tabulka s počtem obyvatel v kraji a okrese, také 
podle věku a národnosti. 
 

Sociální péče 
RM stanovila poplatek za úkon a den 7,- Kč za roznášku obědů pro těžce zdra-
votně postižené a staré občany. Z této informace plyne, že v rámci sociální péče 
město má svůj podíl, který však kronikář nezmiňuje a podrobnosti se v roce 2021 
nedají už najít. 
 
IX. Různé 
 

Historie  
Pomník Arnošta z Pardubic v Úvalech u Prahy 
Článek Ing. Karla Chvojky z Pardubic v ŽÚ 9/2001 byl převzat z časopisu Zprávy 
klubu přátel Pardubicka č.5-6 2001 po dohodě s autorem. Pojednává o životě, 
vzdělání a rodišti Arnošta z Pardubic. Zmiňuje i článek v Mladé Frontě Dnes 
(4.6.2000), který rozvíjí lidovou pověst, že pražský arcibiskup v době, kdy byl dě-
kanem svatovítské kapituly, založil v Úvalech malou gotickou kapli Zvěstování 
Panny Marie. Článek vznikl v souvislosti s oslavami 700 let Úval. (Poznámka: při 
čtení zmíněného článku se nedozvídáme nic jiného, než bylo zde řečeno, článek 
nic neřeší, nezkoumá, ani nepřináší nové informace; je volnou přílohou kroniky). 
Autor zmiňuje že úvalští byli vždy na svého rodáka hrdí, a proto pětisté výročí jeho 
úmrtí vyhlásili za den sváteční. Ing. Chvojka popisuje slavné bohoslužby, kde farář 
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František Soukup v kázání učinil návrh, aby se Arnoštovi v Úvalech postavil dů-
stojný pomník. Následuje Úvalům již známá historie o stavbě pomníku a slavnost-
ním odhalení a v roce 1996 restaurování a přenesení z původního místa na 
čestné, u radnice, mezi dvě vzrostlé lípy.  
 

VPS 
Veřejně prospěšné služby mají nové vedení. 
Ve výběrovém řízení byl na místo vedoucího Veřejně prospěšných služeb z pat-
nácti uchazečů vybrán pan Vladislav Fic. Do funkce nastoupil 1. října a já jsem ho 
po týdnu jeho působení v Úvalech požádala o rozhovor. 
Vím, že nejste z Úval a lidé zde Vás tudíž neznají. Můžete se čtenářům krátce 
představit? 
Pocházím z Prahy, ale posledních 17 let žiji v Říčanech. V prosinci mi bude 46 let. 
Poté, co jsem se vyučil strojním zámečníkem a prošel základní vojenskou službou, 
jsem při zaměstnání vystudoval střední průmyslovou školu strojní. Moje zaměst-
nání měla vždy technický charakter. Naposledy jsem byl provozním technikem  
a před tím vedoucím oddělení údržby. 
Jaký byl Váš první týden v nové funkci? 
Zatím se seznamuji s prostředím v Úvalech, hlavně s majetkem připadajícím pod 
správu MěÚ a činností jednotlivých odborů. V měsíci říjnu spolupracuji s dosa-
vadním vedoucím panem Jaklem. Ten mě seznamuje s vlastní činností vedoucího 
Veřejně prospěšných služeb a s ostatními pracovníky. Celkově se připravuji na 
předání funkce, ke které dojde ještě v měsíci říjnu. 
Jak na Vás zapůsobilo nové prostředí a spolupracovníci? 
Přizpůsobuji se místním podmínkám a dění jak na VPS tak i ve městě. Překvapil 
mě špatný stav komunikací, hlavně vysoký počet nezpevněných cest v obytných 
zónách. Kontrastem k nim je velice pěkné koupaliště. Ve spolupracovnících se 
snažím zorientovat, jak po stránce pracovní, tak i ve vlastním jednání. 
Budou ve VPS nutné větší změny? 
Jistě budou nutné změny v organizaci práce a ve vedení veškeré evidence. Ně-
které činnosti bude nutné prověřit, ale s většími změnami zatím nepočítám. 
Jak jste spokojen s technickým vybavením VPS? 
Na první pohled se mi jevilo jako poměrně slušné a dostačující. Bohužel později 
jsem zjistil, že některé stroje jsou vyřazeny z provozu pro nefunkčnost. 
 
Panu Ficovi děkuji za rozhovor a přeji mu kvalitní tým spolupracovníků v řadách 
jeho nadřízených i podřízených. Občanům Úval přeji, aby pod vedením pana Fice 
byly VPS skutečně prospěšné celé úvalské veřejnosti. Ivana Prchalová 
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Okresní úřad 
V rámci reformy veřejné správy na Okresním úřadě Praha – východ se výkon 
státní správy na úseku školství, kterou do konce roku 2000 vykonával Školský 
úřad Praha – východ se od 1.1.2001 začleňuje do organizační struktury Okresního 
úřadu Praha – východ pod referát školství. Dále výkon dopravně správních agend, 
které vykonávala Policie ČR, Dopravní inspektorát Praha – východ, byl převeden 
na Okresní úřad Praha – východ do referátu dopravy a silničního hospodářství, 
vše se sídlem Praha 1 Biskupská 7. Agenda technických průkazů je nadále prová-
děna Policií ČR. Podrobně o agendě řidičských průkazů, přestupků a registru sil-
ničních vozidel informuje ŽÚ 11/2001, uvádí všechny adresy a možnosti řešení 
styku s občanem včetně podrobného členění referátu dopravy a silničního hospo-
dářství OkÚ, který agendu převzal od 1.7.2001. 
 

Policie ČR 
V ŽÚ 11/2001 varuje tisková mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR Praha – vý-
chod před množícími se krádežemi automobilů. Každý den je v republice odcizeno 
80 aut, která jsou většinou ihned rozebrána na náhradní díly. Statistika říká, že 
v roce 1999 bylo odcizeno 10 849 vozidel a v roce 2001 od ledna již 27 092. 
V okrese Praha – východ pak 270 a do 600 bylo provedeno vloupání. Policie radí 
jak nejlépe chránit svá vozidla.  
 

Obchodní zákoník – novela 
V ŽÚ 2/2001 J. Tesařová, vedoucí ObŽÚ MěÚ Úvaly na novelu zákona 370/2000 
Sb., kterým se mění zákon č. 516/1991 Sb. a týká se problematiky změn obchod-
ního jména a podnikání živnostníků jako fyzické osoby nebo pod firmou. Touto 
novelou byl současné novelizován i zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích. 
 

Výročí 
 
Vzpomínka na spoluobčany, kteří se aktivně zasloužili o život v Úvalech 
 
6.ledna 2001 zemřel pan PhDr. Áda Morávek, režisér souboru J.K.Tyl. Jeho záslu-
hou se tento soubor vypracoval mezi nejlepší divadelní ochotnické soubory Čech. 
Občané Úval na něj budou jistě vzpomínat jako na člověka, který pro kulturní 
povznesení města mnoho učinil. 
26. ledna zemřel pan Vladimír Tvrdík (*2.9.1922, + 2001), ředitel základní školy 
v.v.. Ač nebyl občanem Úval, vedení školy se věnoval s velkým elánem a svým 
životním optimismem výrazně ovlivňoval život školy. Poslední výstava jeho ob-
razů se konala v MDDM dne 20.11.1998. O jeho vlastnostech a výtvarné práci 
píše v ŽÚ 3/2001 Jana Pospíšilová. Jeden obraz jihočeské krajiny s rybníkem je 
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v majetku města a v řadě úvalských domácností se jeho obrazy malebné krajiny 
také najdou. 
 
V tomto roce zemřel Jaroslav Líha (* 1925, +2001), hudebník, dlouholetý člen 
orchestru STO, posléze jeho vedoucí. V ŽÚ 4/2001 na něj vzpomíná J. Dufek. 
V červenci zemřel pan Jaroslav Dufek (*1924, +2001), hudebník a skladatel, úval-
ský Kmoch. Na velký talent vzpomíná v ŽÚ 9/2001 F. Lajtner. 
 
Stanislav CMÍRAL (* 1914, + 2001) 
Před dvěma měsíci opustil naše řady skromný a poctivý člověk, pan Stanislav 
Cmíral. Odešel téměř nepozorované a tiše, jak si zřejmě přál. To že byl skromný, 
neznamená, že byl bezvýznamný. Jeho život byl plný aktivity. Výborný kamarád, 
přítel, sportovec, chovatel, zahrádkář, člen hasičského sboru.  
Dříve narození ho znají jako velmi dobrého obránce fotbalového klubu SK Úvaly. 
Dlouhá léta působil úspěšně v místní i okresní organizaci Chovatelů drobného 
hospodářského zvířectva.  
O svoje znalosti se poctivě dělil, ať už v oblasti chovatelské, tak i zahrádkářské. 
Celý svůj život prožil v souladu s lidmi i přírodou.  
 
PhDr.Vladimír STRUSKA (*1925, + 2000)    
Pan PhDr. Vladimír Struska se narodil 26. března 1925 v Kralovicích u Plzně. V 
roce 1943 maturoval na příbramském gymnáziu. Po válce chtěl studovat medi-
cínu. Zlom u něj nastal, když nacisté popravili jeho nejlepšího kamaráda Antonína 
Stočese. V červenci 1945 se rozhodl pro studium historie, filosofie a sociologie 
na Univerzitě Karlově v Praze.   
23. a 25. února 1948 se zúčastnil studentských protikomunistických demonstrací. 
V atmosféře strachu a temna se začala tvořit velká skupina lidí, která se rozhodla 
připravit vojenský převrat. Vedení této organizace tvořila řada důstojníků gene-
rálního štábu armády, vojenského zpravodajství a tankového útvaru v Žatci. Vo-
jenským velitelem akce byl gen. Liška, bývalý velitel západní brigády. Vladimír 
Struska byl členem čtrnáctičlenného vedení ilegální studentské skupiny, která 
měla před Prahou nasednout na tanky a navádět je před strategicky důležité bu-
dovy v Praze. Začátek vojenských akcí, plánovaný na 5. března, byl ale prozrazen 
a členové odbojového vedení a řada účastníků plánovaného povstání byla poza-
týkána.  
Vladimír Struska byl zatčen 4. března 1949. Proces se skupinou, která připravo-
vala povstání, se konal od 30. května do 9. června 1949. Účastníci byli souzeni 
státním soudem podle zákona č. 231/48 Sb. a obžalováni z vlastizrady a vyzvě-
dačství. Prokurátor požadoval pro všechny trest smrti. K oběšení bylo odsouzeno 
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5 mužů, u dalších, tedy i u Vladimíra Strusky, byl trest změněn na doživotí. Po 
amnestii v roce 1960 byl podmínečně propuštěn.  
Až listopad 1989 a následné celospolečenské změny mu umožnily vysokoškolská 
studia dokončit a získat doktorát filosofie na univerzitě Karlově v Praze. Současně 
se zapojil do obnovy demokratických institucí. Byl spoluzakladatelem Konfede-
race politických vězňů a řadu let pracoval v jejím vedení jako generální sekretář.  
Jeho neúnavné aktivity přerušila zákeřná nemoc, které před rokem, 3. prosince 
2000, podlehl. 
V den výročí vzniku samostatného Československého státu 28. října 2001, bylo 
uděleno PhDr. Vladimíru Struskovi in memoriam státní vyznamenání Medaile Za 
hrdinství. (Píše se také v ŽÚ 12/2001) Článek „O muži, který chtěl demokracii“ 
napsal redaktor V. Procházka. 
 

Ostatní  
V ŽÚ 1/2001 se vrací ředitel ZŠ František Smolík obsáhlým článkem k úspěšným 
oslavám 700 let Úval a hodnotí úroveň i nadšení obyvatel i žáků školy a děkuje 
36 žákům za snahu o vytvoření loga oslav. 
 
V ŽÚ 1/2001 se čtenář, podepsaný jako Erinaceus europaeus, kriticky vyjadřuje 
v článku Kultura v 21. století aneb za všechno si můžeme sami ke starým restům 
ve vztahu k údržbě školní budovy, neexistujícího kulturního centra, nevhodným 
prostorovým poměrům v knihovně, k ničení starého při výstavbě nového. Apeluje 
na naše zastupitele i ostatní občany, aby výraz kultura podnikání získal opět třeba 
prvorepublikový lesk. 
Tentýž autor zva čtenáře ŽÚ 5/2001 na výlet „Putování k pramenům Výmoly“. 
Z Úval po silnici na Dobročovice, zaznamenán krásný výhled na město a míjen 
Třebohostický potok, pisatel zahnul do Sluštic, kde se setkal s Výmolou. Potok ko-
píruje západní okraj Babického lesa. V místě zvaném Březí napájí Výmola tři za 
sebou ležící rybníky a dělí se před nimi na tři pramenné přítoky. Nejdelší směřuje 
k Mukařovu, kde patrně v Janovickém lese vyvěrá. Druhé pak pramení u Strašína. 
Podrobnější informace jsou v článku. 
Na zmíněný článek reaguje Miloš Měšťánek v ŽÚ 7/2001 informací z publikace 
„Království české“ z roku 1907, kde jsou i zmínky o potoku trvale spjatém s Úvaly 
a cituje: „Pod Strašínem vyvěrá Chudomela, zde Zelená strouha zvaný, který smě-
rem severním v požehnaném úvalu kolem Květnice a Sluštice a pod Škvoreckou 
oborou zahýbá k Úvalu do okresu českobrodského … Při Chudomele a na rozvodí 
mezi ním a Rokytkou šíří se veliký les Vidrholec … Úval, městečko vystavěné v hlu-
bokém údolí potoka Chudomela s 133 domy a 1292 obyvateli, stanice  Rak. Uh. 
st. dráhy, s cukrovarem …“ Později se objevuje jméno Výmola, ale i Žiřina. 
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V ŽÚ 6/2001 žádá tajemník a místostarostka občany, kteří mají zájem o doplnění 
počtu přísedících u krajského soudu, aby je kontaktovali. Město bylo požádáno, 
aby zastupitelé zvolili přísedícího podle zákona 436/1991 Sb. a sdělují podmínky.  
 

Stožáry mobilních operátorů v Úvalech 
 
Složitost problematiky zřizování stožárů mobilních telefonů vyznívá z rozsáhlého 
tříbení názorů občanů, odborníků i velmi vzrušujícího jednání na veřejném zase-
dání zastupitelů města: 
Kdo vystavuje naše děti elektromagnetickému záření? 
"Přechodně" instalovaný stožár pro síť Českého mobilu umístěný v lokalitě na 
Vinici je pravděpodobně jen první z mnoha, které se město rozhodlo ku "prospě-
chu" obyvatel Úval povolit. Nyní přicházejí zastupitelé s "žádostí" firmy H.O.M. 
Praha, a.s. (dle ŽÚ 10/2001) na výstavbu dalšího (momentálně druhého) stožáru 
pro sítě mobilních operátorů. 
Obyvatelé, kteří již nyní jsou vystaveni intenzivnímu dlouhodobému elektromag-
netickému záření (neionizujícímu), budou mít další zdroj přímo ve městě. 
Tvrzení čelních představitelů města o nezávadnosti a nulovém negativním vlivu 
na obyvatele je směšné. 
Dle zprávy britské Národní rady pro radiologickou ochranu NRB se uvádí, že  
u jednoho ze dvou set dětí, v jejichž domácím prostředí působí silná elektromag-
netická záření, se zdvojnásobuje pravděpodobnost, že onemocní leukémií. 
U dětí vystavených permanentnímu neionizujícímu záření vzrůstá riziko, že do 
patnáctého roku věku onemocní leukémií z poměru 1:1 400 na 1:700. 
Leukémie je zhoubné onemocnění krve, při kterém v kostní dřeni bují a hromadí 
se některé bílé krvinky. 
Zařízení, která se v Úvalech staví a povolují přímo v obytné části, kde je maximální 
pohyb obyvatelstva, se jinde vyskytují na zcela odlehlých místech, maximálně 
vzdálena od zástavby. 
Jsme ozařováni 24 hodin denně z vůle našeho zastupitelstva, nikoliv však obyva-
tel města, jejichž zásadní právo na zdravé životní prostředí je neustále ohrožo-
váno a přehlíženo.  
Katastrální území města Úvaly je poměrně rozsáhlé a není žádný důvod, který by 
bránil umístění věží pro přijímání signálů mobilních operátorů někde zcela mimo 
město, daleko od našich domovů, kde negativní záření na obyvatele bude vylou-
čeno. 
Žádáme radu města, aby již nečinila svá rozhodnutí na úkor obyvatel Úval. 
Místo věží, dálnic, domovů pro uprchlíky, lisoven, střelnic, 3 m mříží na "Soko-
láku"... atd., postavte konečně našim dětem velké víceúčelové sportoviště. Viz 
ŽÚ 10/2001 str. 9, basketbalové hřiště, prolézačky, rampy, prostor pro jízdu na 
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kolečkových bruslích, lavičky.  
Za S.O.S., Arnošte! 
K. Sazamová 
 
Poznámka redakce ŽÚ: 
O vyjádření k otištěnému příspěvku jsme požádali pana docenta Pekárka z Hygi-
enické stanice hlavního města Prahy, který je specialistou v oblasti neionizujícího 
elektromagnetického pole a záření. Kromě toho jsme panu docentovi zaslali ně-
kolik doplňujících otázek. 
 
Škodlivost vysílačů mobilních telefonů nebyla prokázána 
“V předchozím článku paní Sazamové není blíže uvedeno, z které zprávy britské 
národní rady "pro radiologickou ochranu" čerpala své tvrzení o počtu onemoc-
nění leukémií. 
Občasné zprávy o častějším výskytu dětské leukémie v místech, kde děti bydlely 
v bytech blízko drátů vysokého napětí, se sice objevují od roku 1989, jsou však 
opakovaně zpochybňovány jinými statistickými šetřeními, prováděnými nezá-
visle. Britská Národní rada uveřejnila mnoho souhrnů o působení nízkofrekvenč-
ního magnetického pole na člověka. Ve všech případech, které nám jsou známy 
(naposled z jednání Mezinárodního poradního sboru WHO v Ženevě v červnu 
2001), se zdůrazňuje, že takový vliv nebyl prokázán. Vzhledem ke stále se opaku-
jícím tvrzením o existenci takového působení vypsala WHO (Světová zdravot-
nická organizace) grant na další výzkum v tomto směru. Úvahy o možném vlivu 
magnetického pole způsobeného elektrickým proudem ve vedení vysokého na-
pětí na výskyt leukémie se ovšem vždy týkaly jen nízkofrekvenčních polí (přede-
vším polí s frekvencí energetické sítě 50 Hz - v USA 60 Hz) a nesouvisely tedy  
s vysokofrekvenčními vysílači, jakými jsou například základnové stanice pro mo-
bilní telefony nebo televizní či rozhlasové vysílače. 
 
Po této poznámce odpovídám na vaše dotazy: 
1) Jaké jsou účinky, zejména elektromagnetického záření, vysílačů pro mobilní 
telefony? 
Antény vysílačů základnových stanic, určených pro spojení s mobilními telefony, 
vysílají svazky elektromagnetického záření s frekvencí 900 MHz nebo 1800 MHz 
(příslušné vlnové délky jsou 35 cm a 17 cm) namířené do vodorovného nebo 
mírně skloněného směru. Používané vysokofrekvenční výkony jsou nízké, větši-
nou 10 W - 20 W, zřídka se používá výkonů vyšších. Svazek má nejvyšší intenzitu 
před anténou, avšak již ve vzdálenosti větší než 3 m - 5 m klesne veličina nazý-
vaná hustota zářivého toku pod referenční (přípustnou) hodnotu. Pobyt jakých-
koli osob ve vzdálenosti větší než několik málo metrů před přední stranou těchto 
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antén je tedy hygienicky naprosto nezávadný a zdraví neškodný. 
Nepříznivé působení elektromagnetických vysokofrekvenčních polí spočívá  
v ohřívání tkáně těla. Přípustné hodnoty pro obyvatelstvo byly stanoveny tak (od 
1. ledna 2001 pro ně platí nařízení vlády č. 480/2000 Sb.), aby ohřev těla v místě, 
kde intenzita elektrického pole nepřekračuje referenční úroveň, nepřekročil dvě 
setiny stupně Celsia. Pro zaměstnance, kteří v blízkosti vysílacích antén či jiných 
zdrojů vysokofrekvenčního pole pracují, je přípustná úroveň stanovena tak, aby 
ohřátí nemohlo být větší než o 0,1 °C. V obou případech jde o zvýšení tělesné 
teploty, které je zdravotně bezvýznamné a vlastně nezjistitelné: osoba expono-
vaná v takovém poli nemůže "ohřátí" o 0,1 °C vůbec poznat. Jiné než tepelné 
účinky elektromagnetických polí s vysokou frekvencí nebyly za celou dobu, co se 
používají, zjištěny. Představy, že účinek elektromagnetického pole se v těle ku-
muluje, se nikdy nepotvrdily. Jde o neionizující záření, jeho účinky se podstatně 
liší od záření ionizujícího, například rentgenového nebo radioaktivního. 
 
2) Jaká je doporučená vzdálenost těchto vysílačů od obytné zástavby? 
Není stanovena. Při vysokofrekvenčních výkonech několika desítek wattů na 
svorkách antény základnové stanice pro mobilní telefony vyplývá z výpočtů  
i z měření, že nejvyšší přípustné hodnoty pro obyvatelstvo nejsou překračovány 
počínaje vzdáleností několika málo metrů od přední strany antény v její výšce.  
V ostatních směrech a v jiné výšce, než v jaké je umístěna anténa, jsou tyto vzdá-
lenosti ještě menší. 
 
3) Jaká je naše norma, popřípadě norma EU? 
Naše norma je stanovena v nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením. Převzala naprosto beze změn Směrnici komise ICNIRP (In-
ternational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, tj. Mezinárodní 
komise pro ochranu před neionizujícím zářením). Tuto směrnici doporučila WHO 
(World Health Organization, tj. Světová zdravotnická organizace) k realizaci,  
v červnu 1999 ji doporučila Rada EU pro státy Evropské unie. 
 
4) Jak se mění energie záření po realizaci vysílačů? Je možná občasná kontrola 
vysílače v provozu? 
Měření se provádí především v takových místech blízkých anténám, v kterých se 
mohou vyskytovat lidé z kategorie obyvatelstva. Citované nařízení vlády však mě-
ření přímo nenařizuje, často je možné spokojit se s výpočtem, který je při správ-
ném provedení někdy spolehlivější než měření. Místa těsně (tj. několik metrů) 
před anténami nejsou zpravidla obyvatelstvu přístupná. Kontrola měřením je sa-
mozřejmě kdykoli možná, je však zbytečná v těch případech, kdy se ke stanici 
nepřidávaly další antény nebo se nezvyšoval počet nosných do jedné antény. 
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Zvyšování výkonu do jedné nosné po schválení provozu není pro provozovatele 
potřebné, protože dosah stanice spojující mobilní telefony s ústřednou je ome-
zen výkonem mobilů a nikoli výkonem základnové stanice na střeše nebo věži. 
Ostatně zdvojnásobení vyzařovaného výkonu znamená, že vzdálenost od antény, 
která byla při původním výkonu rovná třeba 3 metrům, se zvětší na 4,2 metry. 
(Jde o vzdálenost, v které již není překročena referenční hodnota). Výkon zářičů 
umísťovaných v ohnisku parabolických antén mikrovlnných spojů je ještě menší, 
většinou 0,1 wattu nebo méně. 
 
5) V příspěvku paní K. Sazamové jsou uvedena zdravotní rizika při soustavném 
působení neionizujícího záření. Za jakých podmínek přichází v úvahu zvýšené 
zdravotní riziko? Nevystavujeme se dobrovolně například v domácnostech a kan-
celářích silnějšímu záření? 
Elektromagnetické záření antén i elektrické a magnetické pole v okolí zapnutých 
domácích spotřebičů a u drátů vedoucích elektrický proud ubývá velmi rychle se 
vzdáleností. I v těsné blízkosti televizorů, praček, rozhlasových přijímačů, vysa-
vačů, mikrovlnných trub, ledniček, elektrických kamínek, přímotopných těles 
atd. je elektromagnetické pole natolik slabé, že nepřekračuje normu. Ve vzdále-
nostech, kde se pole od několika zařízení v místnosti setkají a sčítají, jsou již jejich 
intenzity tak malé, že je jejich součet hluboko pod přípustnou hodnotu. Před-
stavy o pokaženém nebo ohrožovaném životním prostředí v místnostech, kde je 
větší počet elektrických spotřebičů nebo v ulicích s domy, na kterých jsou antény 
základnových stanic, jsou chybné a svědčí o naprosté neznalosti zákonů šíření 
elektromagnetických vln a o rychlosti, s jakou klesá intenzita elektrických a mag-
netických polí s rostoucí vzdáleností od zdroje. Zdravotní riziko způsobené expo-
zicí člověka elektromagnetickým polím přichází v úvahu v některých provozech - 
například u vysokovýkonných indukčních pecí, u vysokofrekvenčního svařování 
plastů, při práci u antén velmi výkonných vysílačů a podobně. Tato rizika jsou již 
mnoho desítek let posuzována hygienickou službou a v případě potřeby se pro-
vádějí opatření dříve, než je zařízení uvedeno do provozu. 
Závěrem: uveřejnění nesmyslu paní K. Sazamové by se možná za určitých okol-
ností dalo hodnotit jako trestný čin šíření poplašné zprávy.  
Doc. RNDr. Luděk Pekárek, Dr.Sc., vedoucí národní referenční laboratoře pro ne-
ionizující elektromagnetická pole a záření. 
Hygienická stanice hl. m. Prahy 
 
(Vyjádření dalšího účastníka kritické diskuse). 
Stožár mobilních telefonů na Vinici. 
Už půldruhého roku máme na Vinici vysoký anténní systém Českého mobilu. Rov-
nou říkám, že mobilní telefony užívám a nejsem jejich nepřítelem. Provoz této 
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stanice mě však hned zpočátku překvapil: operátor neužívá napájení kabelem, 
ale nepřetržitě blafajícím a smrdícím dieselagregátem. Jako když si někdo na jed-
nom z nejhezčích míst v okolí Úval odskočil od traktoru. Spolu s konstrukcí na 
podvozku to napovídalo, že stanice je dočasná a bude nahrazena definitivním 
řešením. Kromě konkrétnější diskuze o výběru jiného místa se však moc neděje. 
Ke stanici dál přijíždí údržba (většinu roku přes osázené pole), nakape olej a pa-
livo na trávu a má naučenou odpověď, že do měsíce všechno přesune jinam, kde 
bude elektřina. 
Takový provoz přece přesahuje hranice soukromého pozemku. Divil bych se, že 
bych nevzbudil pozornost, kdybych si nechal na zahradě 17 měsíců běžet nastar-
tovaný buldozer. Provozovatel mobilní sítě Oskar na můj dotaz jednou odepsal, 
že informace o stanicích jsou vnitřní věcí operátora. Pak už přestal odpovídat. 
To opravdu nezbývá než přihlížet?  
Václav Koukl 
 

Stížnosti a názory občanů 
 
Zajímavý komentář, který předložil p. František Opršal k otištění v městském ča-
sopise ŽÚ, je tak výstižný, že jeho zařazení do textů kroniky je zcela namístě, píše 
kronikář M. Breda: 
 
Občanské sdružení 
V poslední době se z Života Úval či vystoupení občanů na veřejných zasedáních 
městského zastupitelstva jaksi v "druhém plánu" dovídám, že v Úvalech existují 
z občanské iniciativy vzniklá sdružení, například Děti země, S.O.S., Arnošte! či 
Nové Úvaly. Bohužel se však o těchto sdruženích prvně dozvídám v souvislosti  
s protesty, že na radnici udělali něco špatně. Obsah a smysl jejich vystoupení ne-
chci komentovat, nejsem žádný pisálek a do Života Úval jsem zatím nepsal. Teď 
mě k tomu však donutilo kuriózní rozhořčení jednoho z nich, že: "... o průběhu 
veřejného zasedání zastupitelstva ... nás radnice nepovažovala za nutné infor-
movat". Nezní to příliš vrchnostensky, a tedy v demokracii jaksi nepatřičně?  
A navíc právě v souvislosti s veřejným zasedáním radnice, vždyť nejde o novinku, 
vždyť se konají už asi 10 let, tak proč nebyli při tom! Myslím, že je nejen laciné, 
ale spíše nestydaté, tato zasedání ignorovat, počkat si, až tam (oni!) něco "upe-
čou" a pak dělat po bitvě generála. 
Za přinejmenším stejně špatnou mám i skutečnost, že ani tato sdružení (a možná 
i další sdružení, úvalské veřejnosti dosud utajená) neuznala za vhodné o své čin-
nosti, smyslu či usilování informovat i ostatní úvalské občany nejlépe právě pro-
střednictvím Života Úval. Pevně doufám, že nejde pouze o nechutně účelové 
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spolky "proti něčemu", že kromě protestů a narážek, v čí že prospěch ta naše 
demokraticky zvolená radnice vlastně pracuje, mají i nějaký pozitivní smysl  
a obecně prospěšný program, který by třeba řada úvalských občanů ráda podpo-
řila. A navíc: čas od času bývají přece volby. Vyzývám proto všechna úvalská sdru-
žení, aby o sobě a svém usilování dala vědět. Považují to za nejlepší způsob, jak 
se občan a volič může bez stranických mašinérií a účelových volebních kampaní 
dozvědět o spoluobčanech, kteří by byli schopni a ochotni pracovat ve správě 
věcí veřejných ku prospěchu všech, a nejen za účelem prospěchu svého vlast-
ního. Frant. Opršal 
 
Psí exkrementy 
I v tomto roce mají chodci a obyvatelé vůbec problémy s neukázněností majitelů 
psů a neuklízení psích exkrementů na chodnících. Pisatelka článku v ŽÚ 4/2001 
M.Š. za svoji snahu zabránit znečišťování chodníku (dala upozornění „Zameť si 
před svým prahem“) byla vystavena anonymnímu posměšku.  
 
Pálení plastů 
Kateřina Sazamová ve spolupráci s Dětmi Země varuje před pálením plastů a vy-
jmenovává v ŽÚ 4/2001 zhoubné účinky na zdraví a upozorňuje na zákon, který 
spalování zakazuje a dioxiny pokládá EHK OSN za látku nebezpečnou všem živým 
tvorům. (Poznámka: v tomto roce a několika dalších bývalo po Úvalech cítit, že 
kdosi v kamnech spaluje i pet lahve. Dokonce koloval návod, jak je dobré je napl-
nit mourem a slouží jako brikety). 
 
Varování před AIDS 
V ŽÚ 7/2001 je uveřejněna zpráva prof. Švihovce z nemocnice Motol, kde varuje 
před množícími se případy v zahraničí s nastraženou injekční jehlo se vzkazem – 
jsi HIV pozitivní. Dají se podle něj očekávat podobné případy i v Česku. Nabádá 
k opatrnosti. 
 
Dikuse občanů 
Co je to okupace a kdo nás vlastně osvobodil? Článek v ŽÚ 7/2001 od Františka 
Lajtnera je pohled na druhou světovou válku pohledem člena KSČM na historii, 
počty padlých a obětí, na dohodu spojenců, kteří si rozdělily Evropu i svět „a to, 
co nedostanou rozbombardovali“ (Praha, Plzeň, Most)… Podle autora je historie 
účelově zkreslována. Kritizuje mini oslavy a pidi oslavy výročí osvobození a ně-
které projevy vedoucích činitelů. Úroveň oslav klesá, chybí prý snaha o důstojnou 
vzpomínku. Kritizuje i nedostatek úcty k pomníku staršiny Rudé armády, který ne-
padl v boji, hrob by měl být přeměněn na pomník Rudé armády … 
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Na článek reagují v ŽÚ 8/2001 hned dva čtenáři. Jiří Štork v Jedna či dvě okupace 
myslí, že pisatel předchozího byl dotčen nedávnou výstavou o okupaci ze srpna 
1968. Pan Štork oponuje panu Lajtnerovi a sahá do své paměti, kdo byl vlastně 
první obětí války. Zmiňuje Stalinovu neomylnost, když hnal vojáky do boje na Du-
kle. Neupírá Sovětskému svazu jeho zásluhy, ale o zkreslování faktů ví, že byly 
činěny zejména za 40leté vlády komunistů. Prahu neosvobodila Rudá armáda, ale 
sami Pražané za podpory Vlasovců. Zmizely i zmínky na československé účastníky 
boje na západě a příslušníky RAF. J. Štork hovoří i o tragické okupaci v srpnu 1968. 
Mgr. Markéta Licková v článku Jak to vidím já podobně kritizuje pohled F. 
Lajtnera a vysvětluje, jak vykládají učebnice dějepisu druhou světovou válku z po-
hledu ne historie, ale současnosti. Patří k tomu i výuka dějin po roce 1945. K osla-
vám, které nejsou v dnešní době nijak velkolepé říká, že jim doba není příznivá, 
že úcta se dá projevit jinak, upřímněji, k obětem války, než stát před pomníkem 
Rudé armády a poslouchat oslavná slova řečníků. 
V ŽÚ 9/2001 opět reaguje F. Lajtner na odezvu na svůj článek z č.7 a odpovídá jak 
panu Štorkovi, tak paní Lickové. Redakce k tomu poznamenává: … „na naši minu-
lost existují zcela protichůdné názory. Předejdeme nekončícím polemikám roz-
hodnutím, že s uvedeným příspěvkem diskusi na toto téma ukončíme“. 
 
Připravuje se vydání knížky o Úvalech 
Ing. V. Procházka informuje v ŽÚ 9/2001, že se kulturní komise zabývala nabídkou 
Vladislava Kufy z Chlumce nad Cidlinou zpracovat spolu s historikem text a gra-
fický návrh i tisk publikace, která by navázala na tři drobné vydané v minulosti 
(1914, 1929 a 1968), o které se již nějakou dobu uvažuje a podpořila ji výstava  
k 700. výročí Úval. Město nabídku přijalo a ve spolupráci několika desítek zá-
jemců potrvá příprava textu do příštího roku. 
 

Napsali o nás v médiích 
Plná znění článků jsou umístěna ve volné příloze kroniky. 

Skupina Divokej Bill nabízí zvukovou propustku do pekel .............Chyba! Záložka není definována. 
 10.1.2001 Střední Čechy ~ str. 14 ~ Společnost/kultura  
  MICHAL DĚD  

Jak rozdivočit Lucernu .......................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 2.2.2001 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Region Praha  
  TOMÁŠ POLÁČEK  

Vojenský vrtulník se zřítil na pole ......................................................Chyba! Záložka není definována. 
 13.2.2001 Blesk ~ str. 03 ~ Praha  
  Aleš Svoboda, Vlastimil Staňa  

Letecká tragédie ..................................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 13.2.2001 TV 3 ~ str. 04 ~ 19:00 Metropolitní Expres  
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Podle černé skřínky motor neselhal ..................................................Chyba! Záložka není definována. 
 14.2.2001 Haló noviny ~ str. 02 ~ Zpravodajství  
  (jel)  

Stav zraněných pilotů vážný ..............................................................Chyba! Záložka není definována. 
 17.2.2001 Haló noviny ~ str. 02 ~ Zpravodajství  
  (ČTK, zr)  

Indiáni roztančili tělocvičnu ...............................................................Chyba! Záložka není definována. 
 19.2.2001 Večerník Praha ~ str. 03 ~ Z OBVODŮ  
  HELENA HUBALOVÁ  

Případ obchodního soudu se šetří už přes půl roku .......................Chyba! Záložka není definována. 
 19.2.2001 Právo ~ str. 03 ~ Téma dne  
  Jana Kalinová  

Kluby chtějí schválit čakovickou petici .............................................Chyba! Záložka není definována. 
 27.2.2001 Slovo ~ str. 11 ~ Praha  
  Pavel Blažek  

STRUČNĚ .............................................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 5.3.2001 Právo ~ str. 04 ~ Kronika dne  
  (ajo)  

Klánovické lesy lákají turisty ..............................................................Chyba! Záložka není definována. 
 10.3.2001 Kutnohorský deník ~ str. 04 ~ KUTNOHORSKO  
  lr  

Představujeme současné i bývalé kapely Kolínska .........................Chyba! Záložka není definována. 
 10.3.2001 Kolínský deník ~ str. 05 ~ KOLÍNSKO  
  ZDENĚK HEJDUK  

DIVOKEJ BILL ROZPÁLÍ DELTU ........................................................Chyba! Záložka není definována. 
 15.3.2001 Mladá fronta DNES ~ str. 11 ~ Sport - Praha  

  (ček) 

Divokej Bill neplánuje, má pak větší radost z hezkých věcí ...........Chyba! Záložka není definována. 
 17.3.2001 Plzeňský deník ~ str. 13 ~ Publicistika  
  HANKA JOSEFOVÁ  

Medvěd 009 šplhá vzhůru ...................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 22.3.2001 Večerník Praha ~ str. 16 ~ Společnost / kultura  
  KAREL SOUČEK  

DOPRAVNÍ SERVIS .............................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 10.4.2001 Metro ~ str. 12 ~ Dopravní podnik  
    

Kolo pro život znovu startuje .............................................................Chyba! Záložka není definována. 
 19.4.2001 Právo ~ str. 20 ~ Sport  
  (hok)  
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Liga horských kol získala novou trať ................................................Chyba! Záložka není definována. 
 21.4.2001 Mladá fronta DNES ~ str. 12 ~ Sport - Praha  
  (ve)  

Žabí stehýnka mají také v Úvalech ....................................................Chyba! Záložka není definována. 
 25.4.2001 Mladá fronta DNES ~ str. 15 ~ Servis - střední Čechy  
  PETR PROCHÁZKA  

Spolujezdec uhořel v autě ..................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 23.5.2001 Právo ~ str. 04 ~ Kronika dne  
  (pro)  

Vesnické malotřídky postupně mizí ..................................................Chyba! Záložka není definována. 
 25.5.2001 Zemské noviny ~ str. 03 ~ Česká republika  
  František Prchal  

Nakladatelství Pražská imaginace .....................................................Chyba! Záložka není definována. 
 31.5.2001 Právo ~ str. 03 ~ Salon  
    

Narozeniny Ladislava Kamarýta ........................................................Chyba! Záložka není definována. 
 11.6.2001 Kolínský deník ~ str. 18 ~ Kolínsko  
  mar  

Hluk z továrny terorizuje obyvatele ...................................................Chyba! Záložka není definována. 
 15.6.2001 Blesk ~ str. 04 ~ Střední Čechy/Praha  
  Ludmila Vondráková  

Úvalům vadí hluk z lisovny .................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 19.6.2001 Právo ~ str. 14 ~ PRAHA - Střední Čechy  
  (ČTK)  

Kolem Prahy by mohl být zelený pás ................................................Chyba! Záložka není definována. 
 20.6.2001 Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Praha  

Domácí mazlíčci také jezdí na dovolenou .........................................Chyba! Záložka není definována. 
 30.6.2001 Právo ~ str. 19 ~ Zpravodajství z Čech  
  Helena Vacková  

Praha-východ .......................................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 18.7.2001 Večerník Praha ~ str. 04 ~ Z obvodů  
  tok  

Lisovna plechu otravuje okolí ............................................................Chyba! Záložka není definována. 
 19.7.2001 TV Nova ~ str. 01 ~ 17:45 Právě teď  
    

Osud lisovny plechů ...........................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 19.7.2001 ČT 1 ~ str. 01 ~ 18:00 Večerníky  
    

Praha-východ .......................................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 20.7.2001 Večerník Praha ~ str. 04 ~ Z obvodů  
  vp  
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V areálu choltické zámecké obory vyrostl indiánský tábor ............Chyba! Záložka není definována. 
 24.7.2001 Pardubické noviny ~ str. 07 ~ Lokální  
  TOMÁŠ DVOŘÁK  

Hotely, kde klienti štěkají a mňoukají ................................................Chyba! Záložka není definována. 
 27.7.2001 Blesk ~ str. 01 ~ Blesk na víkend  
  Jitka Janoušková  

Lidé v Úvalech protestují proti nové silnici ......................................Chyba! Záložka není definována. 
 9.8.2001 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Praha  
  (jaz)  

Zájmové kroužky .................................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 9.8.2001 Večerník Praha ~ str. 04 ~ Z obvodů  
  vp  

POCHVÁLEN BUĎ NÁŠ PAN DOKTOR POCHMAN..........................Chyba! Záložka není definována. 
 1.9.2001 Hornopočernický zpravodaj ~ str. 06 ~ Žijí mezi námi - víte o nich?  
  RadSad  

Spor o lisovnu vrcholí .........................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 3.9.2001 Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Praha  
  TOMÁŠ POLÁČEK  

Nenamlouvám si vůbec nic ................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 26.9.2001 Mladý svět ~ str. 52 ~ Rozhovor  
  Petr Štrompf  

Natruc vsadil na kvalitu ......................................................................Chyba! Záložka není definována. 
 11.10.2001 Kolínský deník ~ str. 19 ~ Kolínsko  
  ZDENĚK HEJDUK  

Cestující využívají nový vlakový spoj ...............................................Chyba! Záložka není definována. 
 16.10.2001 Kolínský deník ~ str. 18 ~ Kolínsko  
  den  

BUDE NOVÝ SYSTÉM NAKONEC DOBRÝ? ......................................Chyba! Záložka není definována. 
 14.11.2001 Moderní obec ~ str. 10 ~ Ekonomika  
  EVA JIHLAVSKÁ  

Čísla pro velký telefonní třesk jsou už známa ..................................Chyba! Záložka není definována. 
 6.12.2001 Právo ~ str. 17 ~ Trhy &amp; Ekonomika  
  Jiří Novotný  

Drogy nekupuju, ale hledám v lese ...................................................Chyba! Záložka není definována. 
 7.12.2001 Pátek Lidových novin ~ str. 22 ~ Reportáž  
  Zuzana Boušková  

Železnice do třetího tisíciletí ..............................................................Chyba! Záložka není definována. 
 11.12.2001 Metro ~ str. 14 ~ Běchovice  
  Ivan Kuptík  
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Zkratky 
ČS – Česká spořitelna 
MDDM – Městský dům dětí a mládeže 
ObŽÚ – Obecní živnostenský úřad 
OKÚ – Okresní úřad  
o.s. – občanské sdružení 
PSVS Praha – stavební firma (v r.2021 nenalezena) 
SBD – stavební bytové družstvo 
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
ÚP – úřad práce 
VRV – Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


