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Retrospektivní zápis podle materiálů shromážděných kronikářem Ing. Milosla-
vem Bredou, který zanechal kronikářský zápis za rok 2002 na CD v rozpracova-
ném konceptu cca 50 stran neupravených překopírovaných textů. Podle shromáž-
děných materiálů a informací dohledaných z archivu městských kronik a měsíč-
níku Života Úval zapsala a doplnila Mgr. Alena Janurová roku 2022. 
Upravené záznamy M. Bredy jsou ponechány v původním znění a nové, doplňující 
informace, jsou psány kurzívou. Bylo nutno změnit pořadí kapitol tak, aby odpo-
vídaly alespoň členění roku 2001, a tím navazovaly na řadu předchozích retro-
spektivních zápisů.  
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 zastupitelstva města dne 
15.9.2022 usnesením Z-77/2022. 
Kronika má 89 stran, slovy: devadesát 
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I. Úvod 
 
Úvodem zápisu možno konstatovat, že v průběhu roku nedošlo k významným či 
tragickým událostem. Srpnové záplavy po dešťových přívalech nedosáhly v loka-
litě Úval ani stupně desetileté vody. Hladina vody ve Výmole např. dosáhla jen 
spodní úrovně mostku pod kostelem, nezaplavila školní objekt, zaplavila některé 
zahrady poblíž Výmoly, ale díky průběžnému sledování situace a okamžitými zá-
sahy pracovníků MěÚ, hasičů a rybářů se podařilo odstranit zábrany v toku Vý-
moly a nedošlo tedy ani k nebezpečnému vzdutí hladiny Výmoly. Informace pře-
vzal kronikář ze ŽÚ 9/2002, kde jsou i fotografie splavu u Fabráku, pohled na Vý-
molu v Riegerově ulici a na lávku pod školou. Ukazují i zásah hasičů při odstraňo-
vání zátarasu v potoce, foto Výmoly pod školou, Masarykův háj atd. 
Na jiných místech v Česku však byly povodně a záplavy (tisíciletá voda) mnohem 
intenzivnější a ničivé – viz dále. 
V průběhu roku byly uskutečněny dvoje volby, což pro orgány státní správy a sa-
mosprávy bylo velmi náročné a pro samosprávu města rozhodující, zvláště pak 
v případě listopadových voleb do zastupitelstva obcí. 
…“ V novém zastupitelstvu je z patnácti členů devět nových. Tento fakt se už za-
číná projevovat v novém přístupu řešení obecních záležitostí. Dalším důležitým 
rysem bude snaha o úspory v běžných výdajích města, aby město zvládlo dofinan-
cování velkých investičních akcí z minulého volebního období. I přes tuto situaci 
se bude zastupitelstvo snažit o další zlepšování podmínek života ve městě. Přes 
všechny problémy, s kterými se město potýká, vzrůstá zájem velkých investorů o 
komplexní výstavbu rodinných domů v Úvalech. Už teď přibývá, a jistě bude i na-
dále růst počet obyvatel našeho města. Jak stávající, tak noví obyvatelé mají 
velký zájem o kulturní, sportovní a zájmové činnosti. A právě tento zájem bude 
podporovat rozvoj zařízení a služeb pro volný čas. Prvními vlaštovkami jsou fit-
centrum Mamut, ale i nová hřiště pro fotbal a házenou, rozšířený dům dětí a mlá-
deže a koupaliště. Lidé, kteří pracují většinou v Praze, si chtějí užít chvíle pohody 
s rodinami v místě svého domova…“ píše v ŽÚ 1/2003 starosta Ing. Ivan Černý, 
který nehodnotí minulý rok, jak bývalo zvykem, ale spojuje jeho změny s nastáva-
jícím a tím doplňuje úvahu o roku novém v úvodním článku v ŽÚ 1/2002 – Co 
město plánuje na rok 2002. 
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II. Události doma a ve světě 
 
Česko 
únor – Vznikla česká Liberální reformní strana. 
10. června  - byl zahájen zkušební provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Teme-
lín. 
14. června a 15. června – ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu zvítě-
zila ČSSD se ziskem 30,2 % hlasů. 
12. července – Prezident Václav Havel jmenoval Vladimíra Špidlu předsedou 
vlády. 
12. a 13. července se konal první ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava. 
15. července – Prezident Václav Havel jmenoval vládu Vladimíra Špidly, kterou 
tvořila koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU. 
3. května byla založena česká Wikipedie. 
7.–16. srpna – Při povodních zemřelo 17 osob. 
Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v his-
torii České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěž-
ším přírodním katastrofám moderní české historie. Byla to největší povodeň od 
ničivé Velké povodně v roce 1845. Proti ní byl průtok Vltavy Prahou v roce 2002 
ještě o přibližně 20 % větší.  
6. srpna 2002 začala počasí v Čechách ovlivňovat tlaková níže, která se svým 
frontálním systémem pozvolna postupovala k východu. Do 7. a 8. srpna vytrvalé 
silné srážky naplnily většinu jihočeských a západočeských řek. Ve čtvrtek 8. srpna 
již na některých místech dosáhla povodeň svým rozsahem 50leté vody především 
na jihu Čech. Situace se však pozvolna uklidňovala a 9. srpna přestalo pršet. Vl-
tava v Praze dosáhla průtoku 1500 m³/s a začala klesat. 11. a 12. srpna začalo 
opět pršet. Nad jihozápadem Čech se střetly dva výrazné frontální systémy, které 
se jenom pomalu posunovaly k severovýchodu. Návětrný efekt na jihu Čech navíc 
přinášel další zesilování deště. Půda přesycená vodou z předešlých srážek nedo-
kázala zadržet vodu a ta stékala do naplněných řek. V týdnu od 12. do 18. 
srpna tak část Čech postihla pětisetletá až tisíciletá povodeň. Nejvíce byla posti-
žena Vltava se svým povodím, později dolní tok Labe a okrajově také toky v po-
vodí Ohře a povodí Dyje. 
Povodeň kromě jiného zaplavila i pražskou ZOO, kde bylo nutné evakuovat zví-
řata a několik jich zahynulo. 

Příčinou záplav byly nadprůměrné srážky, které v první srážkové epizodě zasáhly 
hlavně jih Čech a které se v druhé epizodě vyskytovaly již na většině území Čech. 
Kromě značného nasycení půdy a koryt po první srážkové epizodě zde situaci 
ovlivnila mimo jiné i vodní díla, a to zejména Vltavské kaskády. Ta zachytila po-
měrně velkou část povodňové vlny z první srážkové epizody. Na druhou srážkovou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liber%C3%A1lov%C3%A9.CZ
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2002
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%A0pidla
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Colours_of_Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Vladim%C3%ADra_%C5%A0pidly
https://cs.wikipedia.org/wiki/KDU-%C4%8CSL
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unie_svobody_%E2%80%93_Demokratick%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_v_%C4%8Cesku_(2002)
https://cs.wikipedia.org/wiki/2002
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povodn%C4%9B_na_Morav%C4%9B_a_Od%C5%99e_(1997)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_v_%C4%8Cesku_(1845)
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cykl%C3%B3na
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltavsk%C3%A1_kask%C3%A1da
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epizodu již přehrady ale nestačily a povodeň bez větších překážek postupovala 
směrem do údolí. K znatelnému zploštění povodňové vlny Vltavy, resp. na Labi, 
došlo až v důsledku rozlivů v Polabské nížině. Nicméně ani to nestačilo a velká 
voda zasáhla i města dále na severu Čech a později i na německém úseku Labe. 

29. srpna vyšla světoznámá česká počítačová hra Mafia The City Lost Heaven. 
14. listopadu – První dochovaná editace na České Wikipedii. 
21.–22. listopadu se konal summit Severoatlantické aliance v Praze. 
31. prosince ve 24:00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady, 
jejichž pravomoc přešla od 1. ledna 2003 na obce s rozšířenou působností. Kraje 
jako územní celky zůstaly zachovány. 
 
Svět 
 
1. ledna začalo druhé funkční období, kdy je Kofi Annan ve funkci generálního ta-
jemníka OSN. 
8.–24. února – Zimní olympijské hry 2002 v Salt Lake City. 
28. únor – 20. července 2003 – zasedal Konvent o budoucnosti Evropy. 
duben. 
Nastala vzácná velká konjunkce, při níž byly Saturn, Jupiter, Mars, Venuše  
a Merkur všechny zároveň viditelné na severozápadní obloze těsně po soumraku. 
25. dubna – Z kosmodromu Bajkonur odstartovala k ISS vesmírná loď Sojuz, na 
jejíž palubě byl mimo jiné i druhý vesmírný turista Jihoafričan Mark Shuttleworth. 
23. července – 28. července proběhly Světové dny mládeže v Torontu. 
21. listopadu se stal Viktor Janukovyč ukrajinským premiérem. 
11. prosinec – nová varianta rakety Ariane 5 musela být krátce po startu zničena. 
12. prosince byl spuštěn Wikislovník. 
31. prosince – Microsoft ukončil podporu Windows 95. 
Slovensko - Mikuláš Dzurinda sestavil po volbách svoji druhou vládu. 
 
III. Orgány městské správy 
 
 
Městský úřad 
 
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 a mzdovými zá-
ležitostmi (J. Novotná) a Fakturací (J. Hájková) – Odbor výstavby a dopravy (ved. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mafia:_The_City_of_Lost_Heaven
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2002
https://cs.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_City
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konvent_o_budoucnosti_Evropy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konjunkce_(astronomie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1e_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmodrom_Bajkonur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sojuz_(kosmick%C3%A1_lo%C4%8F)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_dny_ml%C3%A1de%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Janukovy%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ariane_5
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikislovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Dzurinda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_Mikul%C3%A1%C5%A1e_Dzurindy
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I. Reicheltová, ref. D. Kyralová) – Odbor správy majetku města (Ing. R. Pergle-
rová) se Stavebním dozorem (Ing. O. Nečas). Bytové hospodářství vede I. Šťastná 
a Správu a evidenci majetku L. Platzová. Dále pod tajemníka patří Odbor život-
ního prostředí a odpadového hospodářství – Ing. B. Prokůpek (titul Ing. je mu 
připsán kronikářem a tajemníkem omylem) a ref. D. Franková; Sociální odbor (M. 
Frýdmanová) má dvě složky – Sociální záležitosti (B. Kalvodová) a Sociální péči (J. 
Šintler); rovněž 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 a J. Maturovou; Živnostenský úřad Úvaly vede J. Tesařová a odborný 
referent je J. Hamouzová – poznámka: v polovině roku je úřad převeden do Bran-
dýsa n.L. – viz Jedná RM. (Tabulka je také uložena ve volné příloze kroniky v kon-
ceptech). 
Město také vysílá na pokyn Okresního soudu přísedící PS Praha – východ. RM 
29.1. doporučila do funkce přísedícího OS H. Drahotovou, JUDr. M. Němce a J.  
Tesaře. 
 

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 vedoucím s účin-
ností 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, 
Zastupitelstvo města 
Zastupitelstvo mělo 15 členů a spadá pod ně Kontrolní a Finanční výbor. 
Jmenný seznam zastupitelů vzešlých z voleb r. 1998: 
Ing. Ivan Černý, Jan Burzanovský, Helena Novosádová, Martin Hlávka, František 
Jedon, Miloslav Kolařík, Roman Kroutil, Radovan Skřivan, Jana Tůmová, Ing. Mi-
roslav Včelák, Ing. Dušan Zahrádka (všichni nezávislí), František Lajtner a Ing. La-
dislav Morávek za KSČM, Ing. Jitka Vyskočilová, Ing. Vladimír Struska a Vladimír 
Šelíř za ODS. 
 
Jmenný seznam zastupitelů zvolených v roce 2002: 
Ing. Tomáš Bašta, Ing. Ivan Černý, Ing. Jana Horová, Miloslav Kolařík, Roman 
Kroutil, Ing. Josef Krutský, Helena Novosádová, Petr Rytina, Radovan Skřivan 
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(všichni nezávislí), Ing. Vladimír Struska, MUDr. Jan Šťastný a MUDr. Kateřina Ze-
manová za ODS, Ing. Ladislav Morávek a Mgr. František Adamčík za KSČM.  
 
Rada města 
Rada města je pětičlenná a jsou jí podřízeny všechny komise. Výbory jsou podří-
zeny zastupitelům města. 
Od voleb v roce 1998 se složení RM nemění, až na dále uvedenou změnu – H. 
Novosádová nahradila od konce srpna r. 2002 J. Burzanovského, který se vzdal 
všech funkcí kvůli změně trvalého bydliště. Stále je starostou města Ing. Ivan 
Černý, místostarostkou Jana Tůmová, radními jsou Radovan Skřivan, Jan Burza-
novský/ H. Novosádová, Ing. Dušan Zahrádka.  
RM se sešla pravděpodobně jedenáctkrát (podle shrnutí jednotlivých jednání 
v ŽÚ, kde jsou stručně popsána).  
RM po volbách v listopadu 2002: 
Ing. Ivan Černý – starosta města, Ing. Jana Horová – místostarostka (do konce 
roku 2002 jako neuvolněná), Roman Kroutil, Ing. Josef Krutský a Jaromír Stem-
berg – členové rady. 
 

Jednání RM 
ŽÚ zaznamenal celkem 13 jednání RM. 
Poslední je jedno z nejdůležitějších, dochází k hlasování o návrzích změny organi-
zační struktury MěÚ. Informace ze zasedání RM 5.8.2002: je převeden Živnosten-
ský úřad Úvaly pod MěÚ Brandýs n.L., který je pověřeným úřadem III. Kategorie 
a pod který město Úvaly spadá. 
 
Vodovod 
V souladu s § 84 pís. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a s odvoláním na před-
chozí jednání doporučila rada města VZZM souhlasit se vstupem Úval do sdružení 
obcí "Skupinový vodovod Úvaly-Škvorec-Tuklaty-Břežany II-Rostoklaty" (dále jen 
"Škvorecký vodovod") za účelem vybudování vodovodu v obcích Škvorec-Tuk-
laty-Břežany II-Rostoklaty a vytvoření možnosti napojení horního pásma v obci 
Úvaly.  
 
První jednání RM v roce 2002 se konalo 10.1. a je zaznamenáno v ŽÚ 2/2002. Na 
programu byly odpady, stavba GSM – Globálního mobilního systému – základ-
nové stanice na Vinici (pro signál mobilního telefonu). Odborný posudek konsta-
tuje, že navržená stanice krajinný ráz narušuje akceptovatelným způsobem. RM 
předloží VZZM ke schválení i nástavbu komínu parketárny, cca 4 m antény pro 
mobily. Další body se týkaly zvolení objektů a pozemků v majetku města určených 



10 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2002/2022 
 

pro zástavu v případě půjčky od firmy Metrostav, a.s. Na jednání podal výroční 
zprávu ZŠ pozvaný ředitel F. Smolík. 
Jednání RM 29.1. je popsáno v ŽÚ 3/2002 a vychází najevo, že RM jednala ještě 
krátce 24.1. o půjčce a zástavě u Firmy Metrostav. Z dalšího jednání koncem 
ledna je zřejmé, že se RM zabývala mj. o rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí finanč-
ních prostředků na plynofikaci bytových domů čp. 1346 a 1347, jednala o nájem-
ních smlouvách (Sokol a tělocvična pro Klub důchodců a školy). I. Reicheltová 
předložila RM návrh ke schválení o dodatku k mandátní smlouvě č. 01-ÚV-3/96 
s VRV, a.s. Praha, který se týkal změn předmětu plnění v roce 2002, navýšení ceny 
prací mandatáře za rok 2002 o 250 tisíc Kč. bez DPH. 
(Poznámka: Mandatář je podnikatelský subjekt, který za úplatu (finanční od-
měnu) zařizuje určitou obchodní záležitost či uskutečňuje domluvené právní 
úkony jménem druhého podnikatelského subjektu (tj. mandant)). 
V tomtéž ŽÚ je záznam o jednání RM 19.2., kde kromě běžné agendy byla projed-
nána pravidla pro snížení poplatku za odpady nebo jejich prominutí. Rada odsou-
hlasila požadavek Městské knihovny o navýšení počtu pracovníků o 0,5 úvazku 
z důvodů prodloužení výpůjční doby a zvětšení rozsahu služeb pouze na dobu ur-
čitou do 30.6., případně do 30.8.2002. 
V ŽÚ 5/2002 je přehled jednání RM 11.4., mj. pí Reicheltová předložila dodatek 
ke smlouvě s firmou PONTEX, s.r.o., která se týká projektu lávky pro pěší na Slo-
vanech (změna umístění a termínu, navýšení ceny); připojení vodovodu pro hygi-
enické potřeby kostela Zvěstování Panny Marie (chybně uvedeno Nanebevzetí) 
na větev veřejného vodovodu pro ZŠ; projednávala se rekonstrukce MDDM. 
RM 14.5. je popsáno v ŽÚ 7/2002 velmi obsáhle. Vyjímám z jednání, které se po-
většině týkalo žádostí jednotlivých občanů. Bylo také stanoveno vstupné na letní 
sezónu na koupaliště: permanentka pro dospělé 350,- Kč a snížená cena pro děti, 
důchodce, studenty, vojáky a tělesně postižené 180,- Kč. Celodenní vstupenka pro 
dospělé je 40,- Kč, pro děti do 16 let, důchodce ad. 20,- Kč, děti do 6 let v dopro-
vodu zdarma. Po 17:00 je vstup poloviční. 
V ŽÚ 7/2002 uvádí ještě další zasedání RM, a to ze 3.6. a 12.6. 
V návaznosti na tato jednání se redaktor ŽÚ Ing. V. Procházka ptá starosty Ing. I. 
Černého na dotaci z programu SAPARD, ten je určen pro rozvoj podnikání ve ven-
kovních regionech, jeden podtitul pro rozvoj infrastruktury. Pro město je však pří-
stup omezený, naopak pro malé obce výhodnější. Město se rozhodlo požádat o 
příspěvek na rekonstrukci chodníku na severní straně náměstí Arnošta z Pardubic 
od školy po Husovu ulici a zřízení autobusových zastávek. Řeší se i úprava komu-
nikace před Domem s pečovatelskou službou (DPS) kvůli pozemkům, které nejsou 
v majetku města. Další otázka směřuje na zahájení výstavby vodovodu v Radlické 
čtvrti, ten je ve fázi projednávání projektu pro územní řízení. Předpokládaná doba 
je rok 2002 až 2006. 
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Jednání RM 15.7., 5.8. jsou popsána v ŽÚ 9/2002 a jednání 27.8. v ŽÚ 10/2002, 
jednání 24.9. a 8.10. v ŽÚ 11/2002 jako poslední ve volebním období. Často se 
jednalo o přidělení bytů, také o nové smlouvě pronájmu nebytových prostor 
v čp.95 firmě REALINVEST.CZ. Kriticky se vyjádřila RM k činnosti služebny Policie 
ČR, město sliby plní. RM uložila starostovi uplatnit písemný požadavek na zřízení 
samostatného oddělení PČR v Úvalech s ohledem na množící se kriminální pří-
pady v obci.  
Opět byl na programu záměr dostavby závodu ESSA Czech, s.r.o. – pro příliš sche-
matické podklady nebylo možné přijmout stanovisko. Starosta I. Černý informo-
val o snížení hluku v noční době – 36 až 39 dB.  
Byl udělen souhlas k zadání projektové dokumentace na stavbu odkanalizování 
ulic U Horoušánek a projekt na inženýrské sítě ve čtvrti Slovany. 
Byly předloženy návrhy na umístění stožáru českého mobilu – operátor OSKAR 
poblíž „benzinového čerpadla“, pč. 771/1 (poznámka: ovšem toto parcelní číslo 
neexistuje a pojmem benzinové čerpadlo je míněna asi benzinová čerpací stanice 
u PENNY, tam jsou ale parcelní čísla kolem 300 a výše). 
Při jednání RM 27.8.2002 kromě jiného vzala na vědomí žádost zastupitele J. Bur-
zanovského – odstoupení ze všech funkcí v orgánech města. RM jmenovala v sou-
ladu se zákonem zastupitelkou Helenu Novosádovou za Sdružení nezávislých kan-
didátů za odstoupivšího. 
RM 24.9. je zaznamenáno v ŽÚ 11/2002 jednání, kde odbor výstavby a dopravy 
žádal navýšení rozpočtu města kvůli projektům (chodníky) a opravám inženýr-
ských sítí. Navýšení bylo pokryto nečerpanými prostředky z jiné kapitoly. RM sta-
novila kritéria pro výběr žadatelů do DPS Úvaly. V témže čísle ŽÚ nacházíme zá-
znam jednání RM 8.10., kde byla kromě jiného, vyhodnocena soutěž o rekon-
strukci světelné křižovatky I/12 a Škvorecká a rozhodla v otázce zřízení příspěv-
kových organizací s právní subjektivitou (POPS) a změnu organizačních složek 
města (2.MŠ a 3.MŠ na POPS MŠ Pražská a Kollárova). 
 
Výbory  

 
Na ustavujícím VZZM byli v prosinci také zvoleni předsedové výborů, orgánů za-
stupitelstva: 
Finanční výbor – předsedou byl zvolen Ing. Josef Krutský (9 hlasy), členové: Mgr. 
František Adamčík, Ing. Tomáš Bašta, Ing. Jaroslav Horák, Jaromír Stemberg, Ing. 
Jitka Vyskočilová 
Kontrolní výbor – předsedou byl zvolen Ing. Ladislav Morávek (10 hlasy), čle-
nové: Petr Rytina, Marta Štíchová – jiný materiál z podkladů kronikáře říká, že 
předsedou byl MUDr. J. Šťastný a členy Petr Pajas, Petr Rytina, Marta Štíchová, 
Helena Váňová a Ing. Jaroslav Vrzák. 
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Ani ze zápisu jednání VZZM a RM není jasné, jak to se členy KV bylo (pozn.: 
Janurová). 
 
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, J. Tůmová, H. Du-
dová, J. Hejnicová, pí Chvojková a Schneiderová, Š. Trojánková, E. Bubáková, F. 
Smolík. 

Kulturní komise 
Předseda: H. Novosádová, členové: L. Platzová, J. Burzanovský, Ing. Z. Havrán-
ková, 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. L. 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.  
 
Po volbách do zastupitelstva města byly k datu 2.12.2002 změněny některé posty 
v komisích a komise doznaly patrně přejmenování: 
Komise výstavby, dopravy a územního plánu: předseda Roman Kroutil, členové 
– Ilona Reicheltová, Ing. Josef Horák, Jan Král, Miloslav Kolařík, Ing. Miroslav Mo-
ravec a Ing. Vladimír Struska. 
Komise školská, mládeže a sportu: předseda Ing. Dušan Zahrádka, členové – 
Jana Tesařová, Blanka Selixová, MUDr. Kateřina Zemanová, František Smolík, Eva 
Bubáková, Jana Pospíšilová, Jaroslava Hejnicová, Šárka Trojánková, Mgr. Jaro-
slav Březka. 
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Komise kulturní a zájmové činnosti: předsedkyně Helena Novosádová, členové - 
Ing. Tomáš Bašta (odvolán), Ing. Zdeňka Havránková, Růžena Kroutilová, Ing. Lu-
káš Rubeš, Petra Štípalová, Ing. Vladislav Procházka, noví členové – Mgr. Alena 
Janurová, RSDr. Vítězslav Pokorný. 
Komise bytová a sociální: předsedkyně Ing. Jana Horová, členové – Ivana 
Šťastná, MUDr. Jan Šťastný, Josef Vrba. 
Komise pro likvidaci a evidenci majetku: předseda Radovan Skřivan, členové – 
Lenka Platzová, Martin Hlávka, Petr Kočárník, Ing. Jaroslav Moucha. 
Komise veřejného pořádku a životního prostředí: předseda Jaroslav Štěpánek, 
členové – Dana Franková, Miloslav Kolařík, Zbyněk Aulický, Josef Koting, Ing. La-
dislav Morávek, Kateřina Sazamová, Bohumil Krista. 
Komise protichemické ochrany: předseda Ing. Ivan Černý, členové – Ing. Miloslav 
Breda, Bohuslav Prokůpek, Petr Rytina. 
Komise přestupková (zvláštní orgán): předseda JUDr. Václav Kyral, členové – 
Jitka Hájková, Lenka Platzová, Miloslav Kolařík. 
V různých materiálech je zmíněna i komise letopisecká, ale není jasné, zda 
vznikla v roce 2002 či v r.2004. Její předsedkyní byla PhDr. Lenka Mandová, čle-
nové – Ing. Jana Horová, Ing. Vladislav Procházka, Ing. Zdeňka Havránková, 
MUDr. Jan Šťastný. 
 
VZZM jednání 
V lednu 2002 odsouhlasilo zastupitelstvo města vstup Úval do svazku obcí 
„ÚVALSKO“ spolu s obcemi Šestajovice, Jirny a Horoušany. Tato forma by měla 
nahradit dosavadní jednoúčelové sdružení „Úvalský vodovod“. 
 
Na základě doporučení rady města odsouhlasilo zastupitelstvo, v souladu se zá-
konem č. 128/2000 o obcích, vstup do účelového sdružení obcí „ Skupinový vo-
dovod Úvaly, Škvorec, Tuklaty, Břežany II., Rostoklaty“. 
 
Při VZZM svolaného na 27. března byla věnována pozornost především otázkám 
financování investičních akcí a majetkoprávním a správním záležitostem.  
Zastupitelstvo se zabývalo hospodařením města v roce 2001. Průběžné kontrolní 
mechanismy jsou součástí systému úřadu. Důležitá je kontrola provedená nezá-
vislou institucí. Celoroční audit hospodaření prováděla od září minulého roku do 
začátku letošního roku firma Eco Economic Comercial z Tábora. Auditor schválil 
hospodaření města v roce 2001 bez výhrad. Výsledek je důležitý z mnoha hledi-
sek, jedním z nich je uvolňování dotací ze státního rozpočtu. Na základě zprávy 
auditora, doporučení rady města a vyjádření finančního výboru byl zastupitelstvu 
předložen návrh na schválení hospodaření města a závěrečný účet za rok 2001. 
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Starosta města Ing. Černý informoval zastupitelstvo o výsledku konzultací, které 
proběhly mezi městem a firmou VRV, a.s., a týkaly se financování výstavby splaš-
kové kanalizace. Cílem jednání bylo administrativně technické dokončení inves-
tiční akce, jejíž závěr byl přesunut do letošního roku a dohoda o splátkách. Ze 
závěrů jednání vyplynula nutnost změny rozpočtu v roce 2002 v položce inves-
tice. Původní částku ve výši 500 tis. Kč bude třeba zvýšit na 7 465 tis. Kč. V tom 
jsou obsaženy konečné faktury firmám Metrostav a VRV, náklady na zaměření 
pozemků a jejich výkup. Výrazné navýšení celkové částky je způsobeno neplně-
ním podílu města z vlastních zdrojů a finanční výpomocí v roce 2001. Proto mu-
sela být přesunuta na rok 2002, a to až po schválení rozpočtu města na letošní 
rok. Zastupitelé se shodli na tom, že stavbu kanalizace je nutné letos dokončit  
a dále hledat řešení ostatních finančních problémů.  
Slovo peníze tentokrát prolínalo více než jindy celým jednáním zastupitelstva.  
Následně přijalo zastupitelstvo Usnesení  č. Z-22 15: 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby při úpravě rozpočtu na rok 2002 byla 
navýšena ve skupině 2321/38 položka 6121 a to z 500 tis. Kč na 7 465 000,- Kč na 
financování akce ČOV II a kanalizace v roce 2002. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Tímto rozhodnutím byl stanovený rozpočet města změněn na upravený, a to: 
Příjmová část rozpočtu je navýšena o 10 499 000,- Kč, tj. z 84 683 000,- na 95 182 
000,- Kč.  
Výdajová část rozpočtu Je navýšena o 9 386 000,- Kč., tj. z 84 683 000,- Kč na 94 
069 900,- Kč. 
 
Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu ve výši cca 1 mil. Kč je odezvou 
na doporučení finančního výboru ponechat očekávané navýšení daňových pří-
jmů ve výši 1 mil. Kč v rezervě Všeobecné pokladní správy.  
10. října 2002 přijalo zastupitelstvo s ohledem na vyvolané výdaje v investiční 
oblasti a i změny v části příjmové II. úpravu rozpočtu roku 2002 jako usnesení 
č.Z-2270 : 
Příjmová část rozpočtu byla navýšena o 2 595 000,- Kč, tj. na 97 930 000,- Kč. 
Výdajová část rozpočtu byla navýšena o 2 687 000,- Kč, tj. na 97 930 000,- Kč. 
 
Pád těžkého reproduktoru diskotékové soupravy, který se během jednání neče-
kaně utrhl z ukotvení ve stěně místnosti pronajaté v hotelu BUDKA a zranil tři 
pracovnice městského úřadu, tak dokreslil tísnivou atmosféru večera.  
 
Tolik z přehledu jednání zastupitelů od kronikáře M. Bredy. Ze zápisů VZZM a 
podle ŽÚ je nyní podáván přehled jednotlivých zasedání řádných i mimořádných. 
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První mimořádné VZZM 15.1. v ŽÚ 2/2002 se zabývalo doporučeními předcho-
zího jednání RM. Jednání přihlíželo přibližně 50 občanů. Nečekaný zájem se týkal 
patrně diskuse o výstavbě přeložky silnice I/12 a vybudování obchvatu Úval (zá-
měr do roku 2010). Dalším diskutovaným bodem bylo jednání s firmou Metrostav 
o posunu plateb za vykonané práce při výstavbě kanalizačních řadů, ta požaduje 
záruky na splátku cca 11 mil. Kč. K celostátnímu budování anténních systémů jed-
notlivých operátorů mobilních telefonů se VZZM vyjádřilo kladně k umístění sys-
tému firmy Eurotel - antény na komíně úvalské firmy Bohemia Product Promotion 
(bývala parketárna). K umístění stožáru na Vinici se zastupitelstvo i s občany jed-
nomyslně shodlo na zamítavém stanovisku ke stavbě pro firmu Siemens pro pro-
voz základové stanice GSM 1800. 
VZZM 27.3. do ŽÚ 5/2002 zaznamenává red. V. Procházka. Kromě kontroly hos-
podaření za minulý rok byla věnována pozornost otázkám financování investič-
ních akcí a majetkoprávním a správním záležitostem. V čísle jsou uveřejněny fo-
tografie dokumentující získání 14 nových bytů nástavbami a vestavbami v byto-
vých domech čp. 1346, 1347, 1095 a 1096. Nebyly odsouhlaseny další vestavby, 
byť s možností dotací, pro nedostatek financí.  Byla proto i odložena rekonstrukce 
chodníku na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici a výstavba dvou auto-
busových zastávek tamtéž. Na ně bylo možné získat dotaci z programu Sapard ve 
výši až 70% nákladů, ale až po dokončení. Opět se projednávala rekonstrukce 
MDDM, který měl v té době našetřeno 1,5 mil. Kč. 
Starosta I. Černý přednesl žádost obyvatel čtvrti Horoušánky – provedení inženýr-
ských sítí, odvodnění a řešení neúnosné situace porušením melioračního systému. 
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a uložilo RM situaci řešit ve spolupráci se 
stavebním úřadem a odborem výstavby a firmou Kis Garant, s.r.o. 
K výstavbě Domu s pečovatelskou službou se vyjadřovali i občané, pan Šelíř se 
dotazoval na proinvestované peníze a na to, kde by se dalo ušetřit. Podle starosty 
jedině přerušením stavby víceúčelového sálu nebo odložením úpravy povrchu ko-
munikace. Současně je snahou získat finanční spoluúčast hl.m.Prahy kompenzo-
vanou poskytnutím bytové jednotky. 
VZZM 23.4. se konalo v hotelu Budka a starosta I. Černý o něm referuje v ŽÚ 
6/2002. Zasedání bylo mimořádné a řešilo financování rekonstrukce komunikací 
v programu SAPARD, překlenovací úvěr a objednání opravy čelní fasády ZŠ čp.8 u 
firmy Metrostav za smluvní cenu 150 tisíc Kč. Dále k témuž zasedání podrobnosti 
uvádí v článku „Mimořádné zastupitelstvo jednalo…“ M. Licková. 
VZZM 10.7. (rovněž v hotelu Budka, rušil provoz restaurace a hluk od vlaků a 
z ulice, bylo vedro a musela být otevřená okna)  uveřejnilo svá usnesení v ŽÚ 
8/2002. V témže čísle následuje otázka pro starostu od redaktora V. Procházky – 
Je pravda, že při rekonstrukci železničního koridoru budou provedena protihlu-
ková opatření? Město považuje navržená protihluková opatření za nedostatečná, 
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proto se proti územnímu rozhodnutí odvolalo. České dráhy mají nyní novou studii, 
která je konzultována s dotčenými obcemi. Druhá otázka: Uvažuje se o úpravě 
náměstí Arnošta z Pardubic a dostavbě školního areálu? – starosta I. Černý odpo-
vídá: „město samozřejmě uvažuje o obojím a oslovilo profesora arch. M. Masáka 
s žádostí o radu celého uspořádání včetně rekonstrukce čp. 95 pro účely měst-
ského úřadu. Doporučen byl Ing. arch. Jiran a jeho student vše zpracuje v rámci 
ročníkové práce, která bude příspěvkem do diskuse. 
Na další straně ŽÚ pak zmíněný redaktor zasedání zastupitelstva popisuje z hle-
diska sledujícího občana. Krátký výčet: změny územního plánu z r. 2000 – přijato 
45 návrhů změn. Zpracovatel Ing. arch. Durdík vysvětlil důvody, proč celý proces 
trvá tak dlouho. Žádost města o dotaci z programu SAPARD ve výši 2 a půl milionu 
korun nebyla kladně vyřízena. Byly projednány výdaje na různé opravy a výstavbu 
dešťové a splaškové kanalizace u domu s pečovatelskou službou a další miliony 
na výstavbu splaškové kanalizace jinde ve městě. 
Občané vznášeli připomínky: k nekvalitní stavbě kanalizace a nedostatečné kon-
trole odváděných prací; k havarijnímu stavu stromů na hrázi rybníka Fabrák; 
k nesystémovému rozdělování peněz sportovním oddílům; nedodržování vy-
hlášky o veřejném pořádku. 
O VZZM 10.10. je záznam v ŽÚ 11/2002 a jednání stvrzuje doporučená usnesení 
RM a také bere na vědomí hodnocení uplynulého volebního období. Je uveden 
výčet všech souborů usnesení.  Zasedání textem předkládá redaktor V. Pro-
cházka, který také shrnuje v článku „Zamítnuté změny územního plánu“. OÚ 
Praha-východ vyřadil z dalšího projednávání tři navrhované změny (lesopark Na 
Kostelíku, Louka u koupaliště, postavení architekta města). 
V ŽÚ 12/2002 je záznam z ustavujícího jednání VZZM 14.11. Dvanáct dní po zvo-
lení zasedalo zastupitelstvo poprvé a volilo starostu, místostarostu a předsedy 
výborů. Do zvolení starosty řídil jednání Ing. L. Morávek. O zvolených představi-
telích města je informace již dříve. V článku zaznívá řada úkolů, s kterými se bude 
muset město vypořádat. 
Malé zamyšlení nad komunálními volbami uveřejňuje následně Ing. V. Procházka. 
 

Petice  
Stanovisko města k přeložce silnice I/12 je zmíněno na jednání RM z 29.1.2002 se 
zapracováním 8 připomínek města. Petice skupiny 51 občanů, která s přeložkou 
nesouhlasí a petice 247 občanů, kteří souhlasí s realizací přeložky, jsou v ŽÚ 
3/2002. 
 
Informovanost obyvatel 

Oznámení města  
V ŽÚ 12/2002 jsou uvedena důležitá oznámení města:  
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Město Úvaly v souladu s §21 stavebního zákona projednání konceptu změn č.II b) 
Územního plánu sídelního útvaru Úvaly (ÚPnSÚ) oznamuje dle §22 stavebního zá-
kona zahájení vystavení Návrhu změn č.II a) ÚPnSÚ Úvaly. Veřejné projednání s vý-
kladem zpracovatele bylo 18.12.2002. 
Výzva občanům: 
V souladu se zákonem č.128/2000 Sb. Rada města zřizuje výbory a komise a vy-
zývá zájemce z řad občanů, aby kontaktovali městský úřad. 
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí: 
Středočeská energetická, a.s. vyzývá občany k dodržování povinností stanovených 
§46 zákona č.458/200 Sb. – oklešťování a odstraňování stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení elektrické distribuční soustavy. 
Dodávky vody a odvádění odpadních vod bez písemné smlouvy pouze do 
31.12.2003.: 
Účelem informace je upozornit a přiblížit občanům jednu z nových oblastí právní 
úpravy vodovodů a kanalizací, objasnit otázku obligatorního písemného smluv-
ního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Dodavatel má povinnost uzavřít 
s odběratelem tuto smlouvu nejpozději do 31.12.2003. Podrobně je v článku vy-
jmenováno, co musí smlouva obsahovat a důsledky neuzavření smlouvy, dále veš-
keré právní pojmy a vzájemná práva i reklamační řád. 
 

Život Úval 
Měsíčník vydává Město Úvaly. Složení redakční rady: vedoucí redaktor Ing. V. 
Procházka, prom. fil, M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková (jazyková 
korektura), I. Prchalová, DIS Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta, s grafickou úpravou 
Kamily Boubínové. Redakční uzávěrka byla vždy 15. dne předcházejícího měsíce. 
Časopis byl tištěn v tiskárně TYPOL pana Poledníka a distribuován poštou v prv-
ních dnech měsíce. 
Podklady pro tištěný měsíčník Život Úval byly po zpracování tiskárnou předávány 
(obrázky v papírové podobě k naskenování, text jednotlivých článků na disketách) 
pro převod do html podoby, které pro město od roku 2001 smluvně zajišťoval Lu-
káš Rubeš.  
Elektronická verze Života Úval byla zpracována do dvou dnů od předání pod-
kladů. Elektronická verze i přes pomalé předání podkladů byla dostupná obvykle 
ve stejném nebo dřívějším termínu než tištěná verze v poštovních schránkách a 
obsahoval a na rozdíl od tištěné verze obrázky a grafické přílohy barevné. Lukáš 
Rubeš elektronickou podobu Života Úval rozesílal emailem zájemcům a zdarma 
jej umisťoval na svém webu Uvaly.cz. Počet zájemců o zasílání informačních 
emailů podle Lukáše Rubeše rostl s počtem obyvatel a podnikatelů postupně se 
připojujících k internetu. V prvním roce emaily měsíčně dostávalo asi 60 lidí. V 
dalších letech byly informace rozesílány již na 200 emailových adres. 
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IV. Hospodaření města 
Hospodaření města bylo podle vyjádření nezávislého auditora bez výhrad, roz-
počet města nebyl překročen, ale v závěru roku byla výdajová část rozpočtu 
vyšší, než příjmová část rozpočtu, a tak některé faktury (cca za 3,5 mil. Kč) bylo 
možno uhradit až v 1.Q/2003. 
Převážná část finančních prostředků (31,7 mil. Kč) byla směrována do investiční 
výstavby města. 
 
Rozpočet 
 
Návrh rozpočtu byl projednán v Radě města, ve finančním výboru a zveřejněn po 
dobu 15 dnů na úřední desce. Po zapracování připomínek byl schválen na veřej-
ném zasedání zastupitelů města 13. 12. 2001 stanovený jako vyrovnaný rozpočet 
v následující skladbě: 
 
V příjmové části rozpočtu se jedná o částku 84 836 tis. Kč, 
z toho: 
- daňové příjmy ......................................25 800 tis. Kč, 
- poplatky, neinvest. a invest. dotace ....23 574 tis. Kč, 
- příjmy za služby a nájem........................7 780 tis. Kč, 
- dotace na školská zařízení....................12 300 tis. Kč,   
- prodej majetku.....................................15 382 tis. Kč. 
Ve výdajové části rozpočtu se jedná o částku 84 836 tis. Kč,  
z toho: 
- provoz škol. zařízení............................12 300 tis. Kč, 
- sociální dávky........................................3 200 tis. Kč, 
- investice...............................................33 516 tis. Kč,  
- provozní výdaje....................................35 820 tis. Kč. 
 
Navržené výdaje byly ve shodných finančních částkách jako příjmová část roz-
počtu, tj. rozpočet je navržen jako vyrovnaný. S ohledem na nejistotu zajištění 
rozhodujících příjmových položek, rozhodla rada doporučit VZZM nezahajovat 
další investiční akce do vyjasnění finanční situace, tj. v průběhu 1.Q/02. 
Pro lepší názornost je zpracována tabulka konkrétnějších položek výdajové části 
rozpočtu.  
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POLOŽKA        NÁKLADY   PODÍL V ROZPOČTU 
              v tis. Kč    v  % 
 
1. Platy+dohody+odvody 13 105    15,5 
2. Materiál+DHM+Knihy+Tisk   3 376     4 
3. Dluhová služba+úroky   2 220     2,6 
4. Voda+Plyn+Elektřina+PHM   4 383               5,2 
5. Poštovné+Telefon                  857     1,01 
6. Školení+Právník+Nájem+ 
    Zpracování dat           1 538     1,8 
7. Služby+Popelnice+Odpady     6 094     7,2 
8. Opravy+Údržba      3 961     4,7 
9. Příspěvky přísp. organizacím   1 370     1,6 
10. Sociální dávky      3 200     3,77 
11. Investice     31 732              37,4 
12. Ostatní           700     0,82 
13. Provoz škol     12 300    14,5 
CELKEM                           84 836                      100 
 
 
V ŽÚ 10/2002 jsou dvě strany věnovány „Hospodaření města v číslech a grafech“. 
Osm tabulek obsahuje srovnání let 1998 až 2002 v oblastech: 1.Rozpočty města; 
2.Akcie; 3.Prodej obecního majetku; 4.Náklady na samosprávu a pověřený výkon 
správy; 5.Investiční výstavba; 6.Ekvivalentní počet pracovníků; 7.Počet zasedání; 
8.Podatelna 
 
Zajímavé je, že v roce 2002 bylo prodáno nejméně obecního majetku, náklady na 
správu byly nejvyšší za sledované období, náklady na investiční výstavbu byly 
v tomto roce nejnižší – nejvíce se investovalo v letech 1999 až 2000. Počet pra-
covníků se v roce 2002 snížil u provozních pracovníků a na MěÚ o půl úvazku zvý-
šil.  
Tyto informace zveřejnil v ŽÚ starosta I. Černý a v závěrečném komentáři shrnul 
celé období: Co se nepodařilo, co se podařilo a co město čeká. Nepodařilo se za-
mezit černým skládkám, neproběhla rekonstrukce vodojemu, nezdařily se opravy 
komunikací ve větším rozsahu, neomezilo se parkování nákladních vozidel v uli-
cích. Podařila se výstavba splaškové kanalizace a ČOV, stavba DPS, provoz kou-
paliště na velmi dobré úrovni a zajištěn byl svoz a likvidace domovního odpadu 
v nových podmínkách. A Úvaly čeká rozšíření školského areálu, zlepšení provozu 
knihovny v lepších podmínkách, oprav komunikací a dešťové kanalizace. 
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Odpady  
 

Odpadové hospodářství 
 
V letošním roce s účinností od 1. ledna začaly platit v oblasti odpadového hospo-
dářství dvě nové vyhlášky, které jsou odvozeny od nového zákona o odpadech a 
od zákona o poplatcích.  
Záležitost je velmi názorně zachycena v rozhovoru, který redaktorka ŽÚ měla se 
starostou města: 
Od 1. ledna letošního roku začal platit nový zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
současně dvě nové vyhlášky města č. 21/2001 a č. 22/2002. Co to pro město zna-
mená? 
 
Ing. Černý: Pro jednotlivce i rodiny to přináší několik změn. Řadu lidí zaujme sku-
tečnost, že budou muset platit více než dosud. Pro samostatně žijícího důchodce 
však bude místní poplatek nižší než ten, který platil v minulém roce za malou 
popelnici. Obě vyhlášky města vycházejí ze zákona o odpadech, který všechny 
změny nařizuje a zdá se, že je nový systém blíže ke skutečně vyprodukovanému 
množství odpadu. Chtěl bych touto cestou vyzvat občany, aby změny pochopili 
jako nevyhnutelně nutné a vyzvat je ke spolupráci s úvalským odborem životního 
prostředí při zajišťování plnění ohlašovací povinnosti, tj. ke včasnému vyplnění a 
vrácení tiskopisu "Ohlášení poplatkové činnosti", který bude podkladem pro vy-
měření poplatku. V opačném případě, kdy bude nutné osoby, které nesplnily oh-
lašovací povinnost, vyhledávat a upomínat, to přinese značnou administrativně 
odbornou práci včetně navýšení všech s tím spojených finančních nákladů pro 
úřad. Kromě ohlašovací povinnosti je potřebná i platební kázeň. Poplatek je na 
základě zákona o správě daní a poplatků vymahatelný.  
 
Proč platíme za odpady v Úvalech 480,- Kč za osobu ročně, tj. téměř na hranici 
určené zákonem, když v jiných městech jsou poplatky nižší? 
 
Ing. Černý: V Úvalech máme vytvořen systém likvidace odpadů, který umožňuje 
všem občanům, aby se mohli legálním způsobem zbavit jakéhokoliv odpadu. Ob-
čané mohou použít sběrné nádoby (popelnice), kontejnery pro tříděný odpad 
(PET láhve, sklo, papír), na jaře a na podzim mohou využít přistavených velkoob-
jemových kontejnerů na bioodpad a zbytkové odpady ze zahrad, ve výkupně 
sběrných surovin mají k dispozici sběrný dvůr pro nebezpečný odpad, na stejném 
místě je možné odevzdat do sběru papír, železo a barevné kovy, železný šrot vy-
kupuje rovněž firma Nyko-uhelné sklady, v prodejně Elektro Hlávka je umístěn 
kontejner pro vybité monočlánky, ploché baterie apod., v lékárně lze odevzdat 
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léky s prošlou expirační dobou. Z výčtu je patrné, že se jedná o finančně náročný 
systém a mnohá města ho takto nepojímají. Naší snahou je, aby odpady nebyly 
odváženy někam do volné přírody, jak je stále bohužel u některých lidí zvykem. 
Systém je náročný i pro to, že město je vzhledem k počtu obyvatel rozlehlé a míst 
pro separovaný odpad je hodně a rovněž i proto, že není někde blízko skládka 
pro komunální odpad. Radim, kam se odpad z Úval vozí, je vzdálena asi 27 km.  
Z široké nabídky možností likvidace odpadů ale nechceme ani v budoucnu slevo-
vat. Potřebujeme udržet stávající úroveň, protože se v opačném případě obá-
váme zhoršení životního prostředí.  
Celkové náklady na likvidaci odpadů v loňském roce byly ve výši asi 2,474 mil. Kč, 
platby od občanů byly přibližně 1,685 mil. Kč. Rozdíl, tj. cca 800 tis. Kč byl hrazen 
z rozpočtu města.  
Problematika komunálních odpadů je složitá i z hlediska nákladů s tím spojených 
a hlavně jejich dopadů do rozpočtu města. Někteří občané si např. neuvědomují 
důležitost a roli separovaného sběru. Neuvědomují si, že díky smlouvě, kterou 
má město uzavřenu s firmou EKO-KOM, se částka získaná za separovaný sběr 
vrací zpět do rozpočtu města. V současné době činí tato částka cca 30 % nákladů 
na separovaný sběr a její výše je závislá na množství separovaného odpadu. 
To byl také důvod pro odsouhlasení zvýšení počtu sběrných nádob ve vybraných 
lokalitách: koncem roku 2002 je v Úvalech celkem  ……. sběrných míst, kde je  
umístěno   ….. nádob na separovaný sběr, obvykle na papír, plasty, barevné sklo 
a  „bílé“ sklo.  Firma ASA zajišťuje jejich vyprazdňování podle uzavřené smlouvy 
(případně na telefonickou výzvu).  
(Poznámka Janurová 2022: nepodařilo se najít počet sběrných míst ani kontej-
nerů koncem roku, proto zůstávají místa označená kronikářem vytečkovaná).  
V ŽÚ 1/2002 je spolu s otištěnou vyhláškou č. 21/2001 - „Obecně závazná vy-
hláška města Úvaly o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Úval“ – v plném znění i s přílohami. V příloze č.1 je uveřejněn se-
znam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, který bude realizován. Předpoklad 
zní: 11 stanovišť nádob o objemu 1 100 litrů nebo 240 litrů pro PET lahve, sklo a 
papír v ulicích a místech – před firmou MULTITEC, Nerudova ulice u SBD, 
Grégrova u trafostanice, Žižkova nad schody, Srbská na Slovanech, Prokopa Veli-
kého a Erbenova u III. MŠ, Pod Tratí u podjezdu, Otakara Březiny v Setých, Jero-
nýmova, Horova, Glücksmannova, U Horoušánek. V příloze č.2 zmíněné vyhlášky 
jsou čísla a pojmenování stanovišť pro odvoz velkoobjemových kontejnerů při jar-
ním a podzimním úklidovém kolečku, v příloze č.3 jsou uveřejněny provozní doby 
Sběrného dvora na nebezpečné odpady, výkupny sběrných surovin a výkupny 
NYKO. 
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Teprve v roce 2006 další z kronikářů, V. Pokorný, uveřejňuje následující informaci 
- „Tříděný kontejnerový odpad město zajišťuje na 20 stanovištích, kde je umís-
těno celkem 21 kontejnerů na sklo o objemu 1100 litrů, 23 kontejnerů na papír 
o objemu 1100 litrů a 37 kontejnerů na plast o objemu 1100 litrů.“ Lze předpo-
kládat, že se počet během 3 let zvýšil, ale ne razantně.) 
Bohužel, nutno konstatovat, že některá sběrová místa nejsou ozdobou města, 
protože někteří občané ukládají do nádob (i mimo ně) odpady jiného druhu, 
které firma ASA neodváží.“ 
Podle informací vedoucího odboru životního prostředí B. Prokůpka, v současné 
době (10/2002) většina občanů poplatky uhradila (cca 7 % neplatičů, tj. cca 360 
občanů). Pokud neplatiči jsou z řad obyvatel obecních bytů, nebude s nimi pro-
dloužena nájemní smlouva. V krajním případě budou vůči neplatičům vyvozeny 
zákonné sankce. 
V ŽÚ 3/2002 je informace o jarním úklidu ve dvou etapách. I. etapa je svoz 
starého železa, ve II. se jedná o svoz objemnějších odpadů a biomateriálu a jsou 
uvedeny termíny od 8.4. do 4.5. z 53 vyjmenovaných stanovišť. 
Najdeme zde i informaci o změně četnosti svozu popelnicových nádob. Od dubna 
2002 bude prováděno vyvážení místo 1x týdně jednou za 14 dní, vždy v lichý tý-
den. 
V ŽÚ 4/2002 se občané dozvídají, že musí být jejich popelnice opatřeny nálepkou 
firmy A.S.A., která dokazuje, že byl poplatek za odpady zaplacen, tudíž splnili 
řádně ohlašovací povinnost i úhradu. 
V ŽÚ 6/2002 apeluje město na občany, aby ukládali odpady do svých nádob. Je 
zakázáno vkládat či přikládat k odpadkovým košům odpady z domácností nebo 
prodejen. Lze v tomto roce sledovat nárůst tohoto nešvaru, zejména u nádraží. 
Někdo patrně neplatí popelnici a ukládá svůj odpad, kam se dá. 
 
Poplatky  
Za svoz odpadů řeší nově poplatky další, v ŽÚ 1/2002 uveřejněná, obecně závazná 
vyhláška (plné znění) – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Byla 
schválena 13.12.2001 a ruší vyhlášku č. 18/1998. Ve 13 bodech shrnuje základní 
ustanovení, poplatky, poplatníky, sazby, osvobození, vznik a zánik poplatkové po-
vinnosti a splatnost poplatku ad. 
Ke svozu odpadu a k poplatkům se v ŽÚ 7/2002 vyjadřuje občan David Zapletal a 
kritizuje cenu i svoz jednou za 14 dní. Obává se „zrání“ biologického odpadu, zá-
pachu a hejna much. Na jeho kritiku reaguje vysvětlením B. Prokůpek z odboru 
životního prostředí s tím, že se město musí řídit vyhláškou obdobnou, jako mají 
města v celé republice. 
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Místní poplatky 
O místních poplatcích se nenachází zatím žádná informace, ale o odchytu volně 
pobíhajících psů se dočteme v ŽÚ 6/2002. V obsáhlém rozhovoru red. I. Prchalové 
s B. Prokůpkem „Pes přítel – či nepřítel člověka.“ Dozvídáme se o zajištění odchytu 
a finančních nákladech pro odchytovou službu LARY a odvoz na základnu v pří-
padě, že se majitel hned nenajde. Za celý vstupní proces a ubytování se platí 500,- 
Kč a dále 45,- až 55,- za ubytování a krmení podle velikosti psa. Celkové náklady 
za odchyty v minulém roce činily 49 414,- Kč. Dále je vysvětlen postup při agresi-
vitě psa a pokousání, při zjištění známky. V současné době není otázka odpověd-
nosti majitele řešena, probíhají intenzivní jednání na půdě parlamentu. 
 

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 města 
 

Výstavba domu s pečovatelskou službou  
Viz články věnované v jiných kapitolách problémům a Dni otevřených dveří se slav-
nostním zahájením provozu domu (kapitola I. Úvod a VII. Sociální péče) 
 

Výstavba splaškové kanalizace 
Viz kapitoly – jednání RM a VZZM a hodnocení volebního období 
   

Ostatní investice a rekonstrukce  
Do této podkapitoly patří dostavba Městského domu dětí a mládeže, která je po-
drobně popsána v kapitole Školství – MDDM. 
Relativně malou investicí byla oprava omítky na budově Základní školy čp.8. Byla 
vyměněna okna, obnovena omítka včetně původních sgrafit. 
 
V.  Politický vývoj, kultura, školství, život v Úvalech 
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
se uskutečnily v pátek 14. června 2002 a v sobotu 15. června 2002 
  
Téma voleb bylo  prakticky měsíc předem každodenním tématem ve sdělovacích 
prostředcích. Nás, občany Úval, muselo zajímat jak splníme svou občanskou po-
vinnost. V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb.  gestor voleb v Úvalech starosta 
města Ing. Ivan Černý vyhlásil: minimální počet členů volebních okrskových ko-
misí (dále jen VOK) (9 členů); poskytl veřejnosti informaci o počtu a sídle VOK 
(Hasičský dům VOK č.001, Domov důchodců VOK č.002, Základní škola VOK 
č.003); jmenoval zapisovatele VOK (Lenka Platzová, Marie Frýdmanová, Jana No-
votná) z delegovaných zástupců politických stran, hnutí a koalic jmenoval členy 
VOK (s případným doplněním do stanoveného minimálního počtu 9); svolal jed-
notlivé VOK na prvé zasedání, kde byl losován předseda a místopředseda VOK; 
vyhradil plochu pro vylepení volebních plakátů (tabule u schodiště v ul. Pražská) 
a zveřejnil oznámení o době a místě konání voleb v Úvalech (v pátek 14. června 
2002 od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 15. června 2002  od 8:00 do 14:00 hodin 
ve výše uvedených sídlech VOK). 
 
Již počátkem dubna zmocněnci 22 politických stran, hnutí a koalic předali kandi-
dátní listiny na Okresní úřad  k registraci. 
Volební lístky (spolu s další písemnou informací) byly občanům dodány do  11. 
června 2002. Následující den, tj. středa 12. června 2002, byl posledním dnem, 
kdy bylo možno požádat o vydání voličského průkazu (pro ty, kteří volí mimo tr-
valé bydliště). Tento den se také uzavřel stálý seznam voličů v Úvalech. 
V den voleb, tj. v pátek 14. června 2002 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 15. 
června 2002 od 8:00 do 14:00 hodin ve výše uvedených sídlech VOK a jejich bez-
prostředním okolí byla volební propagace zakázána. 
Občané mohli ze závažných důvodů požádat na MěÚ v den voleb požádat o 
umožnění hlasování mimo volební místnost pomocí přenosné volební schránky. 
Pokud někdo z občanů se chtěl seznámit s dokumentací, která se týkala voleb, 
byla k nahlédnutí na matrice MěÚ Úvaly  nebo v podatelně MěÚ. 
Výsledky voleb se nacházejí v ŽÚ 7/2002, kde je uveřejněna tabulka s počty hlasů 
všech 28 stran, které se voleb zúčastnily. Počty hlasů pro jednotlivé strany jsou 
uvedeny po sčítání hlasů v Úvalech. Nejvíce hlasů získala ODS (852), následovaná 
ČSSD (612), 351 hlasem Čtyřkoalice a 333 hlasy KSČM. Účast ve volbách byla 
63,09 % a hlasy kopírovaly celorepublikové výsledky až na to, že v ČR vyhrála 
ČSSD před ODS a KSČM předběhla Čtyřkoalici. Velmi si polepšila v počtu poslanců 
KSČM (viz wikipedie). 
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Hodnocení volebního období v Úvalech 
V článku „Plusy a mínusy – zhodnocení volebního období“ v ŽÚ 9/2002 položila řadu 
otázek členka redakční rady Mgr. Markéta Licková starostovi města Ing. Ivanu Čer-
nému. Týkaly se hodnocení velké investiční akce, výstavby čistírny odpadních vod a 
splaškové kanalizace (dosáhla 165 mil. Kč, z toho dotace od státu byla 72 mil. Kč, 
dalších 51 mil. Kč představovala bezúročná půjčka státu), která proběhla za nece-
lých pět let. Negativní je zmínka o nepodařeném záměru zavést vodovod do Radlické 
čtvrti, která jako poslední nemá zásobování městskou vodou. Další otázka se týkala 
dostavby Domu s pečovatelskou službou a termínu otevření. Ve volebním programu 
byla i přestavba školní jídelny, ke které také nedošlo kvůli nedostatku finančních 
prostředků. I sport byl v článku zmíněn. Starosta vyjmenovává podporu sportovišť a 
klubů, část výnosů z herních automatů věnuje město na investice sportovním oddí-
lům, MDDM město podpoří přestavbu na parametry, které umožní využití větším 
počtem dětí. Starosta vysvětluje, proč nejsou také komunikace a chodníky v lepším 
stavu. Velkou problematikou zůstává činnost Policie ČR na detašovaném pracovišti 
v Úvalech, které bylo konečně zřízeno. Dále obsáhle vysvětluje součinnost s podni-
kateli, kterých podle otázky redaktorky ubývá. Menší podnikatelé v oboru služeb 
ukončili svoji činnost, protože je v Úvalech poptávka malá, konkurují hypermarkety. 
Město má málo vlastních prostor, které by mohly obchodníkům pronajímat a hledat 
zájemce. Větší spolupráce se rozvíjí s firmami Elektromechanika nebo Hennig CZ, ta 
první zařídila zavedení plynu do celé ulice. Firma ESSA Czech mírně přispívá na kni-
hovnu. Na poslední objekt – knihovnu – se zaměřuje další otázka, zda si nezaslouží 
důstojnější prostory? Starosta kvituje služby Městské knihovny, jsou na vysoké 
úrovni, nájemní smluv u město u soukromého vlastníka prodloužilo do r. 2007. Po-
slední otázka je věnována prodeji pozemků a nemovitostí či zástavy jiných – je to 
správné? Výnosy byly zdrojem zajištění investičních akcí a byl vytvářen nový maje-
tek města (ČOV a DPS). 
 
 

Volby do zastupitelstva města 
V ŽÚ 10/2002 vydává starosta Oznámení o konání voleb do zastupitelstva města 
Úvaly v roce 2002. 
Starosta města Úvaly Ing. Ivan Černý, podle § 29 zákona č.491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, oznámil v zákonném ter-
mínu, že: 
1. Volby do zastupitelstva města Úvaly (dále jen volby) se konají v pátek 1. listo-
padu 2002 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 2. listopadu 2002 od 8:00 do 14:00 
hodin. 
2. Místo konání voleb je:   
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2.1. Ve volebním okrsku č. 001 je volební místnost v hasičském domě v ul. Kláno-
vické čp. 918. 
2.2. Ve volebním okrsku č. 002 je volební místnost v domově důchodců na nám. 
Svobody. 
2.3. Ve volebním okrsku č.003 je volební místnost v Základní škole Úvaly na nám. 
Arnošta z P. čp.8. 
Příslušnost voliče do volebního okrsku byla uvedena v seznamu čp. domů, který 
tvořil přílohu tohoto oznámení a byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Úvaly. 
3. Volič si přinesl s sebou do volební místnosti hlasovací lístek.  
V případě, že mu hlasovací lístek nebyl dodán předem nebo byl poškozen, obdr-
žel ve volební místnosti náhradní lístek. 
4. Volič byl povinen před hlasováním se prokázat volební komisi platným průka-
zem totožnosti. 
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti byl 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 
6. Každý volič se musel před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožnila hlaso-
vání. 
Seznamy čp. domů podle jednotlivých volebních okrsků byly vyvěšeny na úřední 
desce u MěÚ Úvaly.                                           
  
 
Hlasovací lístky byly dodány do všech domácností nejpozději 3 dny před volbami, 
tj. do 29. října 2002. Volič měl možnost požadovat ze závažných zejména zdra-
votních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém pří-
padě okrsková volební komise vyslala k voliči dva své členy s přenosnou hlasovací 
urnou. Požadavek takto volit mohl sdělit dotyčný volič nebo jeho příbuzní buď 
roznašečům volebních lístků nebo na MěÚ anebo v den voleb příslušné volební 
komisi. 
Protože se nyní jednalo o volby komunální, bylo možno volit pouze v místě trva-
lého pobytu. Občané byli upozorněni, že mají povinnost vzít si do volební míst-
nosti svůj osobní průkaz, kterým prokáží svou totožnost a trvalé bydliště. 
Starosta města, Ing. Ivan Černý, mimo výše uvedenou vyhlášku zveřejnil prohlá-
šení, kterým občany vyzval k účasti v komunálních volbách: 
„Volby do zastupitelstva města jistě nejsou událostí, která by rozhodla např. o 
našem bytí či nebytí. Přesto vyzývám všechny voliče - občany Úval, aby využili 
svého práva svobodně volit a přišli 1. nebo 2. listopadu 2002 k volebním urnám. 
Zvláště se obracím na mladé lidi, na novou generaci, která má samozřejmě jiné 
priority, jiný náhled na svět kolem sebe. Ale i ona může svým svobodným roz-
hodnutím ovlivnit, kdo bude v příštím zastupitelstvu. Může si vybrat kandidáty 
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sobě názorově i věkově nejbližší.  
Jaký to má význam? Zastupitelstvo města může buď více či méně podporovat 
např. sportovní a jiné zájmové aktivity, více myslet na budoucnost. 
Vyzývám i střední generaci, aby využila svého volebního práva. Jistě má své sta-
rosti o zaměstnání, o zlepšení bydlení, o rodinu. Mám dojem, že u mnohých z 
nich přetrvává vztah k obecním záležitostem z doby národních výborů. Již ale 
žádná ideologie, shora diktovaná, neovlivňuje místní samosprávu. Zastupitelstvo 
města je skupina spoluobčanů, která se snaží, někdy dobře, někdy méně dobře, 
řešit problémy a záležitosti nás všech, tj. obce. Někdy velmi obtížně volí priority 
mezi nutným a možným. A vy svým hlasem můžete rozhodnout o tom, jací lidé 
budou v zastupitelstvu a jakou úroveň bude mít jejich rozhodování a práce. 
Nejstarší generaci snad nemusím ani vyzývat k účasti. Z minulých let je o ni 
známo, že se živě zajímá o dění v Úvalech včetně voleb“.         
 
V souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstva města vyzvala redakce v mi-
nulém čísle měsíčníku Život Úval (ŽÚ 9/2002) politické strany, jejichž kandidáti 
se budou ucházet o přízeň voličů, k zodpovězení několika otázek. 
Ty pokrývají většinu spektra problémů, které obyvatele města asi nejvíce tíží: 
 
1. Úvaly mají přibližně 4700 obyvatel. Vybavenost a infrastruktura ale počtu oby-
vatel neodpovídají. Na které oblasti se zaměří vaše strana? Které považujete za 
nejdůležitější? 
2. Odrazovým můstkem k řešení převážné většiny záležitostí jsou finance. Víte, 
kde je získat? 
3. Jak budete postupovat v otázce bezpečnosti ve městě? 
4. Jaké jsou vaše představy o řešení takových nešvarů ve městě, kterými jsou 
například černé skládky, čistota města, znečišťování ovzduší apod.? 
5. Jaké jsou vaše představy o vyřešení otázek spojených s obchodní sítí ve městě? 
 

Předvolební příspěvky politických stran 
Příspěvky nebyly nijak redakčně upravovány a byly převzaty doslovně z ŽÚ 
10/2002. 
 
ZO KSČM Úvaly a komunální volby 2002 
 
Na otázky redakce ŽÚ odpovíme volně, neboť je obtížné vejít se do limitu - 2 
sloupce. Zastáváme názor, že program pro tyto volby by měl být pro všechny 
strany téměř shodný. Zde se nejedná o politický boj o moc. Nevolíme do Parla-
mentu, Senátu, volíme do obecního zastupitelstva. Cíl je náročný a dobře kon-
trolovatelný: maximum pro rozkvět města a spokojenost obyvatel Úval. Zde není 
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místo pro politikaření, což se, až na malé výjimky, posledních šest let celkem daří. 
Arogance a pocit nadřazenosti snižují inteligenci a akceschopnost ve prospěch 
celku. Je třeba i větší spolupráce se zvolenými zastupiteli a městským úřadem. 
Občan si musí více uvědomovat, že demokracie a svoboda vyžadují z jeho strany 
určitou dávku sebekázně, slušnosti, úcty a tolerance ke všem spoluobčanům, k 
životnímu prostředí, zákonům a vyhláškám, ke společným hodnotám a ke svému 
městu. 
V příštím volebním období budou naši zastupitelé za KSČM, pracující v komisích 
a jiných orgánech města, opět usilovat o zlepšování celkové úrovně ve všech ob-
lastech života obyvatel Úval. Podle hodnocení jsme dosud odváděli a odvádíme 
solidní výkony. Jsme připraveni v tomto pokračovat. Jsme ochotni spolupracovat 
se všemi, kteří spolupracovat chtějí ku prospěchu celého města. Stručně k sou-
časnému stavu ve městě. Obchodní síť v Úvalech považujeme za neúnosnou. V 
okrajových částech chybí prodejny, sortiment i služby. To je, zejména pro starší 
občany, velmi nepříjemné. Celkově chybí v celém městě i centru totéž. Jsme pro: 
- podporu malého a středního podnikání v rámci potřeb obyvatel, 
- udržení a zlepšování dobré úrovně zdravotnictví a jeho služeb, 
- udržení dobré úrovně školství, kulturní, zájmové a sportovní činnosti, 
- výstavbu bytů se státní podporou a pro efektivní údržbu stávajícího bytového 
fondu města. Nelíbí se nám, že se město musí zadlužovat svým majetkem tam, 
kde by podpora státu měla být znatelně vyšší, 
- jsme pro udržení a zachování veřejně prospěšných služeb pod správou města. 
Doporučujeme rozšiřování a zkvalitňování jejich činnosti. Je to, mimo jiné, záruka 
operativní údržby města, údržby komunikací, veřejné zeleně a zajištění drobných 
služeb občanům. Nepřipusťme, aby VPS dopadly jako obchodní síť ve městě. Roz-
voj města, pokud se jedná o budování inženýrských sítí, komunikací, péče o ži-
votní prostředí, výstavbu a další oblasti, je naplánován dobře. Výsledky nejsou 
zanedbatelné. Finanční situace města se v příjmové oblasti rok od roku zhoršuje 
a nedovoluje městu realizovat jinak velmi potřebné akce. Stát musí více podpo-
rovat potřeby měst a obcí, jejich i svých obyvatel. Zatím hledí více na spokojenost 
současných spojenců. 
V neposlední řadě je třeba zvýšit kontakt členů zastupitelstva s občany. Jednotliví 
zastupitelé by měli mít pod patronací určitý obvod města. Je třeba podpořit vznik 
osadních výborů, a tak ve spolupráci s občany řešit místní problémy průběžně, 
aby nevyústily v konflikty na veřejném zasedání zastupitelstva. Zdá se, že k tomu 
současná společnost ještě nedospěla. Je však možné zapojit se do práce v komi-
sích, aktivně se účastnit veřejných zasedání zastupitelstva města a podobných 
akcí. 
Jako strana apelujeme na úvalské občany, aby dali důvěru kandidátům KSČM v 
listopadových komunálních volbách. Jsme připraveni plnit úkoly směřující ke 
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zlepšení situace ve městě. Žádáme zároveň o maximální podporu celého nově 
zvoleného zastupitelstva města. Jenom účinná vzájemná spolupráce může při-
nést lepší výsledky. Výbor ZO KSČM Úvaly 
 
Občanská demokratická strana, Místní sdružení Úvaly 

Úvodem našeho příspěvku musíme konstatovat, že v předložených otázkách 
chybí ta hlavní, nejzásadnější, od níž se ostatní otázky odvíjejí: můžeme ji nazvat 
"nultou otázkou" a zní: Co je základním cílem naší strany? 
Cílem Občanské demokratické strany v oblasti města Úval je soustavné vytváření 
komplexu podmínek směřujících k tomu, abychom v budoucnosti mohli město 
předat našim dětem a následovníkům v takovém stavu, který umožní jeho další 
nepřetržitý rozvoj. Od tohoto základního cíle se odvíjí i program ODS pro násle-
dující volební období. V průběhu tohoto období chceme dosáhnout následujícího 
prognosticky optimálního stavu: 
- město nebude zadluženo natolik, aby dluhy nebylo možné bez potíží splácet, 
- dojde k zásadní změně orientace města v tom smyslu, aby se plně využila jeho 
strategická poloha – těsná blízkost hlavního města Prahy, 
 - dojde k revizi územního plánu tak, aby vznikl "stop-stav" pro rozšiřování prů-
myslových zón a výstavbě dalších průmyslových podniků a aby naopak vznikly 
podmínky pro rozvoj podnikání v turistice a cestovním ruchu. 
Nyní odpovědi na jednotlivé otázky, které byly "Životem Úval" zadány: 
 1. Infrastruktura: 
- ODS bude samozřejmě podporovat dokončení výstavby kanalizačního sys-
tému, bude však prosazovat takový styl financování, který nepovede k neade-
kvátnímu zadlužení města s rizikem platební neschopnosti a následné dražby 
městského majetku, 
- zásadní důraz klade ODS na rozvíjení zázemí pro aktivity dětí a mládeže, do-
mníváme se, že nedostatky v této sféře mohou vést k deformaci hodnotového 
systému dětí a ke zvýšení kriminality ve městě, 
- za naléhavý problém, který je nutno řešit, považuje ODS vytvoření podmínek 
pro vznik konkurence v obchodní síti, a to ve všech druzích prodeje: současný 
stav, kdy občan Úval vydává za běžné nákupy přibližně o 25 % více než Pražané, 
považujeme za velmi tristní, 
 - neblahý stav veřejných komunikací chce ODS řešit postupně s ohledem na 
omezené finanční prostředky a samozřejmě v kontextu s budováním inženýr-
ských sítí. 
2. Zdroje finančních prostředků: 
ODS vychází z reality, že po letošních povodních nebudou k dispozici jakékoliv 
mimořádné finanční prostředky. ODS bude proto hledat finanční prostředky 
zejména v následujících možnostech: 
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- prodej obecního majetku: ODS chce provést inventuru majetku a následně od-
prodej jeho zbytných součástí, např. objekt nové radnice či část obecních bytů, 
- revize pronájmů: ODS bude, až na výjimky v obecním zájmu, prosazovat tržní 
pronájmy svého majetku a v tomto smyslu bude provedena revize současných 
nájmů a pronájmů, 
 - hledání rezerv v organizaci a řízení městského úřadu s cílem snížení běžných 
výdajů, zejména snížením počtu zaměstnanců a privatizací veřejně prospěšných 
služeb, 
- podpora podnikatelských aktivit umožňujících rekreaci a využívání volného 
času. Po dlouhém období, kdy se naše město pozvolna stalo pouhou "ubytov-
nou pro Prahu", bude velmi těžké oživit skutečný a potřebný cestovní ruch, 
který sebou automaticky přináší i finanční prostředky. ODS se přesto chce na 
toto oživení zaměřit. 
3. Kriminalita: 
K problematice prevence kriminality chce ODS přistoupit zcela nově a kom-
pletně, součástmi boje proti vzrůstající kriminalitě budou následující kompo-
nenty: 
rozvíjení zázemí pro aktivity dětí (viz výše), 
- spolupráce s cizineckou policií v tom smyslu, aby byla vyloučena možnost, že 
se naše město stane "ubytovnou" a útočištěm pro nelegální pracovní síly a dru-
hotně i pro kriminální živly včetně cizích mafií, 
- zřízení městské policie v případě, že budou planá další jednání o stabilní obsa-
zení prostor Policií ČR: jsme si vědomi finanční náročnosti tohoto řešení, ale 
bezpečnost občanů a vytváření předpokladů pro klidný život považujeme za pri-
oritu. V tomto smyslu jsme připraveni jednat i s úřady práce o zřízení "veřejně 
prospěšných míst" v našem městě. Příslušníci městské policie by se také podíleli 
i na kontrole pořádku a čistoty ve městě a okolí, 
- důležitým faktorem působícím proti kriminalitě je udržování pořádku a čistoty 
ve městě: v tomto smyslu bude ODS velmi důsledná. 
3. Čistota a zdravé životní prostředí: 
Občanská demokratická strana využije následující možnosti, jak zlepšit stav ko-
munikací, vyčistit město a zvýšit kvalitu životního prostředí. 
Na základě podrobného zmapování komunikací a nevyužitých prostor bude kla-
den důraz na plnění konkrétní zodpovědnosti majitelů za jejich udržování, sys-
tém se nebude týkat pouze fyzických osob, nýbrž i právnických. 
Budeme prosazovat jednání s úřady práce za účelem financování veřejně pro-
spěšných prací v našem městě. 
Bude zvýšen a systematizován proces kontroly dodržování pořádku a udržování 
čistoty např. prostřednictvím městské policie. 
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Udělování příspěvků na činnost zájmovým sdružením a příspěvkovým organiza-
cím bude propojeno se závazkem příjemce udržovat pořádek a čistotu v okolí 
objektu, kde činnost vyvíjí. 
Ke zlepšení přispěje i privatizace veřejně prospěšných služeb města: ve výběro-
vém řízení budou jasně definovány požadavky týkající se čistoty a životního pro-
středí. 
4. Obchodní síť: 
Rekonstrukci obchodní sítě a vznik tolik potřebné konkurence nelze realizovat 
direktivním způsobem, nýbrž pouze na základě nabídky a poptávky. ODS bude 
přesto prosazovat: 
- jednání se současnými majiteli objektu "u Víta" za účelem využití této pro-
dejny, 
- vytipování pozemků vhodných pro výstavbu moderního obchodního a spole-
čenského střediska obce a jejich zapracování do územního plánu. 
Kandidáti ODS 
 
Sdružení nezávislých kandidátů "Za rozvoj Úval" 
 
Naše Sdružení už dvě volební období, tj. 8 roků, má většinu v zastupitelstvu, a 
proto bylo tím, kdo nesl zodpovědnost za naše město, tím kdo rozhodoval o jed-
notlivých akcích. 
Jen krátce připomínáme, co se za tyto roky ve městě uskutečnilo. Byla provedena 
plynofikace celého města, realizován veřejný vodovod v převážné části města, 
byla vybudována splašková kanalizace s moderní čistírnou, byly upraveny mnohé 
ulice (Klánovická, Jiráskova a řada dalších), chodníky, schodiště (Žižkova, Neru-
dova, Lužická).  
Ve městě byl vybudován domov důchodců (investorem byl stát), dokončuje se 
dům s pečovatelskou službou a přestavba domu dětí a mládeže. Ve školním are-
álu byly rekonstruovány dvě budovy. Byly realizovány desítky dalších akcí. 
To vše dokazuje, že Sdružení zná situaci a ví, co město nejvíce potřebuje, a také 
umí problémy řešit. Vybudování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace 
bylo jedním z hlavních cílů už Občanského fóra v Úvalech a Sdružení nezávislých. 
Nyní nastává čas znovu se zamyslet nad směřováním rozvoje města v delším vý-
hledu. Budoucnost města vidíme zejména v rozvoji a zkvalitňování bydlení a ži-
vota ve městě. 
Naše Sdružení provedlo při přípravě programu jednoduchou analýzu současné 
situace Úval, ze které vyplynuly: 
Výhody: 
· dobré dopravní spojení s Prahou, 
· s tím související dostatek pracovních příležitostí, 
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· životní prostředí, lesy, háje, rybníky, členitá krajina, 
· převažující charakter zástavby rodinnými domky nebo nízkopodlažními byto-
vými domy. 
 
Problémy: 
· stále ještě nedostatečná infrastruktura, městu chybí komplexně vybavený 
školní areál, komunikace, kanalizace a vodovod v části města, kulturní zařízení, 
síť obchodů atd., 
· s tím související permanentní nedostatek financí, 
· historickým vývojem daná urbanistická koncepce, tj. rozdělení města železnicí 
a silnicí, nevýrazné městské centrum, nedostatečná zařízení pro děti (např. zá-
kladní škola, sportovní areál) a zařízení pro trávení volného času. 
Bylo by nezodpovědné slibovat, že vše, co městu chybí nebo co je ve špatném 
stavu, lze vybudovat a zařídit za krátké období. V takové situaci se proto musí 
realizovat jen ty nejdůležitější věci. 
Sdružení považuje tři oblasti za prioritní: 
1) Zlepšení vzhledu města a životního prostředí. Máme v úmyslu postupně upra-
vit náměstí Arnošta z Pardubic a Husovu ulici a další komunikace hlavně pro pěší. 
Víme, že je nutné rekonstruovat další součásti městského parteru, jako jsou 
opěrné zdi, schodiště, doplnit zeleň a orientační systém i stezky pro cyklisty. Tyto 
úpravy, z nichž některé nejsou finančně náročné, by měly vzhled města zlepšit, 
přilákat více zájemců o bydlení ve městě. 
2) Školství, tj. zejména dostavba školního areálu. Znamená to mnoho postupných 
kroků při technické přípravě výstavby a jejím finančním zajištění. Ne všechno je 
v rozhodovací pravomoci zastupitelstva, ale pokud bude naše Sdružení o tom 
spolurozhodovat, uděláme vše, co je v našich silách. 
3) Dlouhodobě nedostatečná obchodní síť, která je tíživým problémem většiny 
obyvatel Úval. Opakovaným jednáním s obchodními společnostmi zabývajícími 
se prodejem potravin se budeme snažit přesvědčit je, že kupní síla obyvatel je 
dostatečná a jejich vstup do města je žádoucí. 
Víme dobře, že město by potřebovalo mnohem více investovat, ale to záleží na 
financích. Pokud se podaří je získat, jsme připraveni pokračovat ve výstavbě ka-
nalizace, vodovodu i v úpravách komunikací. Také víme, že městská knihovna by 
si zasloužila mnohem větší a lepší prostor. Řešení vidíme v návaznosti na do-
stavbu školy. 
Už z předešlého výčtu vyplývá, že alfou i omegou všeho budou finanční pro-
středky. Pokud se jedná o školu, k její dostavbě může město přistoupit jen při 
získání státní dotace. I jiné větší investiční akce může město budovat jen s finanč-
ním přispěním státu, kraje nebo speciálních fondů. Budeme usilovat i o peníze  
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z fondů Evropské unie. 
Základ pro dobré hospodaření města chceme vytvořit stabilizací finanční situace. 
To znamená se opětovně zabývat výdaji, zamezit rychlému růstu běžných výdajů, 
závazky města rozložit do delšího časového období. Tím chceme vytvořit alespoň 
minimální prostor pro investice. 
Běžné příjmy město nemůže z velké části přímo ovlivnit. Daňové příjmy by měly 
růst v závislosti na počtu obyvatel. Proto chceme vytvářet podmínky pro soukro-
mou bytovou výstavbu. 
Chceme být nápomocni tomu, aby se stávající i noví obyvatelé cítili v Úvalech 
dobře a bezpečně. Budeme proto i nadále usilovat o zřízení samostatného míst-
ního oddělení Policie ČR. S policií chceme úzce spolupracovat s cílem omezit kri-
minalitu, dopravní přestupky a porušování veřejného pořádku ve městě. 
Otázky krátkodobého a dlouhodobého rozvoje Úval sledujeme a snažíme se je 
neustále řešit. To, co jsme uvedli, zdaleka neobsahuje všechno, co je potřeba ve 
městě zlepšit nebo změnit. Víme, co je pro město důležité, protože známe názory 
občanů. Na naší kandidátce jsou lidé čestní, bez politické příslušnosti, kteří jsou 
rozhodnuti pro město mnohé udělat bez očekávání osobního prospěchu. 
Bude velmi záležet na tom, zda v následujícím volebním období budou v zastupi-
telstvu lidé schopní, kteří spojí své síly a znalosti pro další rozvoj města. Naše 
sdružení vám, svým spoluobčanům, tuto možnost nabízí.                                                 
Sdružení nezávislých kandidátů 
 
Výše uvedené tři strany předložily do voleb své kandidátky v zákonné lhůtě a to 
tak, že KSČM předložila volební kandidátku v plném počtu podle zákona, tj. o 15 
kandidátech. 
ODS předložila volební kandidátku podle zákona, tj. o 9 kandidátech. 
Sdružení nezávislých předložilo volební kandidátku v plném počtu podle zákona, 
tj. o 15 kandidátech. 
Navržené kandidátky splňovaly všechny náležitosti předepsané zákonem, byly 
v tomto znění předány podklady pro tisk volebních lístků. 
 
Zde je namístě uvést, že MěÚ Úvaly byl určen jako organizační orgán pro kom-
plexní zajištění voleb v okolních přidružených obcích: Dobročovice, Horoušany, 
Jirny, Květnice, Sibřina, Šestajovice, Škvorec, Zlatá.  
Rovněž zajišťoval po dobu voleb činnost oblastního pracoviště Českého statistic-
kého úřadu. 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva města Úvaly 
Ve voličských seznamech bylo zapsáno 3875 občanů Úval trvale zde bydlících. 
Byli rozděleni podle již dříve zavedených pravidel do tří volebních okrsků: 
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Volební okrsek č. 1 – volební místnost v Hasičském domě:   
zapsáno 1318 voličů, k volbám se dostavilo 568 voličů, tj. 43,17 % 
Volební okrsek č. 2 – volební místnost v Domově důchodců: 
Zapsáno 1177 voličů, k volbám se dostavilo 541 voličů, tj. 45,96 %, 
Volební okrsek č. 3 – volební místnost v Základní škole: 
Zapsáno 1380 voličů, k volbám se dostavilo 1716 voličů, tj. 43,91 %. 
Celkem se voleb účastnilo 1716 voličů, tj. 44,28 %. 
Po zpracování volebních lístků byly ještě v podvečer 2.XI.2002 zveřejněny vý-
sledky voleb podle závěrečného protokolu Českého statistického úřadu: 
V 15členném zastupitelstvu města Úvaly: 
Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj Úval“ získalo 10 mandátů, 
Občanská demokratická strana získala 3 mandáty, 
Komunistická strana Čech a Moravy získala 2 mandáty. 
 
V návaznosti na pořadí kandidátů jednotlivých stran, bylo zvoleno zastupitelstvo 
města ve složení: 
 
Jmenný seznam členů zastupitelstva města:      
 
František ADAMČÍK (*1947) KSČM 
Ing. Tomáš BAŠTA (*1966) nezávislý  
Ing. Ivan ČERNÝ (*1947) nezávislý 
Ing. Jana HOROVÁ (*1970) nezávislá 
Miloslav KOLAŘÍK (*1949) nezávislý 
Roman KROUTIL (*1962) nezávislý  
Ing. Josef KRUTSKÝ (*1948) nezávislý 
Ing. Ladislav MORÁVEK (*1947) KSČM,  
Helena NOVOSÁDOVÁ (* 1957) nezávislá 
Petr RYTINA (*1962), nezávislý 
Radovan SKŘIVAN (*1953) nezávislý  
Jaromír STEMBERG (* 1955) nezávislý 
Ing. Vladimír STRUSKA (*1961) ODS,  
MUDr. Jan ŠŤASTNÝ (*1954) ODS 
MUDr. Kateřina ZEMANOVÁ (*1972) ODS 
 
Na návazném ustavujícím veřejném zasedání zastupitelů města 14. listopadu 
2002 byli zvoleni: 
starosta města, uvolněný funkcionář města 
místostarosta, uvolněný funkcionář města, 
3 členové rady, neuvolnění funkcionáři města. 
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Jmenný seznam členů rady města:    
 
Ing. Ivan ČERNÝ, (*1947) nezávislý, starosta města,  
Ing. Jana HOROVÁ (*1970) nezávislý, místostarostka 
Roman KROUTIL (*1962) nezávislý, člen rady 
Ing. Josef KRUTSKÝ (*1948) nezávislý, člen rady 
Jaromír STEMBERG (* 1955) nezávislý, člen rady 
 
Na ustavujícím VZZM byli také zvoleni předsedové výborů, orgánů zastupitelstva: 
Finanční výbor – předsedou byl zvolen Ing. Josef Krutský (9 hlasy), 
Kontrolní výbor – předsedou byl zvolen Ing. Ladislav Morávek (10 hlasy). 
 
Následně bylo zvoleno obsazení těchto výborů (nemusí být členy zastupitelstva): 
Za členy finančního výboru byli zvoleni – Ing. Adamčík, Ing. Bašta, J. Stemberg, 
Ing.Vyskočilová, Ing.Jaroslav Horák. 
Za členy kontrolního výboru byli zvoleni – P. Rytina, M. Štíchová. 
 
V ŽÚ 12/2002 vysvětluje tajemník a také kronikář Ing. M. Breda jaké byly volby 
v Úvalech. Byly předloženy tři kandidátky. Podle obdržených hlasů pro strany a 
kandidáty obdrželo: Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) – Za rozvoj Úval 10 
mandátů, Občanská demokratická strana (ODS) 3 mandáty a Komunistická 
strana Čech a Moravy (KSČM) 2 mandáty. Dalším krokem je vyhodnocování vý-
sledků voleb, které určuje obsazení míst v zastupitelstvu kandidáty jednotlivých 
stran. Rozhodující je pořadí kandidáta na kandidátní listině. Kandidát může ob-
držet preferenční hlasy a postoupit v pořadí na přední místo. 
V SNK tak postoupila ze 3.místa na první Ing. J. Horová, v ODS MUDr. K. Zema-
nová ze 6.místa na první a získala místo v zastupitelstvu. MUDr. J. Šťastný z ODS 
také postoupil ze 3. místa na druhé. V článku jsou uvedeni i náhradníci do funkce 
člena zastupitelstva. Nově zvolené zastupitelstvo má průměrný věk 44,8 roku, 
mezi členy jsou 3 ženy a 9 členů (60%) bude v samosprávě působit poprvé. 
 
Školství  
 

Základní škola Úvaly: ředitel F. Smolík 
 
Základní škola - 90 let od otevření hlavní školní budovy. 
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Toto téma je pro město velmi významné, oslava je proto v kronice zdůrazněna 
v mnoha ohledech a vzpomínkách. Je proto dobré ponechat plná znění všech uve-
řejněných článků, které se k významnému výročí sešly. 
 
„Plány a rozpočet na stavbu nové školní budovy byly schváleny ve školním roce 
1909-1910. Stavba školy začala v březnu 1911 na místě, kde předtím stálo staré 
hospodářské stavení. V květnu 1912 se školní budova dokončovala.  
V září téhož roku bylo zahájeno v nové škole vyučování. 
V červnu letošního roku byla k 90. výročí otevření hlavní školní budovy uspořá-
dána výstava, která se věnovala historii a současnosti školství v Úvalech. 
Ve čtvrtek 13. června 2002 byla zahájena tradiční výstava z tvorby našich žáků. 
Protože slavíme 90. výročí otevření hlavní školní budovy (1912), návštěvníci 
mohli zhlédnout i mnoho původních historických materiálů, dále materiály, které 
zapůjčili úvalští občané, mohli jste zalistovat i kopiemi starých školních kronik. 
Současně v tento den se bude konat slavnostní vyřazení žáků 9. tříd za účasti 
jejich rodičů.  
V následujících dnech byla výstava otevřena do večera až do neděle 16. června…“ 
napsal František Smolík, ředitel ZŠ. 
 
„Na naší základní škole se již stalo tradicí, že koncem školního roku se koná k 
vyřazení žáků 9. tříd. Letos byly slavnostně vyřazeny tři třídy. A je to opravdu 
událost! Chlapci změní své kapsáče a sportovní boty v saka a kravaty.  
Z dívek se stanou opravdové dámy, které už ovládají ladné pohyby.  Rodiče si 
uvědomí, že už ta jejich ratolest je tak velká, a možná dospělá. K žákům pro-
mlouvá ředitel školy a třídní učitelky. Nechybí ani slovo pana starosty.  Moderá-
torkou je Ing. B. Morávková. Na památku vyřazení žáci dostávají certifikát absol-
venta. Přejeme budoucím středoškolákům hodně životního optimismu, mnoho 
štěstí, ještě více pohody a jen skvělé lidi kolem sebe. Doufáme, že alespoň kous-
kem svého srdce vzpomenou na léta prožitá tady s námi…“ sdělila pro kroniku 
Mgr. Markéta Licková za ZŠ Úvaly. 
 
HISTORIA MAGISTRA VITAE 
A opět Mgr. Licková provází událostí: 
„Dne 13. června 2002 byla slavnostně zahájena výstava věnovaná 90. výročí ote-
vření bývalé "měšťanky". Tato akce zakončuje celoroční program aktivit se spo-
lečným názvem 90 let. Vernisáž byla zahájena Františkem Smolíkem, ředitelem 
základní školy, a Mgr. R. Kondelíkovou, zástupkyní ředitele ZŠ. Atmosféru dokres-
lila pí uč. D. Formanová, která zavzpomínala na svá školní léta prožitá v této 
škole, ale také na léta pedagogická. Zahájení mistrně zpestřil svým zpěvem pě-
vecký sbor ZŠ pod vedením pí uč. Marie Langráfové. Řediteli školy byl předán 
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prapor úvalských škol, který se podařilo podle starých kronik rekonstruovat. Po 
projevu starosty města Ing. I. Černého jsme byli vyzváni k návštěvě výstavy. 
Pojďme se už procházet "výstavními sály".  
Nejprve mě upoutává velký nadpis Škola a návštěvy slavných osobností. Při-
stoupím-li blíže, zjišťuji, že úvalské školy navštívil už Matěj Kopecký se svým di-
vadelním představením. A co hrál?  Své loutky propůjčil hrám Král Ječmínek a 
Blaničtí rytíři. V seznamu slavných nemůže chybět Marie Majerová a Josef Koží-
šek. A to už jsem ve spáru čísel. Velmi pečlivě pročítám statistiku vývoje počtu 
žáků úvalských škol. Snad nelze ani uvěřit, že v letech 1876-77 se v domečku učilo 
152 žáků. Na obrovských dveřích s nápisem ředitelna si mohu přečíst jména 
všech ředitelů. To už na mě mrká školní předmět literatura. Dovídám se, že mezi 
nejčtenější školní autory patřila B. Němcová, F. Hrubín, K. Čapek, ale nechyběl K. 
May, J. Verne, či dokonce J. Foglar. Ze zajetí Apačů už ubíhám k expozici nazvané 
Škola a její historie. Zkouším si psát na psací destičku, namočit pera do kalamáře. 
Musím říct, že tyto dovednosti nejsou lehké. Fuj, už mám kaňku. Honem piják. 
Listuji starými učebnicemi, obdivuji fyzikální přístroje.  
S nostalgií procházím mezi fotografiemi tříd, vysvědčeními, kronikami. To vše 
nám vypovídá o těch, co zde byli. Musím své kroky zrychlit, čeká mě ještě dlouhá 
cesta. Stojím u obrovského hrnečku s puntíky a čtu - mléčná a kakaová akce, rybí 
tuk. Aha, dřívější forma sponzorství. Vláček mě odváží na školní výlet. Mohu po-
rovnat, kde trávili školní výlety dříve a kam se dnes vydáváme my. Opravdu, vzdá-
lenosti se zkracují. To není konec. Ještě druhé patro. Dnes už si život bez masmé-
dií nedokážeme představit, ale co dříve? Ocitáme se v době zrodu rádia, a to byla 
událost, když škola dostala rádio. Z přístroje se ozývala hudba, lidský hlas, je to 
možné? 
Hudba je také ústředním tématem další části výstavy. Škole byly darovány 
housle. Tento kouzelný nástroj zpestřil výuku. Za vynálezem rádia brzo přichází 
film. Návštěva biografu byla zážitkem pro všechny. Nejdříve němý film, posléze 
už mluvený a dočkali jsme se i barevného. Už stojím u přehledu předmětů. Ne-
vím, jak bych zvládla měřictví, ale hlavně náboženství. Prošla jsem se minulostí, 
zhlédla svět předchozích století.  
Historická výstava byla doplněna projektem SCI-FI.  Začetla jsem se do prací žáků. 
Procházela jsem světem Bradburyho, Asimova, Lema a dalších sci-fi autorů. Na 
závěr jsem si udělala radůstku, vybrala jsem si malou postavičku a drobným pe-
nízem přispěla do hliněného fondu.  
Opět jsem se přesvědčila, že práce dětí nám mají co říci a že obzor nápadů je 
nevyčerpatelný“.             
 
Ředitel školy F. Smolík vyslovuje poděkování: 
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„Ve dnech 13. - 16. června 2002 Základní škola Úvaly prožívala významný svátek 
- 90. výročí otevření hlavní školní budovy (1912). Výstava, která má již dlouhole-
tou tradici, se nesla mimo jiné v duchu tohoto významného výročí. Mnozí úvalští 
občané nám ochotně zapůjčili staré předměty a dokumenty, které připomněly 
nám dříve narozeným školu v minulém století. Byly to zejména staré fotografie, 
vysvědčení a školní pomůcky. Děkuji touto cestou za zapůjčení: pí Jitce Mandové, 
p. Ing. Jiřímu Háskovi, pí Marii Krupkové, p. Jindřichu Líznerovi, p. Ing. Vladislavu 
Procházkovi, pí Evě Mašínové, pí Anně Jaklové a pí Renatě Kašičkové. Za nápady 
a instalaci výstavy děkuji pedagogickému sboru naší školy. Velkým počinem školy 
bylo vydání Bulletinu „Ze školních kronik o škole od počátku až po současnost“. 
Návštěvníci výstavy jej měli možnost získat, pro další zájemce je k dispozici ve 
škole. Děkuji kolektivu naší školy za zpracování tohoto Bulletinu. Bylo náročné, 
od prostudování všech kronik zapůjčených ze Státního okresního archivu ve 
Zdibech, až po spolupráci s tiskárnou Typol s p. Janem Poledníkem. Za sponzoro-
vání tohoto Bulletinu děkuji tiskárně Typol a firmě Multitec Bohemia a.s.“                       
 
„Setkání minulosti s budoucností“ je článek Ing. Vladislava Procházky: 
„Výstava, která v polovině června signalizuje konec školního roku, byla tentokrát 
pojata v duchu 90. výročí otevření hlavní školní budovy. Kromě možnosti pro-
hlídky prostorů školy se naskytla příležitost vidět unikátní dokumenty z archivu 
školy nebo zapůjčené od soukromých osob. Vedle historických učebnic a psacích 
pomůcek byly vystaveny výkresy, výšivky, sešity staré čtyřicet, padesát a více let. 
Fotografie ukazovaly jednotlivé etapy proměn dolní části náměstí od počátku mi-
nulého století, kdy na místě školy stál statek až po roky, kdy byl zanedbaný hotel 
U lva zbourán a vyrostla zde, byť oproti původním záměrům neúplná, poslední 
přístavba celého areálu. Při listování kopiemi starých školních kronik, psaných 
úhledným písmem, se čtenář mimo jiné dozvěděl o opakovaných neúspěšných 
pokusech o výstavbu nové školy. Že by to bylo pro město typické? 
Dříve narozené jistě zaujaly fotografie učitelských sborů ze 30. let minulého sto-
letí, z doby, kdy instalace školního rozhlasu byla mimořádnou událostí. Temnou 
dobu německé okupace dokumentovaly vysvědčení s německým a českým tex-
tem nebo učebnice se začerněnými slovy. Fotografie z přelomu 50. a 60. let mi 
připomněly okamžiky, kdy jsem poprvé zasedl do školních lavic. Ožila ve mně 
vzpomínka na mou učitelku v 1. třídě paní Bedrnovou, která nás učila číst, psát a 
počítat. Na černobílých fotografiích jsem viděl spolužáky ve 3. třídě s paní učitel-
kou Mandovou nebo v 5. třídě s přísnou, ale spravedlivou paní Švábovou. Na jiné 
fotografii, pořízené při jakýchsi oslavách v kulturním domě, byl pan učitel Koní-
ček ve funkci dirigenta pěveckého kroužku, který hrou na housle při hodinách 
hudební výchovy zlepšoval dojem z našeho pěveckého projevu. Na snímcích ze 
školní olympiády bylo možné poznat tělocvikáře, pány učitele Fejta, Čapka a 
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Klíče. Netušil jsem, že jsou uchovány ve školním archivu výsledky lehkoatletic-
kého čtyřboje a lyžařského závodu z roku 1963. To mě dostalo!  Pohled mi sklouzl 
na vedlejší panel, na němž je naše 8. A včetně podpisů všech žáků. Na jiné foto-
grafii je paní učitelka Jásková v doprovodu několika žáků. To je už téměř 40 let. 
Pak už mi zalétly vzpomínky na učitele, kteří jsou jistě zapsáni v našich vzpomín-
kách: na paní učitelku Cmíralovou, která nás učila přírodopis, na pány učitele 
Boudu a Bělického, které jsme měli na chemii a fyziku, na pana Vanického, který 
nás měl na češtinu a dějepis a dokázal zpestřit výuku na tehdejší dobu moderními 
audiovizuálními prostředky, promítáním diapozitivů a 16 mm filmů. Nelze zapo-
menout na mladého charismatického pana učitele Jelena, který uměl bezvadně 
hrát na harmoniku a kterého některé dospívající dívky tajně obdivovaly. 
Při procházení školní budovou a nahlížením do tříd začínám srovnávat minulost 
a současnost. Ze tříd vymizela dřívější strohost. Zdá se mi, že současná škola se 
jeví více přátelská vůči žákům. Klade na ně sice vyšší nároky, ale současně posky-
tuje větší prostor pro individuální myšlení a seberealizaci. Dokladem toho byly 
ukázky výtvarných prací nebo část výstavy pod názvem SCI-FI. Právě budovaná 
počítačová učebna přispěje ke zvýšení úrovně výuky v počítačové gramotnosti, 
dnes již nezbytné a naprosto samozřejmé. 
Příprava školní výstavy si nepochybně vyžádala mnoho úsilí a rozhodně stála za 
zhlédnutí. Ve světle příznivého dojmu z návštěvy školy mě překvapila skutečnost, 
o níž jsem se dozvěděl. V době konání výstavy byla v základní škole jedna z vo-
lebních místností. Děti, které obětavě držely pořadatelskou službu, zvaly příchozí 
občany k návštěvě výstavy. Od řady z nich se jim dostalo odpovědi: "Nemám čas." 
Děti zažily hořký pocit zklamání. Já se jejich pocitům nedivím.“   
                                              
František Smolík, ředitel ZŠ Úvaly, dodává: 
Školní zvonek se u nás traduje od dob Marie Terezie, která provedla mnoho uži-
tečných reforem – včetně školské. Kořeny této reformy přetrvávají dodnes. 
Mnoho se změnilo, přeměny ve školství prožíváme neustále v návaznosti na po-
třeby společnosti, ve které žijeme. 
Aby se žákům i učitelům ve škole líbilo a dobře pracovalo, musíme čas od času 
leccos měnit na budově i uvnitř, obnovovat, rekonstruovat… Dovolte, abych při-
pomněl několik změn, které naše škola prožila o prázdninách, a ještě prožívá 
nyní: upravuje se pozemek pod školou tak, aby vyhovoval relaxaci i drobnému 
sportovnímu vyžití, o prázdninách byla dokončena nová počítačová pracovna pro 
žáky i učitele se stálým připojením na internet, byly opraveny komíny na hlavní 
školní budově, byla opravena některá okna a dveře včetně nátěrů, v mnohých 
třídách bylo položeno nové PVC, v mnohých třídách je vymalováno, stavební 
úpravy ve školní jídelně zlepšily kulturu stolování a zrychlily výdej stravy, lešení 
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na průčelí hlavní školní budovy napovídá, že během podzimu zazáří nově zrekon-
struované průčelí s překrásnými sgrafity, novými okny a novými věžními hodi-
nami. 
Dne 2. září 2002 jsme zahájili nový školní rok s 555 žáky, kteří jsou rozmístěni ve 
23 třídách. Oproti loňsku máme o 21 žáků méně, počet tříd se snížil o jednu. 
Školní družina pracuje ve 4 odděleních. Přejeme si, aby ten nadcházející nový 
školní rok se nám vydařil. Mnoho pozdravů posíláme do prvních tříd s přáním, 
aby všech 63 prvňáčků si odnášelo denně samé hezké zážitky.  
      
„Už máme indoše. Jak už jsme vás informovali v předchozích číslech ŽÚ, byla 
úvalská škola vybrána do 1. kola projektu Internet do škol. V červnu se začalo 
budovat. Bylo nutno vytvořit podmínky pro instalaci nových počítačů. Byl zhoto-
ven nový nábytek. Musely být provedeny nové rozvody elektřiny, na okna byly 
namontovány žaluzie, a hlavně muselo být provedeno zabezpečení tak drahé in-
vestice. Neboť ze strany některých firem nebyly dodrženy termíny, výstavba se 
pozdržela o celý měsíc. Ke spuštění celého systému došlo 3. srpna. Touto inves-
ticí přibyla ke stávající interní síti síť nová, tzv. indošovská. Protože tato událost 
není všední, bylo čtvrteční odpoledne 19. září uspořádáno slavnostní otevření 
„indošovské učebny“. Zúčastnění se shromáždili před počítačovou místností a 
očekávali zahájení. V úvodu promluvil ředitel školy F. Smolík. K zahájení se také 
připojil starosta Úval Ing. I. Černý. Hlavní slovo však měla Ing. B. Morávková, ko-
ordinátorka projektu. Po slavnostním přestřižení pásky se otevřely bílé bezpeč-
nostní dveře. Ale co to? Nemůžeme dovnitř, jsou zde mříže a za nimi uvězněné 
děti, které bezstarostně sedí u počítačů a surfují na internetu. Vy tu vězníte děti 
a jim to nevadí?! Náhle jsou mříže shrnuty a všichni si mohou prohlédnout, co se 
zde skrývá. Celkem škola disponuje 16 počítači vyšší technické kvality a 8 počítači 
nižší technické kvality. Počítače jsou trvale připojeny na internet. Do slavnost-
ního přípitku jen tiše vrní počítačové tělíčko a možná jen vzdychne po lahodném 
drinku. 
Toto počítačové vybavení velkou mírou přispěje ke zpestření výuky a ke zkvalit-
nění informační gramotnosti.“ Za ZŠ Úvaly Mgr. Markéta Licková. 
Článek je doslovně převzat ze ŽÚ 10/2002. 
       
Zajímavost zpoza ZŠ: Místostarostka J. Tůmová upozornila RM počátkem roku na 
nedokončené oplocení u Výmoly, kde místo využívají žáci jako kuřárnu. Také do-
poručila častý úklid pod okny školy v zadní části, kde se tvoří smetiště. 
 
V ŽÚ 2/2002 redaktorka I. Prchalová vedla rozhovor s žákyněmi ZŠ, které zorga-
nizovaly koncem minulého roku sběr oblečení pro mentálně postižené z Ústavu 
sociální péče v Milovicích. 
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V ŽÚ 3/2002 v článku Návštěva Motola líčí atmosféru návštěvy žáků ZŠ dětského 
onkologického oddělení nemocnice Motol Petra Kadeřábková. Přinesly dětem 
hračky a uspořádaly koncert Pěveckého sboru s Vánočním programem pod tak-
tovkou pí uč. Landgráfové, na klávesy hrál ředitel F. Smolík, dramatický kroužek 
devátých tříd předvedl s pí uč. Javůrkovou představení „Narození Ježíška“. 
V ŽÚ 3/2002 uveřejnila velmi zajímavé citace „Ze starých školních kronik – Ob-
dobí: 1930-1937“ D. Formanová. 
V ŽÚ 5/2002 žáci 5.B a 5.A popsalo, jak strávili 2. dubna s třídami 8.A a B Noc 
s pohádkou, seznámili se s dánským spisovatelem H. Ch. Andersenem, zahráli si 
pohádku O princezně na hrášku, Zimní královnu. Třída 5.A zůstala ve spacácích 
přes noc. 
V ŽÚ 12/2002 shrnuje ředitel školy František Smolík výroční rok, ptá se, zda se 
školní budovy líbí, děkuje sponzorům a uvádí na závěr trochu čísel: replika vstup-
ních dveří 72 tisíc Kč, mříže na dveřích 15 tisíc, věžní hodiny 56 tisíc, elektropráce 
20 tisíc Kč. Město přispělo na přední část fasády 120 tisíc Kč a na část ke kostelu 
250 tisíc. Hodnota celé fasády byla 1 800 000 Kč, kterou dofinancovala firma Me-
trostav jako sponzorský dar městu. 
 

Zvláštní a praktická škola 
 
Ředitelka Eva Bubáková uvádí pro kroniku: 
Umístění absolventů 
„V letošním školním roce ukončí na naší škole povinnou školní docházku celkem 
13 žáků (7 děvčat a 6 chlapců). Je pro nás radostí, že 11 z těchto absolventů bylo 
přijato do odborných učilišť, kde získají odborné vzdělání. Tři žákyně nastoupí na 
střední odborná učiliště, dvě na odbor cukrářka a jedna na integrovanou střední 
školu na obor zámečník-strojní mechanik. Tyto dívky ukončí své studium na uči-
lišti maturitou. Ostatní žáci se umístili na tyto obory: kuchař, truhlář, zedník-ob-
kladač, čalouník. Dva žáci nastoupí v září do Praktické školy v Úvalech. 
Chválíme nový školský zákon, který dává našim žákům podle jejich schopností 
volnost ve výběru učiliště bez omezení, takže mají nyní stejné možnosti volby 
jako děti ze základních škol.“ 
 
Spolupráce se Základní školou v Úvalech 
„Pobytu v přírodě v Benešově Hoře se ve dnech od 31. 5. do 8. 6. spolu s dětmi 
ze základní školy zúčastnilo také několik našich žáků z prvního stupně v dopro-
vodu paní učitelky Šárky Zahrádkové. Byl to vlastně první pokus o spolupráci to-
hoto druhu, který se osvědčil. Děti se spřátelily, zapojily se do společného pro-
gramu. Prožily tak krásný týden v jižních Čechách a bylo jim spolu dobře. Děku-
jeme základní škole za pozvání!.“ 
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V ŽÚ 9/2002 informuje ředitelka Speciálních škol Eva Bubáková o sloučení 
Zvláštní školy a Praktické školy v Úvalech v jeden subjekt se společným novým 
názvem Speciální školy Úvaly, ta poskytuje žákům základní vzdělání, ale s použi-
tím speciálních metod a prostředků. Rozsah učiva je redukován na nutný základ 
a tempo výuky je přizpůsobeno potřebám každého žáka. Výhodou je malý počet 
žáků ve třídě, tím i možnost učitelů věnovat se individuálně žákům podle jeho 
možností a potřeb. 
 

MDDM – Městský dům dětí a mládeže 
 
Rekonstrukce a přístavba Městského domu dětí a mládeže. 
Ředitelka MDDM pí Jana Pospíšilová předložila radě města a zastupitelstvu zá-
měr na rekonstrukci a přístavbu objektu čp. 372, kde Městský dům dětí a mlá-
deže sídlí. 
 
V ŽÚ 3/2002 redaktor Ing. Procházka hovoří s ředitelkou J. Pospíšilovou a vedoucí 
správy majetku Ing. R. Perglerovou o důvodech plánovaných stavebních změn bu-
dovy a cílech. Jsou uveřejněny i 3 vnější projektové pohledy na finální provedení. 
 
Ing. Černý poukázal na nutnost zvýšit úsilí na získání finančních prostředků ze 
strany sponzorů či banky, ale i ze strany rodičů a přátel MDDM.  
Ing. Vyskočilová pokládá akci za časově nevhodnou, a proto navrhuje odklad na 
příští rok. 
Z dotazů a připomínek zastupitelů byl nejzávažnější návrh na výstavbu nového 
objektu. Po stručném shrnutí předpokládaných nákladů s tím spojených (7 až 8 
mil. Kč) se návrh jeví jako nereálný. 
Ing. Černý závěrem oznámil nutnost svolat k tomuto problému v brzké době mi-
mořádné VZZM, které by akci odsouhlasilo. Pro orientaci nechal přítomné zastu-
pitele vyjádřit se: 13 přítomných zastupitelů akci podpoří, jeden se zdržel. 
Ing. Perglerová předložila radě k projednání jištění úvěru na rekonstrukci MDDM 
formou zástavy objektem čp. 372 na parcele p.č. 2041 a 2042. Tento postup rada 
odsouhlasila a doporučila VZZM souhlasit se zástavou objektu MDDM čp. 372 na 
parcele p.č. 2041 a pozemků p.č. 2041 a 2042 pro potřeby úvěru. 
Zastupitelé města na svém jednání 24.4.2002 odsouhlasili záměr rekonstrukce a 
přístavby MDDM s tím, že si zajistí úvěr do výše maximálně 2,5 mil. Kč, objekt 
MDDM čp. 372 na p.č. 2041 a pozemky p.č.2041 a 2042 budou použity jako zá-
stava a Město Úvaly bude splácet úroky úvěru na rekonstrukci MDDM. 
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Ing. Perglerová seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení na dodava-
tele rekonstrukce a přístavby MDDM. Komise pro hodnocení nabídek posoudila 
šest předložených nabídek. Konstatovala, že všechny splňují předepsané pod-
mínky a doporučila firmu AŠ-et stavební, s.r.o. Na základě výběrového řízení na 
akci "Přístavby a rekonstrukce MDDM" a na doporučení výběrové komise stano-
vila jako dodavatele firmu AŠ-et stavební, s.r.o. a pověřila starostu města k pod-
pisu smlouvy o dílo. 
 
K celé akci se vyjádřila ředitelka MDDM J. Pospíšilová výstižným dopisem čtená-
řům měsíčníku Život Úval, který kronikář celý přejímá: 
„… jak jste jistě postřehli, v MDDM /v ulici V. Nováka čp. 372/ začala rekon-
strukce. Tak trochu s nostalgií jsme pozorovali, jak se bourá náš „starý baráček“, 
rychle jsme přesazovali buxusy, růžičky a díky pomoci pana Šmejkala z VPS se 
paní Procházkové snad podařilo zachránit vzrostlé rododendrony, které bylo 
nutné přemístit. Práce na stavbě se rozběhly na plné obrátky a již vykopané zá-
klady přístavby jsou příslibem prostornějšího domu, na který se těšíme všichni. 
V současné době probíhají kroužky v Tesku. Stěhování jsme zvládli za plného pro-
vozu díky pomoci Veřejně prospěšných služeb, které odvedly opravdu velký kus 
práce. Touto cestou bych chtěla jejich vedení i zaměstnancům, zejména panu P. 
Prchalovi, J. Konečnému, P. Bělochovi a P. Jaklovi poděkovat. 
S velkou radostí mohu konstatovat, že rekonstrukce MDDM nenechala lhostejné 
rodiče, podnikatele, organizace v Úvalech – např. Český rybářský svaz, ale ani 
děti a mládež. Snaží se nám pomoci buď sponzorskými dary, poskytnutím prostor 
– TJ Sokol, či organizováním akcí, jejich výtěžek jde na účet určený pro přístavbu. 
V minulém ŽÚ jsme si mohli přečíst anonci na burzu květin, kterou organizovaly 
maminky, paní H. Hoblíková a paní J. Baumruková v cukrárně Pod kaštany. Při 
prodeji jim vydatně pomáhaly i jejich děti. Výtěžek 2 010 Kč byl dán na účet 
MDDM. Oběma patří náš dík, stejně jako panu Šelířovi, který jim poskytl po-
třebný prostor.“ 
 
Přístavba MDDM – jiné vyjádření ředitelky k průběhu přístavby: 
“… s velkou radostí píši tyto řádky, neboť zpráva, kterou pro vás mám, je dobrá 
pro nás všechny, zvláště pro vaše děti, vnoučata či pravnoučata. Stavba MDDM 
zdárně pokračuje. Firma Aš-et nejprve bourala, pak kutala v zemi, nyní zdí, a tak 
již můžete pozorovat, jak náš domeček nabývá nových tvarů a rozměrů. K tomu 
je potřeba mít finanční prostředky. A ty se nám začínají scházet díky podepsa-
nému úvěru s GE Capital Bank na dva a půl miliónu Kč, grantu 200 000 Kč, který 
nám byl přidělen krajským úřadem a díky sponzorům. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Šupíkové, Mrázkové, Hoblíkové, 
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Baumrukové a Stembergové, manželům Procházkovým, Bulíčkovým, Kubíčko-
vým, Frankovým, panu Procházkovi, firmám Solar Technik, Elektro Hlávka, Kon-
tejnery J. Nováka a Českému rybářskému svazu v Úvalech. Tito všichni nám již 
dali finanční dar v celkové výši 43 798 Kč. Další sponzoři nám budou zasílat peníze 
během následujících dní. Přislíbeno máme ještě okolo 70 000 Kč z řad místních 
podnikatelů a rodičů. Na benefiční akademii se vybralo 10 998,80 Kč a doufáme, 
že i benefiční koncert úvalských kapel bude finančně úspěšný. Bigbeaťáci, soko-
lové, Camionservis Tomáše Hodra, Truck Trial Club Úvaly s Petrem Frýdmanem 
nám nesmírně pomohli, děkujeme! Děkuji MVDr. Jiřímu Hlaváčkovi za natočení 
propagačního videofilmu pro jednání se sponzory. 
Velmi nám pomohla firma MB Consult Breda, která sponzorsky provedla hydroi-
zolace a protiradonovou bariéru. Děkuji též všem, kteří nám pomáhají ve shánění 
peněz u významných sponzorů, panu starostovi Ing. Černému, paní J. Tůmové, 
Ing. Perglerové, Ing. Procházkovi. 
Pro ty, kteří by se ještě rozhodli nám přispět, uvádím číslo konta: GE Capital Bank, 
270 121-574/0600, variabilní symbol 111, konstantní 558. 
Všem přeji krásné prázdniny plné pohody a sluníčka a doufám, že zahajovat čin-
nost kroužků po prázdninách budeme již v novém domečku…“ 
 
V polovině června byly dokončeny základy a začaly vyrůstat zdi přístavby taneč-
ního sálu MDDM. 14. listopadu 2002 proběhla kolaudace rekonstrukce a pří-
stavby MDDM. Celá akce probíhala podle projektu pana Václava Martínka. Ge-
nerálním dodavatelem byla firma Aš-et z Aše, vedoucím stavby byl Ing. Spáčil, 
stavbyvedoucí p. Císler. 
Funkci dozoru investora vykonávali: Ing. O. Nečas a Ing. R. Perglerová. 
Na stavbě se podílelo několik firem z Úval a okolí: rekonstrukci střechy zajistila 
firma p. Vlastimila Hladíka ml., sádrokartonové konstrukce podkroví a vazbu pro-
vedla firma Zbyňka Růžičky, instalaci nového otopného systému provedla firma 
p. Chlubny, povrchové úpravy podlah provedl Josef Kopecký, obklady stěn pro-
vedl pan Chot. 
Slavnostní otevření MDDM po rekonstrukci se konalo 20. prosince 2002 v 18 h. 
V sobotu pak byl od 9 do 19 hodin den otevřených dveří. 
 
Kroužky MDDM 
V roce 2002 bylo přihlášeno 610 členů zájmových útvarů, z toho 100 předškolních 
dětí, 434 dětí ve věku do 15let a 26 ve věku 15 až 18 let. MDDM využíval i dvě 
místnosti v budově TESKO. Loni navštívilo 6 000 lidí akce domu dětí. 
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Akce MDDM 
1. – 3. 3. pozval MDDM na výstavu fotografií Aleny a Miloslava KVASNIČKOVÝCH – 
FILIPÍNY, OSTROVY MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM 
S fotografickou tvorbou manželů Kvasničkových a jejich poutavým povídáním o 
Indonésii jste se měli možnost seznámit již v květnu minulého roku. Několik otá-
zek týkajících se připravované výstavy položila ředitelka Jana Pospíšilová paní 
Aleně Kvasničkové. 
„Jak to bylo s vaší cestou na Filipíny? 
Po necelých dvou letech jsme se opět rozhodli pro návrat do Asie. Vybrali jsme 
si opět Indonésii, ale situace v místech, která jsme chtěli navštívit, nebyla příliš 
klidná. Zvolili jsme nakonec Filipínské souostroví, které se od ostatních zemí ji-
hovýchodní Asie značně odlišuje. Je to zde jediná křesťanská země, vyvíjející se 
posledních sto let pod silným vlivem USA. Dvouměsíční cestu jsme si opět orga-
nizovali sami, tentokrát bez podpory Filipínského zastoupení, které, přes původní 
příslib, neprojevilo zájem o spolupráci. 
Jaké byly vaše zážitky? 
Vzhledem k členitosti Filipín a velkým vzdálenostem jsme nakonec stanovili 
trasu, která zahrnovala průjezd a zastavení na všech důležitých centrálních os-
trovech, s výjimkou vzdálenějšího ostrova Palawan a ostrova Mindanao, které je 
problematickou zónou a sídlem místní muslimské menšiny. Filipínám sice chybí 
staleté historické památky, mají však neopakovatelnou přírodu, zajímavý je i ži-
vot příslušníků horských kmenů, rybářů nebo filipínských léčitelů. Filipíny jsme 
s mnoha zastávkami procestovali naprosto v pohodě, autem, lodí, na motorce, 
letadlem a pěšky. Každý den jsme potkávali úžasné lidi, seznamovali se s jejich 
životem, náboženstvím, tradicemi. Zúčastnili jsme se s nimi kohoutích zápasů, 
karnevalu, sekání třtiny na polích, hledali jsme mumie, viděli jsme sopku pár dní 
před erupcí... Prostě těch zážitků je za dva měsíce nepočítaně. 
Jakým jazykem jste se domluvili? 
Hlavním jazykem byla pro nás angličtina, protože klasická filipínština, neboli taga-
log, se využívá především na hlavním ostrově Luzonu. V dalších oblastech se už 
mluví nářečím nebo jazykem zcela jiným, a i Filipínci mezi sebou občas používají 
angličtinu nebo alespoň anglická slova. Angličtina je tu dokonce uznaným politic-
kým a obchodním jazykem. 
Jaké fotografie bude vaše výstava prezentovat? 
Na výstavě představíme zhruba 40 fotografií, zachycujících filipínskou přírodu, 
každodenní život lidí i zajímavá místa na ostrovech. K barevným fotografiím jsme 
tentokrát zařadili i několik snímků černobílých, které určitě upoutají pozornost 
návštěvníků. Stejně jako v případě fotografií z Indonésie i tato výstava je pro-
dejní.“ 
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15. – 17. 3. prezentovali v MDDM svou tvorbu členové výtvarné skupiny 
GALERIE MLADÝCH UMĚLCŬ  
Tomáš Porubský   obrazy 
David Turecký  fotografie 
Monika Albrechtová obrazy 
Ilona Bartáková  obrazy, kameny, květináče 
 
Již třetí rok vystavuje v MDDM skupina mladých výtvarníků, jejímž duchovním 
otcem je malíř Tomáš Porubský. Každý rok tato Galerie mladých umělců před-
staví někoho nového. Nejinak je tomu bylo i letos, kdy spolu s Tomášem Porub-
ským (obrazy), Davidem Tureckým (fotografie) vystavovala své obrazy, květináče 
a kameny Ilona Bartáková. A nyní něco ze života těchto mladých a nadějných. 
 
MONIKA ALBRECHTOVÁ 
narozena 1980, úspěšně odmaturovala na Střední umělecko-průmyslové škole 
obor konstrukce nábytku. Po dvou neúspěšných zkouškách na VŠUP obor design 
a architektura začala pracovat jako kreslička nábytku. To bylo již před rokem, kdy 
mi o sobě Monika řekla: „Designu bych se chtěla věnovat i nadále. Ve svém vol-
ném čase si ulítávám na psychedelických obrazech a věnuji se také divadlu. Účin-
kuji v experimentálním seskupení BRUXO.“ 
 
DAVID TURECKÝ 
narozen 1981 v Praze. Vystudoval SOU služeb obor fotograf, fotografické práce. 
Poté pokračoval v nástavbovém studiu. Jeho dlouholetá zábava skatebording mu 
umožnila spolupracovat s několika skatebordovými časopisy, kde získal neoceni-
telnou praxi pro život fotografa na volné noze.  
 
ILONA BARTÁKOVÁ 
narozena 1977, vystudovala pětiletou střední hotelovou školu, výtvarné činnosti 
se věnuje od dětství. První samostatná výstava v r. 1998 v hospůdce U Anežky 
v Říčanech. Poté následovaly samostatné i společné výstavy. Od r. 2001 patří 
k výtvarné skupině Galerie mladých umělců. V její tvorbě se objevují prvky gra-
fiky, figurální malby, abstrakce, fikce. Často využívá efektů barevných lepidel či 
sprejů. V současné době se zaměřuje především na malbu akrylovými barvami 
na sololitové desky různých velikostí. V její tvorbě najdeme dekorativní i užitkové 
předměty (keramika, květináče, kameny), jejichž výzdoba je abstraktní či moti-
vována mořskou tematikou. 
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TOMÁŠ PORUBSKÝ 
Tohoto zajímavého autora většina zná. Od své první výstavy v MDDM v r. 2000 
urazil pořádný kus cesty. Tomáš byl nejprve velmi ovlivněn odkazem surrealistic-
kých mistrů, v jeho obrazech je spousta asociací, snaží se i o stylizaci různých věcí, 
geometrickou či figurální abstrakci, zobrazuje své fantazie. Jeho tvorba neobsa-
huje pouze olejomalby, ale experimentuje. Něco mezi obrazem a objektem, ale 
velmi působivé.  Tomáš o tom říká: „Celé je to něco jako řeka, která teče ve svém 
korytu a nese s sebou různé předměty, které přeměňují její původní ráz a vzhled. 
 
Galerie MDDM uvedla ve dnech 22. – 24. 3. výstavu fotografií, na které předsta-
vili svou tvorbu dva velmi mladí autoři ŠÁRKA PODLUCKÁ a DAVID ČEMUS 
 
Šárka Podlucká o sobě: 
„Narodila jsem se v r. 1982, po ZŠ jsem šla studovat na SPŠ sdělovací techniky 
v Praze, obor obrazová a zvuková technika. Původně jsem se chtěla věnovat 
filmu, ale pak mě více zaujalo fotografování. Základy fotografování jsme měli bo-
hužel pouze půl roku ve druhém ročníku, ale díky naší paní profesorce, která byla 
do fotografování zapálená, se stalo mým koníčkem. Od té doby si beru fotoapa-
rát kdykoli se dostanu ven, hlavně do přírody a snažím se zachytit části přírody, 
kterých si kolikrát ani nevšimneme. Tohle se mi na fotografování líbí. Pomocí fo-
toaparátu můžeme zachytit třeba i ze zničené krajiny určitou část, která zůstala 
krásná, aniž by výsledek prozrazoval, kde jsme fotografovali. 
V budoucnu bych nejraději šla na FAMU nebo soukromou školu fotografickou 
v Praze. Uvidíme, ale fotografie zřejmě zůstane vždy mým koníčkem. 
 
David Podlucký o sobě: 
Narodil jsem se v roce 1980, studuji již třetím rokem na ČVUT – fakulta stavební, 
obor systémové inženýrství. Svého koníčka fotografování jsem objevil v létě 1999 
při cestě po Skandinávii. Přišlo mi škoda nezaznamenat tamní přírodu. To jsem 
ještě netušil, jak moc mě toto „zaznamenávání“ fotoaparátem mého tatínka 
chytne. Po návratu jsem zkoušel i jiné žánry fotografie (fotografování lidí, archi-
tektury), ale nezaujalo mě to tak, jako předešlé motivy krajiny a přírody. Zlom 
nastal, když jsem u polských hranic ve východních Čechách fotografoval zvěř. 
Tento druh fotografie mě natolik zaujal, že jsem u něj zůstal dodnes. Průvodcem 
a rádcem pro mě byli a jsou zkušenosti lidí z celého světa, a to díky médiu zva-
nému internet. V dnešní době se zvěř v přírodě fotí výhradně na barevný mate-
riál. Mě však inspirovaly černobílé fotografie zvěře Slávy Štochla ze 70. let. Tyto 
fotografie mají neopakovatelnou atmosféru, která se na barevné materiály nedá 
zachytit. Dalším kladem tohoto stylu je práce ve fotokomoře. Líbí se mi, že mám 
stoprocentní kontrolu nad vším, co dělám a nemusím být závislý na proměnlivých 
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výsledcích z minilabu. Mým snem do daleké budoucnosti je vydání knihy s čer-
nobílými fotografiemi zvěře a přírody. O významu výstavy a jejím průběhu píše 
v ŽÚ 5/0002 Ing. V. Procházka a dokumentuje fotografiemi. 
 
Tradiční letní tábory MDDM se letos konaly v Cholticích od 4. do 13. 7. s Evou 
Šimůnkovou a MIMOZEMŠŤANY, ve Svaté Kateřině od 13. do 27. 7. s Alenou Sis-
milichovou, Olinou Procházkovou a výletem do české historie a taneční tábor ve 
Štědroníně s Alenou, Olinkou, Radkem a Jitkou jako vždy poslední prázdninový 
týden v srpnu. Účastnilo se celkem 175 dětí.                                                          
 
Dům dětí přišel v tomto školním roce s novou nabídkou. Jedná se o cvičení ma-
minek a dětí ve věku 1-3 let, které vede Mgr. Hana Němcová. Vzhledem k vel-
kému zájmu jsou kroužky pro nejmenší v pondělí, středu a čtvrtek vždy od 9 do 
10 hodin. V budoucnu by měl vzniknout jakýsi mateřský klub, ve kterém se ma-
minky dozví od psychologa a dětské lékařky důležité informace pro ně i jejich 
děti, naučí se novým technikám, kterými si zkrášlí byt - např. batikování, zdobení 
perníčků, velikonočních vajíček, malování na sklo, drátování, patchwork (textilní 
technika), vázání květin. Plánujeme setkání s kosmetičkou, kadeřnicí, cvičitelkou 
kalanetiky a módní přehlídku, na které budou k vidění modely nejen pro ma-
minky a tatínky, ale i jejich děti. Tento klub bude mít na starosti paní Olga Pro-
cházková. Plánujeme jej do nového domečku, ve kterém budeme schopni zajistit 
i hlídání dětí po dobu trvání jednotlivých akcí.  
 
12.10. se děti z kroužků HIP HOP zúčastnily žebříčkové soutěže v Prostějově, 
která byla nominační na mistrovství ČR. Radek Brusch touto cestou děkuje rodi-
čům účastníků za doslova bleskovou výpravu dětí na tuto soutěž a dětem za 
dobré výkony. Přestože taneční skupina Rytmus má dva mistry republiky HIP 
HOPU v kategorii juniorské i hlavní, Českomoravská taneční organizace nezaslala 
žádné propozice. Zřejmě se báli, že si O. a R. Bruschové zase odvezou první místa. 
A jestli ano, měli pravdu. Ondro, Radku, gratulujeme!!! Stejně tak máme radost 
z výkonu Petry Kyselové, Andrei a Kamily Gruberových, Kristýny Novákové, 
Hanky Barešové a Radka Brusche, kteří se probojovali v malé formaci do finále a 
obsadili 5. místo stejně jako duo Mirek Milko a Ondra Brusch. Výkony ostatních 
dětí výborně reprezentovaly naši taneční skupinu.  
 
17.10. odjíždějí do Německa na mistrovství světa v HIP HOPu Adéla Šepková, 
Hanka Barešová, Ondra a Radek Bruschovi. Držíme jim palce a děkujeme spon-
zorům, kterými jsou MěÚ Úvaly, pánové J. Krutský, K. Kašička, Zdeněk Vlček, M. 
Hlávka a Autodoprava Branyš. 
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V ŽÚ 8/2002 vidíme mnoho fotografií dokumentujících Benefiční koncert pro 
MDDM na podporu dostavby domu dětí a jako poděkování sponzorům. Výtěžek 
z produkce Medvěd 009, Divokej Bill, Snails a prodeje výrobků byl přes 22 tisíc. 
Akce se konala ve zdarma zapůjčeném areálu Sokola. 
 

Mateřské školy 
Usnesení č. Z-22 73: 
Zastupitelstvo města:  
a) ruší k 31.12.2002 stávající organizační složky 2. Mateřská škola Úvaly a 3. Ma-
teřská škola Úvaly, 
b) zřizuje od 1.1.2003 příspěvkové organizace s právní subjektivitou (dále jen 
POPS): 
Mateřská škola Pražská, Úvaly,  
Mateřská škola Kollárova, Úvaly,  
c) stanovuje, že nově zřízené POPS převezmou veškerá práva a povinnosti stáva-
jících organizačních složek 2. MŠ a 3. MŠ Úvaly.  
Pro: 10 Proti:3 Zdržel se: 0  
 
Usnesení č. Z-22 74:  
Zastupitelstvo města:  
a) ukládá vedení MěÚ a ředitelkám 2. a 3. MŠ zajistit zpracování zřizovacích listin 
a další průvodní dokumentace pro POPS k termínu 31. 12. 2002 podle metodic-
kého pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 23 620/2002-60,  
b) pověřuje starostu města k podpisu Zřizovací listiny pro POPS Mateřská škola 
Pražská, Úvaly a Mateřská škola Kollárova, Úvaly.  
 
Perlička na závěr kapitoly školství – 26.4. (v ŽÚ 6/2002) byla u příležitosti 90. 
výročí otevření bývalé měšťanky uspořádána Akademie školských zařízení, které 
se účastnily všechny složky – MŠ, MDDM, základní i zvláštní škola. Nechyběla só-
lová hudební vystoupení, divadelní a taneční. Podle M. Lickové to byly nezapo-
menutelné kulturní zážitky (doložené fotodokumenty v ŽÚ).  
 
 
VI. Život v Úvalech 
 
Mezi společenský život v Úvalech patří i povědomí o občanech, kteří žijí mezi námi 
a o takových, s kterými jsme se rozloučili. Kulturní komisi se nelíbí způsob, jakým 
se zveřejňují oznámení o úmrtí spoluobčanů. Odkoupila proto vývěsní skřínky 
v Husově ulici vedle květinářství. Plochu, na které jsou umístěny, bezplatně pro-
najala Ing. Kolouchová. Iveta Vrbová, která v květinářství prodává, se nabídla, že 
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bude zdarma úmrtní oznámení vyvěšovat a umožní vložit i zakoupenou vhodnou 
květinu. 
 

Podnikání, služby 
 
Česká pošta oznámila nové ceny za poštovní služby ve vnitrostátním styku od 
1.9.2002. Standardní psaní odešleme místo 5,40 za 6,40 Kč za dodržení určených 
rozměrů, které umožňují rychlé třídění v automatizovaných třídírnách. 
 
Česká spořitelna, a.s., pobočka v Úvalech oznámila, že na budově spořitelny 
v Husově ulici čp. 78 byl nově instalován bankomat České spořitelny, a.s. Banko-
mat je k využití 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Bankomat akceptuje všechny 
platební karty vydávané bankovními domy v ČR. 
Pokud nevlastníte platební kartu a máte o ni zájem, pracovnice ČS, a.s. v Úvalech 
Vám ochotně poskytnou veškeré informace týkající se platebních karet České 
spořitelny, a.s. Iva Klírová, vedoucí pobočky dále oznamuje změnu provozní doby 
platnou od 1. 2. 2002. 
 
PO 9.00 – 12.30        13.30 – 17.00 
ÚT 9.00 – 11.30  zavřeno 
ST  9.00 – 12.30       13.30 – 17.00 
ČT  9.00 – 12.30       13.30 – 17.00 
PÁ  9.00 – 11.30           zavřeno 
 
Ze ŽÚ 3/2002 se dozvídáme prostřednictvím článku J. Tůmové „Předání daru“ o 
úvalské firmě Vorwerk CS, k.s. Úvaly mateřské škole (3. MŠ). Jednalo se o vysavač 
v ceně 26 800,- Kč. Tehdy měla podle knihy Úvaly v průběhu staletí sídlo v Praze, 
v Úvalech ve Foersterově ulici čp. 371 byla prodejna společnosti a zákaznické cen-
trum. Firma nabízí vysavače značky Kobold a kuchyňské varné mixéry Thermomix 
21. V ČR má společně s divizí Thermomix více jak 2000 spolupracovníků, nabízené 
výrobky jsou ve vysoké kvalitě, ale také za poměrně vysoké ceny. 
O podnikání se v kronice 2002 nedá mnoho napsat, jediné informace lze čerpat z 
inzerátů podaných do ŽÚ, když místní firmy hledají zaměstnance nebo nabízejí 
služby. Máme tady odvoz suti, kontejnery, autodoprava – V. Novák; Prodej písku – 
Hodov, štěrky, zemina; Stavebniny Krutský; autodoprava, kontejnery, zemní práce 
– Hovorka; oceňování nemovitostí I. Rut; oceňování nemovitostí, soudní znalec – B. 
Kolouchová; Multitec Bohemia; Elektronik Servis – P. Čadil; Malířství – lakýrnictví – 
Hatnianek; FA – AZ stříška – Střechy – pokrývačské práce, okapy montáž – Zeman 
Úvaly; Zemní práce, autodoprava Tyl Martin – Úvaly; trvalé připojení k internetové 
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síti SATCA, s.r.o. Petr Tůma; Montáže a opravy plynových zařízení a elektrospotře-
bičů  – Petr Kučera Raisova 967; „U Vinařů“ – nově zrekonstruovaná vinárna 
v Havlíčkově ul. čp.162 (P. Kvapil a E. Mašatová); Akumulátory V. Pilát, prodej a 
servis, 5. května Úvaly; Dámské zakázkové krejčovství Marta Štěpánková, Roháčova 
čp.1188 Úvaly; Kosmetický salon Helena Fridrichová Nerudova čp.110 Úvaly; Auto-
škola Úvaly, Martínek; hotel Budka nabízí služby: restaurace FORMANKA denně od 
10-23 hodin, Jiráskova čp. 91, sázkové hry KENO, sportka, sazka, nabíjení mobilů 
GO a TWIST; Truhlářství a zámečnictví Vladimír Sušír, Čelakovského čp.1326 Úvaly; 
půjčovna videokazet ÚTM Pavel Krob, počítače, servis a přestavby; Chemická čis-
tírna Golden clean a.s. Husova čp.31 Úvaly; Čalounictví Kateřina Herstusová Úvaly. 
 
ESSA Czech, s.r.o. 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (v ŽÚ 
11/2002) se vyjadřuje závěrem zjišťovacího řízení o posuzování vlivu na životní pro-
středí k „dostavbě výrobního závodu v Úvalech“. V obsáhlém článku je popsán sou-
časný stav lisovacích a svářecích linek plechových autodílů. Je uveden názor města 
Úvaly, které s rozšířením nesouhlasí kvůli negativnímu vlivu a dopadu na prostředí 
a bytovou zástavbu rodinných domků a vlivu na krajinný ráz, kvality ovzduší a splaš-
kových vod. 
Závěr od KÚ zní: chce-li oznamovatel pokračovat v přípravě stavby, musí zajistit 
zpracování dokumentace ve smyslu §8 zákona č.100/2001 Sb. 
 

Doprava 
 
Železniční koridor 
„Při rekonstrukci železničního koridoru budou provedena protihluková opatření. 
Pozorný čtenář jistě zaregistroval zmínky v celostátních denících i v Životu Úval o 
modernizaci železničního koridoru. V úseku Praha-Běchovice – Úvaly, na němž je 
plánována rychlost projíždějících vlaků na trati mimo město až 160 km/h, se počítá 
s úpravou železničního svršku i spodku drážního tělesa. Součástí úprav je návrh 
protihlukových opatření. V minulém roce dospěla jednání do stadia územního ří-
zení a magistrátem hlavního města Prahy bylo vydáno územní rozhodnutí. Proti 
tomu jsme se odvolali, protože jsme považovali protihluková opatření za nedosta-
tečná. Ministerstvo pro místní rozvoj poté územní rozhodnutí zrušilo a uložilo pro-
jednat v novém územním řízení celou záležitost znovu. Přípravné práce jsou nyní 
s námi a s místními částmi Prahy, které jsou bezprostředně dotčeny modernizací 
tratě, více konzultovány. České dráhy mají nyní novou protihlukovou studii, která 
je zpracována podrobněji a modernějším způsobem a byla nám předána k vyjád-
ření. Po konzultacích s Ing. Horníčkem, specialistou na otázky hluku z dopravy, 
máme připraveny připomínky, v nichž požadujeme, aby protihluková opatření byla 
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provedena ještě důkladněji a aby se co nejvíce hluku zachytilo co nejblíže k traťo-
vému tělesu. Po vyjádření investora bude možné zahájit nové územní řízení“, sdě-
luje pro kroniku starosta I. Černý. 
 
Parkoviště P+R Praha-Běchovice 
Dne 1. února 2002 byl při silnici I/12 (Praha - Kolín) zahájen provoz záchytného 
parkoviště P+R Praha-Běchovice. Parkoviště P+R (Park and Ride, zaparkuj a jeď) lze 
při cestě do centra Prahy využít k odstavení automobilu. Parkoviště jsou po celou 
dobu provozu hlídaná. K následné cestě do centra města pak řidič může využít pro-
středky Pražské integrované dopravy (PID). Kromě ekologického přínosu přinášejí 
parkoviště P+R také úsporu času (parkoviště P+R jsou vázaná na segregované druhy 
hromadné dopravy - metro nebo vlak, řidič se takto vyhne dopravní zácpě) a od-
stranění komplikací s parkováním automobilu v centru. 
Parkoviště P+R Praha-Běchovice je situováno poblíž křižovatky ulic Českobrodská a 
Do Dubče, v těsné blízkosti železniční stanice Praha-Běchovice. Řidiči k další cestě 
do centra města mohou využít vlaky Českých drah, v nichž v plné míře platí tarif 
PID. Jízdní doba do centra města činí 17 minut, vlaky jezdí v přepravní špičce po-
většinou v intervalu 30 minut, mimo špičkové období v intervalu 60 minut. 
Parkoviště má kapacitu 100 míst a má obvyklé standardy záchytných parkovišť na 
území hl. m. Prahy. Je hlídané 24 hodin a otevřené od 4.00 h do 1.00 h následujícího 
dne. Informaci podal Ing. Jiří Prokel, ředitel Ropid Praha. 
Mapka a článek jsou uveřejněny v ŽÚ 5/2002. 
 
V ŽÚ 3/2002 odkazuje tabulka a popis k článku z lednového čísla o změnách cen 
jízdného na železnici a zdůrazňuje spíše neznámou součást tarifu jízdného ve vlaku. 
Jedná se o Ceník přirážek za porušení přepravních podmínek a Ceník smluvních po-
platků. Sedmnáct bodů obou ceníků je z pohledu roku 2022, kdy je kronika psána, 
trochu směšných, protože od té doby jsou některé nedovolené úkony v nových vo-
zech neproveditelné. Např. vyhazování předmětů z vlaku, ale na okrajových tratích 
asi ještě jezdí staré soupravy, kde bylo možné otevřít okno. Nekontrolované je ani 
neoprávněné obložení místa k sezení s pokutou 100,- Kč. Málokdy se průvodčí za-
jímá o tašky a zavazadla vedle sedícího pasažéra. Sám pasažér však při plně obsa-
zeném vlaku zabrané místo uvolní. Cena za manipulační přirážku za prodej jízdenky 
ve vlaku byla 20,- Kč a 800,- Kč při jízdě „na černo“. 
 
Autobusové linky  
 
Nové autobusové linky číslo 423 na trase Český Brod, žel. stanice - Doubravčice - 
Úvaly, žel. stanice a číslo 424 Úvaly, žel. stanice - Dobročovice, rozcestí - Škvorec - 
Třebohostice začaly jezdit 16. června. Oba spoje navazují na vlaky z a do Prahy ve 
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stanicích Český Brod a Úvaly. Kvůli nim se zkrátí linka číslo 304 z Černého mostu do 
Škvorce a jede pouze do zastávky Úvaly, žel. stanice. Informoval o tom regionální 
organizátor pražské integrované dopravy ROPID.           
 

Bezpečnost a pořádek ve městě 
Policie ČR Praha – východ 
V ŽÚ 3/2002 hovoří por. Mgr. D. Bušková, tisková mluvčí OŘ PČR, o preventivním 
tématu roku – ochrana rekreačních objektů. Množí se krádeže na území Středočes-
kého kraje, proto PČR zvyšuje preventivní prohlídky rekreačních oblastí a nabádá 
obyvatele k opatrnosti a ochraně majetku. Nejvíce ohrožené jsou příměstské části. 
V ŽÚ 5/2002 v článku „Policisté tří okresů rozbili skupinu zlodějů aut, kteří působili 
i na Praze – východ.“ Pětice obviněných měla na svědomí nejméně třicet případů 
krádeží vozidel s celkovou škodou přes 5 milionů korun. Zaměřovali se na vozidla 
Škoda Felicia a Combi. 
Dále mluvčí Policie ČR por. Mgr. D. Bušková nabádá cyklisty jako účastníky silnič-
ního provozu k opatrnosti při jarních vyjížďkách v čl. „Dřív, než šlápnete do pe-
dálů…“ a vyjmenovává povinnosti vybavení cyklisty a varuje před nedáním před-
nosti a následky nehod. 
V ŽÚ 8/2002 upozorňuje tisková mluvčí D. Bušková na neklesající a vysoký počet 
dopravních nehod v okrese, kdy hlavními příčinami jsou špatný způsob jízdy, nepři-
měřená rychlost a nedání přednosti v jízdě, agresivita a neomalenost. 
V ŽÚ 11/2002 informuje tisková mluvčí PČ Praha-východ o nehodě na peróně úval-
ského nádraží. 23.9. na kluzkém povrchu po dešti po 23 h nešťastnou náhodou 
uklouzl 40letý muž a projíždějící vlak mu amputoval nohu nad kotníkem. 
O 6 dní později 63letý řidič z Kolína v Úvalech z nezjištěných příčin narazil v klesání 
na silnici I/12 do svodidel a byl odhozen do protisměru, kde se srazil s protijedoucím 
nákladním vozidlem a nehodu nepřežil. 
V ŽU 12/2002 je přepis článku z Blesku – Cizinci pojedou domů. Přes 30 cizinců bez 
víza a platného povolení pracovat zachytila cizinecká policie. 5 jich bydlelo také 
v hotelu Budka v Úvalech. 
 

Kultura  
 
Městská knihovna 
 
Městská knihovna vychází vstříc svým čtenářům a od dubna rozšířila služby o pří-
stup na internet. Současně prodloužila výpůjční dobu v pondělí a ve čtvrtek do 18.30 
hodin a umožňuje čtenářům přijít i v sobotu od 8 do 12 hodin.  
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I Úvaly se občas dostanou do novin. Vzhledem k tomu, že asi nikdo neodebírá veš-
kerý celostátní nebo regionální denní tisk, přichází městská knihovna s novou na-
bídkou. Má možnost sledovat denní tisk na internetu a může vyhledané články o 
událostech ve městě a jeho okolí zpřístupňovat pro nekomerční účely návštěvníkům 
knihovny. Je schopna podnikatele odkázat na firmu, která tuto elektronickou "vý-
střižkovovu" službu za úhradu zajistí.                 
V ŽÚ 8/2002 informuje knihovna o prázdninové výpůjční době a možnosti využívat 
přístup k aktuální databázi o Evropské unii (dotace Ministerstva kultury) KnowEu-
rope (Poznej Evropu). 
V ŽÚ 12/2002 píše knihovna o tom, jak vychovává budoucí čtenáře. Navozuje vstříc-
nou náladu pro každodenní počtení si v „papírové“ knize vtipnou formou besed 
(hraní pohádek s bezprostředními herci, knihou a rekvizitami; zasvěcovací obřady 
čtenářů; beseda na téma Harry Potter; detektivní pátrání v knihách). V dalším 
článku od knihovnic zaznívá pochvala od Dr. Kudláče z Nových Jiren – „Chvála kni-
hovny a knihovnic“. Přespolní čtenář je nadšen z pružnosti uspokojování čtenář-
ských potřeb a obává se o osud knihovny, která je v pronajatých prostorách. 
Ještě k chystané knize o Úvalech, kterou město opožděně vydá, se vyjadřuje k její 
potřebě vedoucí Městské knihovny Iva Krňanská. Vyjmenovává body, na které se 
určitě bude čtenář ptát. 
 
Divadlo 
K divadelní ochotnické éře se pro ŽÚ a kroniku vyjádřil pamětník a aktivní účastník 
Ing. Vladimír Kolomý. Je předloženo plné znění jeho vzpomínky. Pozvánka byla 
umístěna v ŽÚ 3/2002, jednalo se o setkání všech „divadelníků“, členů hereckých 
ansámblů i techniků jevištního umění v Úvalech 6. dubna 2002 v 16 h ve vinárně 
úvalské sokolovny. 
Dále v ŽÚ 3 a 4/2002 je na pokračování uveřejněn článek Vl. Kolomého Od „Sokola“ 
k Jiráskovu Hronovu a dále…?, který vzpomíná na počátky ochotníků v Úvalech, sa-
hající až před rok 1860 a končící zhruba v roce 1957. 
 
„Pozvánka na setkání bývalých úvalských ochotníků“ 
„V Úvalech – až na krátké výjimky v dobách několika vynucených pauz – proudila 
vždy živá divadelní činnost, což dokumentují doklady, někdy i jen paměti na vlastní 
ochotnickou aktivitu úvalských dramatických spolků. Na úvalských jevištích ode-
hrálo řadu rolí (i celých her) více známých profesionálních herců, režisérů i hudeb-
níků, o čemž svědčí paměti o jejich hostování. Navíc se do Úval vracela i řada tzv. 
kočovných divadelních společností (které takto působily od r. 1919 až po r. 1945). 
Později Úvaly navštívilo i několik pražských hereckých společností (to však už za-
chází za rámec vlastního herectví z Úval a pro Úvaly). 
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K připomenutí především těch nejslavnějších dob úvalského divadla, pro památku 
všech nejzasloužilejších činitelů – režisérů, herců, scénáristů i techniků se rozhodli 
někteří bývalí pamětníci Divadelního spolku „J. K. Tyl“ v Úvalech svolat setkání a 
besedu všech „divadelníků“ členů hereckých ansámblů i techniků jevištního umění 
v Úvalech na den 6. dubna 2002 – je to sobota – na 16.00 hodinu do vinárny úvalské 
sokolovny. 
 
Svolavatelé by rádi přispěli k připomenutí veškeré slávy divadla v Úvalech, k setkání 
všech, co dříve či v posledních letech vyzkoušeli prožít „jepičí život ochotníkovy kre-
ace“ (jak kdysi zapsal jeden ze zasloužilých pamětníků). 
Rádi bychom mezi sebou přivítali nejen přímé aktivní účastníky slavnějších divadel-
ních etap, kdy se podařilo nastudovat až 14 dramatických děl za jediný rok, ale také 
rodinné příslušníky a následníky všech, kteří se o úspěšná divadelní představení 
v Úvalech přičinili. 
Ke vzpomínce si svolavatelé dovolili uvést v životě Úval i několik skutečností, které 
v minulých 14 letech divadelních představení lze nalézt v kronikách města Úval. Po-
kud se někteří z vás, kteří věnujete čas pročítání i této části pravidelného měsíčníku 
Život Úval, v uváděné vzpomínce najdou ať sebe či své rodinné předchůdce, autoři 
rádi přijmou vaše doplnění či upřesnění. Tyto vzpomínky mohou být i ověřením 
příspěvku do současně připravované publikace či sborníku o životě v Úvalech – ná-
sledníku to v minulosti známé knihy „Úvaly jindy a nyní“ z roku 1929,“ napsal svo-
lavatel setkání Ing. Vladimír Kolomý. 
 
Zpráva po 33 letech "mlčenky" J. K. Tyla 
 
Jak se mnozí čtenáři mohli dočíst ve 3. a 4. čísle Života Úval, v sobotu 6. dubna t.r. 
se v úvalské sokolovně sešlo početné shromáždění k "Setkání a besedě" všech di-
vadelníků, členů hereckých ansáblů i techniků jevištního umění, dnes už jen pamět-
níků mnohdy velmi živé divadelní činnosti v Úvalech. Těch 33 let je totiž doba po-
slední a zřejmě i nejdelší odmlky v dlouholeté existenci "ochotničení" v Úvalech, 
která čítá dle pamětí více než 140 let (sahá dokonce i před r. 1860), doložených 
"jen" 137 roky (od r. 1865). 
Poprvé v tomto novém tisíciletí se nás 6.4. v 16 hodin sešlo 31, dalších 7 zájemců 
svou neúčast omluvilo, ale i jejich zájem trvá. Kromě 20 Úvaláků se dostavila celá 
třetina, tj. 10 Pražáků (ale kdysi taky Úvaláků) a jeden dnes zahraniční účastník. 
Samozřejmě, že většinou to byli lidé, kteří nejednou okusili "jepičí život ochotní-
kovy kreace". Naši sešlost navštívila (nebo ji předem podpořila) několikačlenná de-
legace Městského úřadu Úvaly, jejichž účast však nebyla jen symbolická. Někteří se 
velmi zajímají o účelné uspořádání archivovaných (pro budoucí generace) materi-
álů, plakátů, fotodokumentace apod., svědčící o vysoké úrovni mnoha minulých 
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období. Při této příležitosti naše shromáždění vzpomnělo jména celé řady význam-
ných herců, režisérů (samozřejmě obou pohlaví), i techniků, bez nichž by dlouhé 
trvání ochotnického divadla nebylo možné. Aktivita zástupců MěÚ, především p. 
starosty se na druhé straně dotkla velmi citlivé záležitosti "kde a za jakých podmí-
nek" bude možné i v budoucnu podílet se na kulturním poli úvalských občanů. 
Pro budoucí aktivitu se přítomní shodli na několika závěrech, které se jak svolava-
telé setkání (dnes už ti "starší"), tak i mnozí zejména mladší přítomní pokusí v nej-
bližších měsících naplňovat. Naprosto jednomyslně vyzněl závěr v přání opětného 
setkání tak, jako tomu bylo v sobotu 6.4. A tak na závěr nezbývá než poděkovat 
zastoupení úvalské sokolovny (místo setkání včetně občerstvení) i MDDM Úvaly za 
překrásnou ukázku pohádky "O drakovi Bonifácovi a princezně Bělince", kterou pro 
videorekordér připravily úvalské děti. Ty tak ukázaly, že divadlo v Úvalech vlastně 
nikdy neustalo. 
Samozřejmě největší dík patří všem zúčastněným, kteří pohrdli vidinou pohodlné 
televize i ostatními nabídkami v onu sobotu a věnovali část podvečerního času "Se-
tkání a besedě".  Zprávu zaznamenal jeden ze svolavatelů Ing. Vladimír Kolomý. 
 
Akce pořádané MDDM 
6.2.2002 pro malé děti se hrálo v MDDM představení Divadélka tety Poplety a strej-
čka Nimry - Poklad skřítka Pidivouse, vstupné 25,- Kč. 
16.2. v sokolovně pořádal dům dětí Veselý karneval v maskách se vstupným 20,- Kč. 
22.-24.2. zvala galerie MDDM na výstavu fotografií Radka Navrátila (1974). Ob-
sáhlý rozhovor s ním uveřejnila ředitelka v ŽÚ 2/2002 a reakce na ni jsou v ŽÚ 
3/2002. 
 

  Plesy  
19.1.2002 pořádal SK Úvaly ples fotbalistů, hrála skupina Varta Music. 
26.1. Sdružená Obec baráčníků Jana Ámose Komenského zvala na Staročeský ba-
ráčnický bál v sokolovně, vstupné 80,- Kč, hrál pan Jarolímek. 
23.2.2002 od 20:00 hodin se konal v sále sokolovny II. Městský ples, hrála Březo-
vanka a vystoupili členové tanečních kroužků MDDM pod vedením A. Sismillichové. 
Proběhlo losování vstupenek zakoupených v prodejně Knihy v Husově ulici (120,- 
Kč). 
16.3. opět SK Úvaly oddíl kopané pořádal tradiční Karneval fotbalistů, hrála skupina 
POHODA, 50 nejlepších masek bylo odměněno. 
 
Koncerty 
„Přichází léto a s tím již osmý ročník tradičního hudebního festivalu Ouvalskej Big-
Beat. Úroveň rok od roku stoupá a nejinak tomu bude i letos. Chystá se větší pó-
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dium, světelná show a více atrakcí. Na házenkářském hřišti pod sokolovnou se v so-
botu 8. června uskuteční velký koncert hudebních souborů nejrůznějších žánrů. 
Kromě úvalských skupin DIVOKEJ BILL a MEDVĚD 009 (aktuální CD Svatá pravda) 
vystoupí spřízněné kapely WOHNOUT (aktuální CD Zlý noty na večeři) a snad nej-
větší objev roku, ostravská kapela KRYŠTOF (CD Magnetické pole) v čele s kontro-
verzním Richardem Krajčem, která byla oceněna radou Akademie populární hudby 
prestižním Andělem. Dále vystoupí úvalské party EJHLE (dříve Zoofils), NAPSARAS 
(dříve Emitor) a mladí bouřliváci SCREAMING RATS. Velkou pozornost určitě za-
slouží DOKTOR P.P., v němž působí zpěvák a kytarista František Sahula ze Tří sester 
a parta z Hradčan se zvláštním názvem BOA, která se již v Úvalech představila letos 
v únoru. Pohodový závěr festiválku obstará pražská sestava ROE DEER, jež se začíná 
pomalu, ale jistě dostávat do podvědomí mnoha hudebních fanoušků. Začátek je 
plánován na 15.00 hodin, konec pak lehce po půlnoci. Akce se vzhledem ke svým 
rozměrům koná za každého počasí. V areálu je možno přespat. Dík za podporu a 
pomoc patří především sponzorům z řad podnikatelů a živnostníků z blízkého okolí, 
Sokolu Úvaly, městskému úřadu a všem úvalským občanům za toleranci“. Vašek 
Bláha (zakladatel a zpěvák hudební skupiny Divokej Bill). 
 
Hudební skupiny 
 
EJHLE 
 
20.9.2002 pokřtí úvalská skupina Ejhle své nové CD. 
Akce se koná v klánovickém klubu Black Pes. Dále zahrají Ememvoodoopoká (Český 
Brod) a Medovina (Praha), hity 70. a 80. let bude pouštět DJ Shop assistant. 
Vstup s retropřevlekem z 60., 70. či 80. let za 40 Kč bez převleku za 60 Kč 
Večírek inspirovaný 80kami začíná už v 18:30. 
 
Úvalský chrámový sbor 
Tento pěvecký sbor stále působí pod vedení paní Hejskové. Zpívá při mších v úval-
ském kostele, ale i na Hradešíně, při slavnostech v Tuklatech, Kolodějích, v Přišima-
sech ad. Je posílen o Škvorecký sbor, který pí Hejsková též založila a vede. 
 
 Společenské akce 
 
 Kulturní komise pořádala pro seniory v hotelu Budka 30.3. Pomlázkovou.     K tanci 
a poslechu hrála MODRÉ Q pana Šindeláře. 
S touto skupinou se konala 28. září i Václavská zábava, opět v hotelu Budka. 
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7. května se u příležitosti státního svátku Dne osvobození úvalští občané a vedení 
města účastnili vzpomínkového shromáždění u pomníku padlých ve 2.sv. válce na 
místním hřbitově spojených s kladením věnců a květin. 
 
Kurzy společenského tance pod vedením Jiřího Plamínka začínaly od 14.9.2002 
 
Atlasová street párty 
Na Cyrila a Metoděje se uskutečnila First Street Párty v úvalské Atlasové ulici. Zú-
častnili se nejen místní, ale i hosté ze sousedství i pan starosta, který přijel na hor-
ském kole z centra města, jak informuje článek v ŽÚ 9/2002. H. Langerová popisuje, 
jak taková párty probíhala. Výtěžek akce byl věnován úpravě ulice K Horoušánkám, 
která je v ubohém stavu a je jediná k přístupovou do Atlasové. 
Posvícení v Úvalech se konalo samozřejmě v září o svátku Panny Marie a pouťové 
atrakce vyvolaly opětovnou kritiku občana J. Krčmáře kvůli devastaci hřiště pod kos-
telem a nerespektování usnesení RM o zákazu konání takových akcí na atletickém 
oválu. V ŽÚ 10/2002 tajemník Ing. Breda vysvětluje, proč RM změnila své původní 
rozhodnutí o umístění maringotek a atrakcí na hřišti. Kromě jiného sděluje, že fi-
nanční prostředky za umístění pouťových atrakcí (25 tisíc Kč) budou využity na 
úpravu hřiště, které ZŠ využívá pro výuku tělesné výchovy. 
Mikulášské odpoledne pro seniory 7.12. v hotelu Budka, k tanci a poslechu hrálo 
MODRÉ Q pana Šindeláře. 
 
Výstavy 
Dne 1. května 2002 se v újezdské galerii Zelený dům konala vernisáž výstavy aka-
demické sochařky Hany Benešové a akademické malířky Věry Mervartové. 
Akademická sochařka Hana Benešová se narodila 16. února 1930 v Praze. Vystudo-
vala Odbornou školu keramickou v Praze a dál absolvovala studium keramiky u pro-
fesora Otto Eckerta na VŠUP Praha. Pak pracovala jako výtvarnice pro duchcovskou 
porcelánku. Posléze se věnovala pedagogické práci. 
V současnosti rozvíjí autorskou činnost a žije v Úvalech. V letech 1968 až 2002 uspo-
řádala 40 samostatných výstav i v zahraničí … zmiňuje v ŽÚ 6/2002 V. Procházka. 
 

Koupaliště 
V průběhu očekávání parného léta můžete využít městského koupaliště. Jsou při-
praveny bazény pro plavce, neplavce, malé děti i samostatný bazén pro děti nej-
menší (zde se mění voda několikrát za den, v nutných případech ihned). 
Vychvalovat příjemné prostředí koupaliště snad není nutno. K hezkému posezení 
zde láká i klidný podvečer, v řadě některých večerů s hudbou.  
Koupaliště je otevřeno denně od 10:00 do 20:00 hodin. Po celou dobu otevření 
koupaliště je také otevřen kiosek s nápoji i s něčím dobrým „na zub“. 
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Vstupné pro děti do 6 let je zdarma, pro děti do 16 let, důchodce a držitele PTP je 
celodenní vstupenka za 20,- Kč, pro dospělé je celodenní vstupenka za 40,- Kč. Ve 
všech případech je po 17:00 vstupné poloviční. Jako každý rok je možno zakoupit 
permanentní vstupenku za 350,- Kč pro dospělé, za 180,- Kč pro děti, důchodce, 
studenty a držitele PTP. (Informace je v ŽÚ 6/2002). Jiná informace v ŽÚ 9/2002, M. 
Licková hodnotí letošní úspěšnou sezónu a popisuje vybavení areálu i skromné mož-
nosti převlékáren. Oceňuje volejbalové hřiště, slušnou čistotu a dobrou práci plav-
číka z vyvýšené pozorovatelny. 
 
Spolky, tělovýchova a sport 
 

Cyklistika 
Seriál závodů horských kol vyvrcholil v Úvalech. 
Závěrečné dějství seriálu závodů ČS spořitelna liga horských kol, který pořádá úval-
ský cyklistický klub Fastum, se odehrálo 6. října. Za proměnlivého, téměř aprílového 
počasí se snažili zdolat úskalí náročného terénu závodníci v devíti kategoriích. Ve 
skupině veteránů zvítězil letos už popáté Tomáš Čada (Redpoint) před Miškovským 
a Kociánem. V kategorii žen vyhrála Zdeňka Havlíková (Kooperativa MTB) před Pav-
lou Neradilovou (CT Budvar Tábor), která si tím zajistila celkové vítězství v seriálu 
ligy MTB. V elitní skupině mužů vedl před posledním závodem Oldřich Hakl (Rubena 
Merida), ale dal přednost závodům v Holandsku. Nabídnutou šanci chtěl využít Sta-
nislav Hejduk (ČS MTB). Zpočátku se střídal ve vedení s Ondřejem Zeleným (Red-
point). Na konci 2. kola měl Hejduk defekt, po opravě sice pokračoval, ale klesl až 
na 5. místo. V závěru se porval s nástrahami tratě, částečně dohnal ztrátu a dokon-
čil závod na 2. místě, což mu stačilo na celkové vítězství v seriálu. Ani vítěz Zelený 
to neměl lehké, protože dojel do cíle na prázdném zadním kole. V kategorii juniorů 
byl nejlepší Jiří Friedl (CCC Vella team Kolín), jinak osmý junior na mistrovství světa. 
V kadetech kraloval Jan Škarnitzl (CK Fastum), čímž potvrdil i celkové vítězství. 
V dětském závodě mladších chlapců hájil barvy Úval Jiří Vobiš a obsadil 27. místo, 
ve skupině mladších dívek byla Nikola Selixová na 5. místě. V závodě sportovních 
jezdců obsadil Jan Kadečka (CK Fastum) 6. místo. Nejúspěšnějším reprezentantem 
Úval se stal Pavel Čadil, který v kategorii začátečníků vybojoval 3. místo a při troše 
závodnického štěstí mohl dopadnout lépe. Při konkurenci 82 jezdců, z nichž 16 zá-
vod nedokončilo, je to vynikající umístění. Na 10. místě dojel David Jaroš (CK 
Fastum), na 19. místě Martin Šťovíček.  
Letošní závody v našem městě poznamenala podobně jako v roce minulém nepří-
zeň počasí, která možná měla vliv na slabší účast především v elitních kategoriích 
mužů a žen. Text a foto v ŽÚ Ing. Vladislav Procházka. ŽÚ 11/2002. 
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Malá cena Úval – 9. ročník tříetapového závodu se uskutečnil 17.-18.8. s 54 závod-
níky. Diváků bylo tentokrát méně. Nejúspěšnější z úvalských závodníků byl Pavel 
Štork. 
Cyklistický závod o Pohár Posázaví 
26 závodníků, někteří tradiční jezdci z Úval chyběli, jelo závod ve velmi chladném 
počasí. V ŽÚ 11/2002 je výsledková listina Úvaly – Český Šternberk – Úvaly 
z 28.9.2002 a fotografie. 
 

Kopaná 
SK Úvaly – oddíl kopané měl výroční členskou schůzi 9.2. v hospodě U Káši na hřišti. 
Fotbalisté slavnostně zahájili 7. září podzimní sezónu na zcela zrekonstruované 
hrací ploše. 
Hodnocení fotbalové sezóny: 
„Vážení sportovní přátelé, pomalu se blíží ke konci jedna z nejtěžších sezón v úval-
ské kopané, protože jsme nemohli hrát na našem hřišti z důvodu jeho rekon-
strukce. Největší pozornost byla věnována probíhající rekonstrukci hřiště a I. A 
týmu, kterému se na podzim moc nedařilo. 
Pokračování prací na hřišti bylo zahájeno první letošní brigádou už v únoru. Prová-
děcí firma pokračovala od jara v pravidelném hnojení, rozšíření hrací plochy, osa-
zením trysek pro závlahu a jejím zprovozněním. Dále provedla první dorovnání plo-
chy. Práce na dokončení je ještě mnoho, ale vše se musí zvládnout do konce srpna. 
Jarní sezónu zahájilo naše I. A mužstvo s odhodláním zapomenout na výsledky z 
podzimu třemi výhrami v řadě. Podivné výsledky v naší skupině se dlouho neproje-
vovaly do snahy odpoutat se ze sestupového pásma a definitivní zachránění sou-
těže se povedlo až v předposledním utkání. Na jaře prohrálo naše mužstvo pouze 
dvakrát a podávalo velice slušné výkony. "B" mužstvo na jaře také prokázalo zlep-
šení, ale po ztrátě z podzimu se pohybuje okolo desáté příčky. Nejhůře ze všech 
mužstev dopadl dorost. Většina našich hráčů hrála loni ještě za žáky a s přechodem 
do dorostenecké kategorie se nevyrovnali. Důsledkem je předposlední místo v sou-
těži. Žáci skončili na 5. místě stejně jako starší přípravka. Mladší přípravka obsadila 
4. místo. 
Závěrem výbor SK Úvaly děkuje všem sponzorům a MÚ za podporu při rekonstrukci 
fotbalového hřiště, ale také všem fanouškům za jejich podporu při zápasech.“ Vý-
bor SK Úvaly oddíl kopané. 
Dále ve zprávě SK Úvaly píše předseda SK Úvaly Václav Kopač: 
„Po roce jsme vás opět přivítali na našem fotbalovém stadionku v Úvalech. V 
červnu 2001 jsme začali náročnou rekonstrukci hrací plochy. Mnozí si jistě pama-
tujete, v jakém stavu byl náš “trávník“. Výbor a přátelé fotbalového klubu poshá-
něli peníze a pustili jsme se do budování. Hlavní část – travnatou plochu, si vzal na 
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starost pan Phillip a firma Sportovní trávníky. Ostatní jsme se snažili udělat sami 
v rámci brigád a s pomocí přišly i spřátelené firmy.  
Doufám, že naše snažení bylo správným krokem a několik generací úvalských hráčů 
a přátel fotbalu dostane krásnou hrací plochu. Na tomto místě bych chtěl poděko-
vat celému výboru SK Úvaly za nezměrné úsilí při získávání financí, všem sponzo-
rům dárcům a přispěvovatelům, kteří nám byli nakloněni a podpořili nás.  
Tímto ale naše práce nekončí. Do zimy chceme dodělat škvárové tréninkové hřiště. 
Na jaře chceme vybudovat dětský koutek a v areálu umístit betonové stoly na stolní 
tenis. Máme připravené studie na výstavbu nových kabin, které jsou  
v havarijním stavu (výstavba stávajících pravděpodobně v roce 1946). 
7. září jsme pokřtili nový trávník. Slavnostní výkop provedl zástupce hejtmana Stře-
dočeského kraje. Dále se akce zúčastnili zástupce města Úval, sekretáři Okresního 
fotbalového svazu a ČMFS. Před krásnou návštěvou 720 diváků sehrála své utkání 
stará garda SK Úvaly - Sparta Praha, které skončilo výsledkem 12:3 pro hosty. Po 
zápase proběhlo slosování lístků o horské kolo. Poté bylo sehráno mistrovské 
utkání SK Úvaly – Viktoria Jirny. Hosté potvrdili své postupové ambice  
a zvítězili po dramatickém boji 2:1. Večer byl odpálen ohňostroj. Slavnostní den 
zakončila taneční zábava v restauraci U Káši. „     
SK Úvaly oddíl kopané děkuje všem sponzorům a dárcům za jejich příspěvky a pod-
poru:  
Autodíly Várka, Autodoprava Bubák, Autodoprava Futera, Autodoprava Hovorka, 
Autodoprava Kobliha, Autodoprava Kotval, Autodoprava Ladislav Novák, Autodo-
prava P & P  Branyš, Autoservis Chmel Budař, BOS - benzín obchod strojírenství 
Karel Ulman, Českomoravský fotbalový svaz, ČSTV, Dárečky Ivka, Drogerie, papír-
nictví a  barvy laky Petr Zámostný, Duotherm Jan Petráněk, Ekin Kobrle Petr, Elek-
tromontáže Fomuli Karel Linhart,  Elektromontážní závody Kahuda, Emas velkoob-
chod elektromateriálem, Emil Řezáč, Euko Evžen Kolář, pan Forman, Geodet 
p.Belza, Hönig CZ, Hospoda u Káši Tomáš Kašička, Jan Bauman, Jaroslav Černý, 
JUDr. Přemysl Hochman, Kominictví Javůrek, Krolan spol.s.r.o., Ladislav Drbohlav, 
Ladislav Javůrek - restaurace Homolka, Lékárna p. Kantorová, Miroslav Tožička, 
Městský úřad Úvaly, Meyer Logistik s.r.o., Okresní fotbalový svaz Praha východ, Pa-
pírnictví a kancelářské potřeby p.Havel, Pavel Semrád, Pneuservis Jaroslav Černý, 
Pokrývačství František Trpálek, Práce vysokozdvižnou plošinou Zdeněk Gebhart, 
Prince Color, Pro - doma spol.s.r.o., pan Procházka, pan Pospíchal, Relis Pavel 
Branný, Restaurace Zdeněk Havlina, Rodina Baliharova, Rodina Haužvicova, S.A.F. 
Přišimasy, Sdružení TJ-SK Praha východ, Solar Technik stínící technika, Spojovací 
materiál Jaroslav Šmíd  Starplast Újezd nad Lesy, Stavební firma AP Pavlů, Stavební 
firma Laro Ladislav Roučka, Stavební firma Miroslav Šafus, Stavebniny Krutský, Sta-
vební servis Hrachovec, Středočeský krajský úřad, Šťastný a Štěpánek stavební 
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firma, Ten-Com - Petr Tesař, Trilobit - služby motoristům, Truhlářství Kašička Ko-
pecký, Truhlářství Malý & Holzner, Uhelné sklady Běchovice, Václav Hladeček, Vest-
mal sádrokartony, Voda, topení plyn - Tetul Miloš Ulrich, Zámecká výrobna uzenin 
Novák, Zámečnictví Jan Kloss, Zdeněk Lanc, Zelenina ovoce Karel Hájek, Zemní 
práce Ota Procházka, Zlatnictví Buchar, Živa p. Ježek. Dále děkujeme všem brigád-
níkům, pomocníkům a rádcům. V. Kopač předseda SK Úvaly. 
Článek v plném znění převzal kronikář ze ŽÚ 10/2002 
 
Slavnostní otevření fotbalového hřiště 
U fotbalistů se rekonstrukcí hřiště hlavně odstranila terénní nerovnost, kdy roh u 
pokladen do ulice Guth-Jarkovského byl asi o 1,2 metru výš než terén v protilehlém 
rohu hřiště. Celé hřiště bylo z kopce. 
7.9.2002 
14.00 Utkání staré gardy SK Úvaly a staré gardy Sparty Praha pod vedením Honzy 
Bergra 
17.00 Mistrovské utkání I.B.třídy krajské soutěže 
SK Úvaly - Viktoria Jirny 
20.00 Taneční zábava v hospodě U Káši 
22.00 Slavnostní ohňostroj 
 
 

Házená 
Házenkáři začali hrát 30. srpna zápasy 3. ligy na nově položené umělé trávě. 
Družstvo házené mužů vybojovalo v minulých dnech postup do 3. celostátní nej-
vyšší soutěže. Loňským sloučením A a B mužstev vznikl silný tým, který si pod vede-
ním Jiřího Drába mladšího velmi zdatně vedl v divizi Středočeského kraje. Vyhrál 
všechna utkání podzimního kola ročníku 2001-2002. Vstup do jarní části nebyl tak 
úspěšný a došlo ke ztrátě několika bodů. Zlepšeným výkonem v závěru soutěže se 
podařilo první místo uhájit před zle dotírajícími soupeři, především  
z Kutné Hory. O úspěch se přičinilo celé mužstvo v čele s brankářem Zdeňkem 
Brychtou, který tým podržel v kritických okamžicích. "Před vstupem do další sezóny 
bychom měli být posíleni o jednoho či dva hráče. Naším cílem je udržet se ve 3. 
lize", řekl trenér Jiří Dráb.   
V ŽÚ 9/2002 Výbor TJ Sokol Úvaly informuje o zrekonstruovaném házenkářském 
hřišti a celý areál je k dispozici veřejnosti – kromě hřiště na házenou je další na vo-
lejbal, nohejbal a tenisový kurt, vše na umělé trávě. Dále je uveřejněna tabulka 
s rozpisem podzimních zápasů III. ligy házené a fotografie vítěze středočeské divize 
TJ Sokol Úvaly, družstvo se jmény hráčů (trenér Jíří Píra Dráb, hráči: P. Mazur, P. 
Prchal, R. Kroutil, P. Chomát, T. Opálka, J. Hochman, I. Bareš, M. Polák, O. Teplý, T. 
Netušil, A. Křelina, J. Němeček, M. Breda, J. Černý, R. Sajdl, Z. Paul. Na fotografii 
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chybí další hráči: Z. Brychta, V. Embacher a D. Vlach. Téměř u všech jsou uveřejněny 
i vtipné přezdívky). 
Pro vysvětlenou čtenářům kroniky – jedná se o hřiště pod Sokolovnou, ne hřiště pod 
kostelem, které se nachází vedle areálu házené. 
 

Mamut  
Na náměstí Svobody bylo 1. září otevřeno fit-centrum Mamut. Velký plakát s po-
zvánkou na slavnostní otevření 1.9.2002 od Martiny Křelinové a Moniky Kalové je 
v ŽÚ 5/2002. Jejich působení podle následující informace začalo již dříve a vyústilo 
pak v činnost pro veřejnost ve vybavené tělocvičně MAMUTu na náměstí Svobody 
vedle České pošty. 
Mnoho informací po kronikáři nezůstalo, ale v ŽÚ 5/2002 organizátorka akce v zá-
vodech v dětském aerobiku Martina Křelinová píše o úspěchu mladičkých závodnic 
z Úval v Českém Brodě v kategoriích 5-7 let, 8-11 a 11-13 let. Zúčastnilo se 45 děvčat 
a jeden mladý muž (Jiří Daněk). Parta trénuje v tělocvičně 3. MŠ. Uvádí v článku „Už 
jsme vidět!“ jména umístěných – Pavlínka Bartošová, Dominika Bubáková, Terezka 
Brányšová, Terezka Machačová, Aneta Siobosová. Pozvánka znovu nechybí v ŽÚ 
8/2002 s programem ukázek cvičení v sále: aerobic i kick box aerobic, jóga a cvičení 
pro děti, cvičení pro budoucí maminky a rehabilitační cvičení. 
V ŽÚ 10/2002 redaktorka Ivana Prchalová zachytila textem i fotograficky slavnostní 
otevření a zahájení provozu fit centra Mamut. 
 

D.C.Dragons Úvaly 
Šipkový klub D.C.Dragons Úvaly 
“Minulý rok jsme v našem městě založili sportovní klub v elektronických šipkách 
D.C. Dragons Úvaly. Za své útočiště jsme si vybrali prostory restaurace "U Káši" na 
fotbalovém hřišti. Jako naprostí nováčci v tomto sportu jsme vstoupili do celostátní 
šipkové ligy, prozatím do nejnižší soutěže, 2. oblastní středočeské divize. Nejen naší 
pílí a pravidelným tréninkem, ale hlavně kolektivním bojovným duchem jsme se 
propracovali do čela tabulky naší skupiny. Loňskou sezónu jsme nakonec ukončili 
postupem z celkového prvního místa této skupiny do vyšší soutěže, 1. středočeské 
oblastní divize. 
Nová sezóna je již v plném proudu a zatím se nám daří obhajovat čelní místo ta-
bulky, nicméně tradičně vysoká herní úroveň pražských borců, z nichž někteří mají 
zkušenosti z evropských turnajů, bude do budoucna tvrdým oříškem. Věříme však, 
že naše město reprezentujeme v tom nejlepším světle, neboť naši soupeři už začí-
nají mít povědomí o tom, jakou sílu mohou mít Draci z Úval. 
Přijďte se přesvědčit sami, každý čtvrtek od 18 hodin pořádáme turnaj. Stále ještě 
také přibíráme nové členy a členky do B teamu. Na věku nezáleží, důležité je hlavně 
vaše odhodlání naučit se ovládat své nervy a paže. Pokud šipky nemáte, rádi vám 
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nějaké zapůjčíme. Podrobnější informace se dozvíte na naší internetové stránce“ 
píše za DCDRAGONS.WEBPARK.CZ“. Katka Tomanová D.C.Dragons Úvaly 
 

Baráčníci 
Výroční členskou schůzi pořádala Obec 16.2. v hotelu Budka. 
Sdružená Obec baráčníků Jana Ámose Komenského uspořádala zájezd na Vlčnovské 
slavnosti Jízda králů 2001 v květnu 26.-27. Jiná zpráva o činnosti, kromě pořádání 
Baráčnického bálu (viz plesy), není zmíněna ani v ŽÚ. 
Na jiný zájezd pozvala v ŽÚ 5/2002 do jižních Čech do Černovic do baráčnické zota-
vovny na 18. května. 
 

Junák 
Junák hlásí … 
“V sobotu 30. března 2002 uspořádalo Skautské středisko dobrovolnou sbírku ve 
prospěch Sdružení SOS dětských vesniček. Výnos sbírky činil 5.800,- Kč a byl předán 
do pokladny Sdružení dětských vesniček. Bude použit na výstavbu dětské vesničky v 
Brně-Medlánkách. Vyřizujeme vřelé poděkování Sdružení všem dárcům, kteří tak vy-
jádřili lásku k bližním a zájem o osudy dětí, současně i skautkám a skautům, kteří 
sbírku připravili a uspořádali. Skautské středisko br. J. Bubáka“ 
Další hlášení je v ŽÚ 12/2002 – Junák děkuje za sponzorský dar – přistavení a odvoz 
kontejneru na podzimní úklid. 
 

Český svaz chovatelů Úvaly – Základní organizace (ZO ČSCH) 
„Dne 19. – 20. 1. 2002 se v areálu ČSCH Úvaly uskutečnila již 41. tradiční zimní vý-
stava králíků, holubů a drůbeže spojená s okresní soutěží holubů a soutěží o pohár 
„města Úval“ za nejlepšího králíka, holuba a drůbež výstavy. Poháry získali na krá-
líka v 1.0 př. Kotusová J. z Úval (klec č. 102), na holuba ČS černý sedlatý př. Dvořák 
M. z Úval (klec č. 214), na drůbež Kachna pižmová bílá př. Čadil K. z Mukařova (vo-
liéra č. V.). Bylo vystaveno 410 králíků, 530 holubů a 88 hrabavé a 15 vodní drůbeže 
od 129 vystavovatelů. 
V kategorii holubů bylo uděleno celkem 25 čestných cen, které věnovala OO ČSCH 
Praha – východ. Z Úval je získali př. Dvořák M., Beran J., Telekeš J., Studená Š. ml. 
chov., Dušek L. v kategorii drůbeže bylo uděleno 6 čestných cen, z úvalských cho-
vatelů je obdrželi př. Rezek L. a Kolář E. v kategorii králíků bylo oceněno 20 expo-
nátů. Poháry pro vítěze věnovalo město Úvaly a osobně je předal starosta města p. 
Ing. Černý. 
V oboru holubů naši chovatelé soutěžili o Velký pohár: 1. Telekeš J. a malý pohár: 
1. Dušek L. 
V Okresní soutěži se organizace umístily takto: 1. ZO Mukařov, 2. ZO Ondřejov a ZO 
Úvaly, 3. ZO Všestary. Soutěžilo celkem 10 organizací.  
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Velkou pomocí při pátečním posuzování byla účast 8 dětí ze Zvláštní školy Úvaly. 
Na závěr všichni členové ZO ČSH Úvaly děkují dětem ze zvláštní školy, i sponzorům 
výstavy kterými byli: Město Úvaly, Agro Tuklaty, Jatky Tismice Beck A., Beran J., 
Fronc Jiří.“ Napsala pro kroniku za ZO ČSCH Úvaly jednatel: Kotusová Jitka. 
 

Rybáři  
Dne 27.3.2002 byla do úvalské sokolovny svolána výroční členská schůze MO ČRS 
Úvaly. 60 přítomných členů vyslechlo zprávy o činnosti místní organizace v hodno-
ceném roce 2001. Ze zprávy vyplynulo, že v oblasti hospodářské bylo dosaženo 
uspokojivých výsledků ve výrobě násad, čímž byla v podstatě zajištěna finanční sta-
bilita MO pro následující období. „Z našich výlovů byl dostatečně zarybněn i revír 
Výmola 1 – Fabrák. V nadstavbových činnostech, tj. v práci s mládeží a společensko-
sportovní, byly pořádány akce – závody v lovu ryb udicí mládeže a seniorů, zájezd 
mládeže na atraktivní revíry a byl uspořádán i tradiční rybářský ples. Po přednesení 
zpráv, které ve své podstatě zhodnotily i celé volební období 1998-2002, se k čin-
nosti MO vyjádřila dozorčí komise MO a odstupujícímu výboru udělila plné absolu-
torium. V diskusi k předneseným zprávám zazněla i kritika k činnosti výboru, která 
však nenašla podporu z pléna. V diskusi byla pak členská základna informována o 
některých změnách v soupisech revírů ČRS a termínech zahájení, resp. ukončení 
sportování v revírech, kde je aplikováno všeobecné hájení ryb. Po diskusi byla pro-
vedena volba nového výboru MO s mandátem na léta 2002-2006. Z předložené 
kandidátky byli hlasováním jednotlivě o každém kandidátu zvoleni všichni navržení. 
Nebyla provedena přímá volba předsedy MO. Složení nového výboru a volbu před-
sedy MO delegovala členská základna dle stanov ČRS na ustavující schůzi nového 
výboru MO ze dne 2.4.2002. Výroční členská schůze přijala po doplnění o návrhy 
z pléna Usnesení VČS a schůze byla ukončena,“ sděluje za výbor MO ČRS Zbyněk 
Slavík. 
Dne 2.4.2002 byla na ustavující schůzi zvoleného výboru MO provedena volba před-
sedy MO. Předsedou byl zvolen p. Miloslav Kolařík. Zvolený předseda pak navrhoval 
a výbor hlasoval o obsazení dalších funkcí ve výboru. Místopředsedou byl zvolen p. 
Josef Mestek, jednatelem p. Jiří Konečný, hospodářem p. Petr Prchal jako další sta-
tutární zástupci místní organizace.  
V ŽÚ 11/2002 nacházíme stránku fotodokumentace výlovu Dolního úvalského ryb-
níka a třecích rybníků v říjnu a v ŽÚ 12/2002 v článku Rybáři bilancují máme infor-
mace za výbor ČRS MO Úvaly od Zb. Slavíka o druhé polovině roku, soutěžích, výlov-
cích a práci při povodních. 
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Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 
Kronikář uvádí zprávu předsedy spolku SDH, jejímiž členy je i Jednotka Sboru dobro-
volných hasičů, která je organizační složkou města a při zásahu jsou její členové za-
městnanci města. Spolek SDH je zájmovou organizací, která pořádá osvětu, spor-
tovní a kulturní akce a organizuje mládež v kroužcích. Účastní se různých závodů a 
získávána nich významné trofeje. 
V ŽÚ 3/2002 je článek „Proč byli hasiči z Úval v televizi?“. Redaktorka I. Prchalová 
hovoří s členy SDH o ročním rozpočtu pro jednotku a výzbroji odpovídající požadav-
kům dnešní doby, o nedostatcích, o úspěších SDH v práci s dětmi v celostátních sou-
těžích. Odpovídali p. Lehovcová, p. Klíma a Šindelář. 
 
„Výčet pohotovosti a zásahů SDH Úvaly během srpnových povodní: 
Pondělí 12.8.2002 – od 15:00 h pohotovost v hasičském domě, připravenost jed-
notky k okamžitému výjezdu. 21:34 výjezd na strom spadlý na rodinný dům a čás-
tečně do železničního koridoru v ulici Komenského, rozřezání, odklizení, návrat 
v 0:10 h. 
Úterý 13.8.2002 – od 7:00 pohotovost, 13:30 podmáčený a padající modřín ve III. 
MŠ v Kollárově ulici, rozřezání a odklizení stromu za přispění automobilové plošiny 
p. Gebharta. 
Středa 14.8.2002 – od 7:00 pohotovost, čerpání vody ze sklepních prostor v ulici 
Chelčického, dvou studní v ulici U obory, v Chaloupkách u Výmoly likvidace stromu 
ohrožujícího svým pádem rodinný dům, Škvorec – čištění prostoru pod mostem u 
sanatoria TOPAS.  
Čtvrtek 15.8.2002 v odpoledních hodinách čerpání vody ze sklepních prostor v ulici 
Chelčického. Za SDH Úvaly Miroslav Šindelář.“ 
 

Sdružení zdravotně postižených 
Smíšená organizace SZP svolala na 2.3.2002 výroční členskou schůzi do hotelu 
Budka. Za výbor SZdP informuje v ŽÚ 10/2002 p. Loskot, že k 31.12.2002 bude za-
stavena činnost zastřešující organizace. Výbor proto svolává na 19.10. výroční 
schůzi, místní organizaci k poradě, aby nedošlo k úplnému zániku a mohlo dojít k za-
ložení MO pod některým jiným svazem. 
 

Církve 
   
Církev československá husitská  
V ŽÚ 4/2002 V. Pokorný píše o církevní bilanci u příležitosti 81. výročí založení Církve 
československé husitské. Ta 10. března svolala s Radou starších shromáždění do 
modlitebny Církve bratrské na Pražské ulici právě k výročí. Účastnili se členové z di-
aspor Škvorec a Újezd nad Lesy a patriarcha CČSH br. ThDr. Jan Schwarz. Hovořilo 
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se zejména o dobudování vlastního Husova sboru CČSH v Úvalech. Předsedou Rady 
starších byl potvrzen opět Vladimír Kazda. Ohodnoceno bylo i nové mailové spojení 
a otevření internetových stránek náboženské obce. 
ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ S PÍSMEM A DUCHOVNÍ HUDBOU 
24.3.2002 Pořádala Církev československá husitská v Úvalech na Květnou neděli pro 
obyvatele Domova důchodců Úvaly i další občany města a okolí v rámci letošní ve-
likonoční doby. Zazněly duchovní písně a hudební skladby, čtení z Písma sv. a básně. 
Učinkoval Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly s varhanním doprovodem Evy Ná-
deníčkové, řídil Vítězslav Pokorný. Konalo se ve společenské místnosti Domova dů-
chodců v Úvalech, náměstí Svobody 1475. 
 
29.9.2002 Pro letošní zářijové období připravila náboženská obec Církve českoslo-
venské husitské v Úvalech, za účasti Sboru Církve bratrské Praha-Žižkov, Sboru Čes-
kobratrské církve evangelické ve Škvorci a v Úvalech a Římskokatolické farnosti v 
Úvalech ekumenické setkání pod názvem "S DUCHOVNÍ PÍSNÍ KE KŘESŤANSKÉMU 
SBLIŽOVÁNÍ". Společné modlitby úvalských křesťanů a jejich hostů za mír ve světě 
a spolupráci národů, za obnovu naší vlasti těžce zkoušené srpnovými povodněmi, za 
porozumění a sbližení věřících všech křesťanských církví doprovodí zpěvy duchov-
ních písní a církevních skladeb v provedení Komorního pěveckého sboru CHRISTI 
Úvaly a pěveckého sboru Církve bratrské z Prahy-Žižkova. Konalo se v prostorách 
Sboru Církve bratrské, Pražská 477, v Úvalech od 14.30 hodin.  
Adventní setkání – Doteky písní 
U příležitosti adventní doby připravila nejen pro křesťany, ale i další občany, nábo-
ženská obec Církve československé husitské v Úvalech, Sbor Českobratrské církve 
evangelické ve spolupráci s vedením obce Škvorec. V komponovaném programu vy-
stoupí Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly, sólisté a Smíšený pěvecký sbor Církve 
bratrské z Prahy-Žižkova pod vedením Michaely Kočnarové. Program řídí Dr. Vítěz-
slav Pokorný, varhanní doprovod Eva Nádeníčková. Konalo 8.12. se od 15 hodin v 
evangelickém kostelíku ve Škvorci. 
 

Oblastní komorní sbor Christi 
K obohacení kulturně společenského života našeho regionu bylo v minulém roce v 
Úvalech založeno amatérské pěvecké těleso pod názvem Oblastní komorní sbor 
CHRISTI.  
V ŽÚ 4/2002 se sbormistr dr. Pokorný v článku „Ve zpěvu nacházíme klid a radost“ 
vyjadřuje k ročnímu výročí založení 15 zpěváky smíšeného Komorního pěveckého 
sboru Christi. Popisuje uplynulou sezónu a zve nové zájemce. Sbor Christi také ve 
Sboru Církve bratrské v Úvalech (Pražská čp.477) zpíval o Adventu jak v Úvalech, tak 
ve Škvorci v kostele Církve českobratrské evangelické. 
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Další iniciativa farářky Jitky Pokorné vedla k uspořádání ekumenického shromáž-
dění ve Sboru Církve bratrské, jehož se účastnilo na 70 úvalských křesťanů a vystou-
pil opět sbor Christi. 
 
VII. Životní prostředí  
 

Počasí 
Počasí v Úvalech od 17.6. do 7.7.2002 
V těchto třech týdnech docházelo ke značným výkyvům teplot i k prudkým srážkám 
a bouřím. Všechno začalo v pondělí 17.6., kdy denní teploty vystoupily až na 34°C. 
Tyto vysoké teploty trvaly až do 20.6. Ve 21.00 hodin se přehnala silná bouře s prud-
kým deštěm, kdy za 75 minut spadlo 22 mm srážek. Následující večer byla opět 
bouřka a spadlo 27 mm srážek. Další oteplení nastalo začátkem července, kdy tep-
loty opět přesáhly 30 °C. Ve středu 3.7. začalo pršet v 18.00 hodin a pršelo až do 
4.7. 9.00 hodin. Za tu dobu spadlo 47,8 mm srážek. Byla silná bouře, naštěstí nedo-
šlo k větším materiálním škodám. Poslední bouře byly 6.7., kdy spadlo 26 mm srá-
žek. První červencový týden spadlo 79,6 mm srážek. 
Tolik sdělil kronikáři Ing. Jiří Veselý, patrně k průběhu roku záplav a povodní. Na 
požádání, zhruba po 20 letech, sáhl do svých zápisků, které dlouhodobě vede a do-
dal přehled počasí v roce 2002 pro tento retrospektivní záznam kroniky. 
2002: 
19. ledna se prudce oteplilo a za dva dny roztál poslední sníh, koncem měsíce byly 
teploty 12-15°C. 18.března se silně ochladilo, 22.3. sněžilo, sníh druhý den roztál. 
Koncem měsíce se oteplilo. Ještě 6. dubna trochu sněžilo, ale sníh se už neudržel.  
A pak to začalo: 
V noci z 27. na 28. května napršelo za 90 minut 27 mm a byla bouřka. Od 17. června 
dosahovaly teploty až 34°C, 20. června přišla silná bouřka a napršelo 22 mm vody 
za 75 minut. Počátkem července byly opět teploty kolem 34°C, pak přišly silné 
bouřky, první týden spadlo 79,6 mm srážek. Nejhorší to bylo v srpnu: 
Od 12. do 13.8. napršelo 77,6 mm, v Čechách včetně Prahy byly povodně. Letní 
měsíce měly nejvíce srážek za sledované období (od 5.5.1986): 
červen 126,6 mm, červenec 132,0 mm a srpen 172,6 mm. 
Pak už se počasí uklidnilo, jen v noci z 27. na 28.10. byl bouřlivý vítr. Od 7. prosince 
klesaly teploty pod -12°C a 15.12. sněžilo, 26.12. padal zmrzlý déšť, druhý den byla 
ledovka. Pak se oteplilo na +11°C, na Silvestra přišlo opět ochlazení a sníh. 
V ŽÚ 8/2002 jsou v článku Rozmary letošního léta V. Procházkou shrnuty následky 
přívalových srážek v červnu a červenci. Byla zničena část švestkové aleje podél sil-
nice z Úvaláku do Pařeziny, byl vyvrácen smrk a zlomil starou vrbu u hřiště Na Slo-
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vanech. Prudký déšť vymlel povrch některých nezpevněných vozovek (Tyršova, De-
nisova, Sovova, Prokopa Velikého ad.) a vyplavená zemina částečně ucpala dešťo-
vou kanalizaci. 
 

Povodně  
 
Postup povodně podle Wikipedie 
První vlna 
7. srpna 
Déšť rozvodnil hladiny jihočeských řek, vodohospodáři odpouštěli naplněné pře-
hrady (Lipno, Římov, Husinec), začínaly přetékat rybníky. V Pohorské Vsi v Novo-
hradských horách spadlo během dvou dnů (6.–7. srpna) 278 mm srážek.  
8. srpna 
Voda zaplavila jihočeská města, voda z Malše se v Českých Budějovicích zastavila 
kousek od hlavního náměstí, odřízla centrum od sídlišť Šumava, Máj a Vltava. Bylo 
evakuováno přes 2000 lidí. Vltava v Praze přesáhla průtok 1000 m³/s (2 SPA). 
9. srpna 
Deště na jihu Čech ustaly a voda opadla. Vltava dosáhla průtoku 1500 m³/s (3 SPA) 
a začala klesat. 
10. srpna 
První vlna záplav skončila a začal velký úklid a sčítání škod, meteorologové však 
varovali před dalšími vytrvalými srážkami. Vltava v Praze klesla na 2 SPA. 
11. srpna 
Odpoledne začalo na jihu Čech silně pršet, vodohospodáři odpouštěli přehrady, ale 
slíbili, že Vltava v Praze nepřesáhne první vlnu záplav. V Českých Budějovicích se 
stavěly hráze z pytlů s pískem. V Třeboni byla poblíž Schwarzenberské hrobky pro-
kopána část jihovýchodní hráze rybníka Svět s přepadem do Zlaté stoky (jako pre-
vence před možným protržením hráze a zaplavením historického jádra města). 
Druhá vlna 
12. srpna 
Začíná katastrofa; ukázalo se, že druhá vlna bude mnohem silnější než první. Pod 
vodou se ocitla všechna velká jihočeská a západočeská města. Ve 13 hodin vyhlásil 
jihočeský hejtman Jan Zahradník stav nebezpečí. Později vyhlásil stav nebezpečí i 
středočeský hejtman Petr Bendl. Premiér Vladimír Špidla vyhlásil stav nouze 
pro Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj a pro Prahu. Déšť se rozšířil 
i na sever Čech. Vltavou v Praze protéká 1790 m³/s a začíná evakuace ohrožených 
oblastí (očekává se padesátiletá voda). Nejhorší situace je ve městech Sušice, Stra-
konice, Klatovy, Písek, Plzeň, Český Krumlov, České Budějovice, Beroun a Praha. Na 
německé stanici Zinnwald-Georgenfeld v Krušných horách nedaleko českých hranic 
za tento den spadlo 312 mm srážek, což je platný německý rekord. Na české straně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Lipno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_%C5%98%C3%ADmov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Husinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohorsk%C3%A1_Ves
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_P%C5%99emysla_Otakara_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bendl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%A0pidla
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
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Krušných hor byly nejvyšší srážky za tento den naměřeny u vodní přehrady Fláje 
(226,8 mm). 
13. srpna 
Stav nouze od 11 hodin začal platit i v Ústeckém kraji. Ve všech uvedených krajích 
se evakuovaly celé vesnice, historické centrum Českých Budějovic, voda začala str-
hávat první mosty. Na řadě míst v západních Čechách a v historickém centru Prahy 
se přerušily dodávky el. proudu. Voda se začala objevovat také na Znojemsku, za-
čala zde evakuace. V Ústeckém kraji se připravili na stoletou vodu, proběhla hro-
madná evakuace měst a obcí, vypnula se elektřina a pomalu se zastavila výroba 
velkých chemických podniků (Spolchemie, Lovochemie). Kulminovala hladina na 
dolní Berounce. Zcela zaplaveno bylo dostihové závodiště Velká Chuchle. Na loka-
litě Knajpa v Jizerských horách spadlo za den 278 mm srážek.  
14. srpna 
Vltava v Praze dosáhla ve Velké Chuchli ve 12 hodin průtoku 5160 m3/s při výšce 
hladiny 782 cm, byl zaplaven Karlín a Pražské metro. Voda na Plzeňsku a v jižních 
Čechách klesla, v Praze odpoledne Vltava a pozdně večer Dyje ve Znojmě kulmino-
valy. Stále pršelo, zatím nejvíce na severu Čech, v Orlických a Jizerských horách a v 
Krkonoších. Ve tředočeském kraji na Mělníku rozvodněná Vltava zvýšila hladinu 
Labe a rozšířila koryto soutoku. Problémy nastaly v neratovické Spolaně. Zhoršil se 
stav na Litoměřicku, uzavírají se mosty (Štětí, oba v Ústí nad Labem). Problémy měly 
i obce na Jizeře. 
15. srpna 
Areál Spolany Neratovice je zcela zatopen, dochází k úniku chloru. V severních Če-
chách na Podřipsku a Litoměřicku a ve středních Čechách kolem soutoku Labe s Vl-
tavou se povodňová vlna rozlévala do blízkých vesnic. Všechny mosty přes Labe v 
Ústeckém kraji byly uzavřeny. Hladina Dyje na Znojemsku klesla. 
16. srpna 
V Českých Budějovicích stále nešel proud. Na Litoměřicku především v okolí soutoku 
Labe s Ohří se povodňová vlna v některých místech rozlila do šíře 10 km, zatopeno 
je na 30 vesnic a několik menších měst (například celé historické město Terezín). 
Labe v Ústí nad Labem kulminovalo na 11,96 metrech při průtoku 4 700 m³/s (při-
čemž normální stav zde činí 2,48 m a 296 m³/s) a v Děčíně na 12,30 metrech při 
průtoku 4 770 m³/s. Na rozvodněné Labe se připravovali už jen v Německu. 
 
Záplavy v číslech: 
Pomník lachtana Gastona v ZOO Praha se stal jedním ze symbolů povodní 2002. 
17 lidí přišlo o život 
134 zvířat ze ZOO Praha přišlo o život 
v 6 krajích byl vyhlášen nouzový stav 
753 postižených obcí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek_pro_chemickou_a_hutn%C3%AD_v%C3%BDrobu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lovochemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Chuchle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizera_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C5%99ipsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaston_(lachtan)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoo_Praha
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225 000 evakuovaných lidí 
73,3 mld. Kč škod, z toho 7 mld. Kč pražské metro 
nejvyšší průtok na Vltavě v Praze 5300 m³/s 
Byly zpracovány povodňové plány, na jejichž základě byla realizována protipovod-
ňová opatření na mnoha místech republiky. Od povodně v roce 2002 se pro stavební 
a územní návrhy používá výška hladiny Q2002.  
Zákon o integrovaném záchranném systému byl tvořen na základě zkušeností z po-
vodně z roku 1997. Je to zákon o IZS č. 239/2000 Sb.  
Zákon o výjimečném stavu neexistuje. Existuje tzv. Krizový zákon (240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů), kde jsou vymezeny pravomoci a po-
vinnosti vlády, hejtmana a dalších orgánů krizového řízení při vyhlášení stavu ne-
bezpečí nebo nouzového stavu. Krizový zákon nabyl účinnost dne 1. ledna 2001. 
 

  Srpnové deště v Úvalech 
Za SDH píše v ŽÚ 10/2002 Miroslav Šindelář o zásazích hasičů den po dni, dále píše 
o záplavách v obci Křenice, kde SDH Úvaly také zasahoval a byl povolán HZS Říčany. 
V obci se likvidace zúčastnilo 7 sborů s technikou od 14 do 21.40h. V podvečer byl 
SDH odvolán do Úval, kde začala stoupat Výmola a bylo nutné strhnout mostek pro 
chodce a cyklisty pod školou. M. Šindelář zdokumentoval v témže čísle ŽÚ pomoc 
úvalských hasičů zatopeným Klecánkám.  
 
Povodně a pomoc postiženým 
V letošním roce byla v srpnu prakticky celá republika postižena záplavami. V Úva-
lech nedošlo sice k podstatnému postižení majetku občanů, ale v některých lokali-
tách se destruktivní síla přívalových dešťů projevila v narušení mostních konstrukcí 
(mostek Dobročovická, mostek na Ztraceném korci) a narušení komunikací (Fügne-
rova, Horova, Ztracený korec, Hakenova). 
Bezprostřední kontakt se silou vody vedl pracovníky MěÚ k organizaci pomoci ob-
čanům v obcích, které byly postiženy ve větší míře než v Úvalech.  
Během tří dnů byla uskutečněna humanitární sbírka, kdy pracovníci MěÚ a řada 
dobrovolníků shromáždila od občanů Úval materiál v objemu čtyř dodávkových 
FORDŮ Tranzit, který byl odvezen panem Chmelem a panem Brajerem do střediska 
Červeného kříže v Praze (Černý most).  
O týden později se uskutečnila obdobná sbírka (hlavně úklidové a desinfekční pro-
středky, pitná Dobrá voda, vybavení bytu) pro občany Klecánek na okrese Praha-
východ. Pozn.: Část popisu následků záplav v Úvalech je zveřejněna v úvodní kapi-
tole kroniky. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze
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Koho se kdo ptal a kdy, se podařilo zjistit až po pročtení ŽÚ 10/2002, do konceptu 
kroniky tento rozhovor kronikář zařadil bez označení. Ptal se redaktor Ing.V. Pro-
cházka a zpovídal tehdejšího vedoucího odboru B. Prokůpka.  
První otázka zněla: jaký byl průběh záplav v Úvalech a kolikaletá to byla voda? 
V srpnu zasáhla celou republiku povodeň, ale v Úvalech jí předcházela o týden dříve 
místní, způsobená prudkým přívalovým deštěm v oblasti Říčan až po Úvaly. Zasáhla 
i obec Křenice a byla 5letá. Ještě, než poklesla voda ve Výmole přišla hlavní povodeň 
a zaznamenána byla úroveň desetileté vody. 
Další otázky již převzal kronikář kompletně. 
Má město zpracovaný protipovodňový plán? 
V roce 1999 byl vypracován a schválen protipovodňový plán města Úval, který na-
hradil starý, již nevyhovující plán ze 70. let minulého století. Důvodem jeho vypra-
cování byly mimo jiné povodně na Moravě v roce 1997, ale také změny profilu údolí 
potoka Výmoly, stavby v zátopovém území apod. 
Účelem povodňového plánu je zajistit souhrn organizačních a technických opatření, 
potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech  
a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Současně slouží jako důle-
žitý podklad pro občany bydlící v obytných objektech v zátopovém území, dále po-
skytuje důležité informace stavebním úřadům při povolování staveb v tomto území, 
slouží jako podklad pojišťovnám, soudním znalcům apod. V přílohové části obsa-
huje základní vodohospodářské mapy a základní mapy, seznamy objektů ohrože-
ných inundací Výmoly, grafy průtoků, složení okresní a regionální komise, evaku-
ační plán a další. 
Pro informovanost občanů je přílohou tohoto rozhovoru v tabulce seřazený seznam 
ohrožených objektů v zátopovém území Výmoly při deseti a stoleté vodě. 
 
Existují manipulační řády rybníků v katastru města? 
Pro každý z rybníků včetně bezpečnostního přelivu Na Kaberně je vypracován ma-
nipulační řád. Tyto manipulační řády jsou podkladem a součástí povodňového 
plánu. Každý z manipulačních řádů mimo jiné stanovuje osobu zodpovědnou za ob-
sluhu, dále pak popis a účel vodohospodářského díla, pravidla pro manipulaci s vo-
dou za různých situací a podmínek, bezpečnostní opatření a manipulace za krizo-
vých situací a grafické přílohy. 
 
Jaký má vliv čistota břehů a okolních pozemků v zátopové oblasti při povodni? 
 
Jakmile dojde při povodni k vystoupení hladiny vody z koryta vodního toku a dojde 
k rozlití do zátopového území, jsou veškeré předměty z břehů a zatopených po-
zemků podle síly vody buď odnášeny, nebo působí jako překážka. Odnesené před-
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měty se pak zachycují na mostech, bezpečnostních přelivech vodních děl, na růz-
ných pevných překážkách nebo v zúžených místech a mohou i v případě, že se jedná 
"pouze o desetiletou vodu", způsobit v určitých úsecích škody odpovídající mnoho-
násobně vyšší vodě. 
Chtěl bych proto apelovat na vlastníky pozemků při vodních tocích a v zátopových 
územích, ale i na všechny občany, aby udržovali tyto pozemky čisté a neodhazovali 
na ně třeba i nepotřebné věci. Při povodni, dojde-li ke zbytečnému zatarasení vod-
ního toku, může být vytopen nejen vlastník pozemku, který toto způsobil, ale i další 
lidé po vodním toku dolů. Může dojít i ke zbytečné škodě na vodohospodářském 
díle, jako tomu bylo v Úvalech při náhlé povodni v roce 1996, kdy došlo k rychlému 
zatarasení bezpečnostního přelivu Mlýnského rybníka všemožným plovoucím ma-
teriálem, takže nebylo v lidských silách manipulovat se stavidly a došlo k jejich pro-
tržení. 
 
Jakým způsobem by se občané dozvěděli o hrozícím nebezpečí? 
 
Způsob informování a varování před hrozícím nebezpečím je v povodňovém plánu 
města Úvaly řešen za pomoci hasičských sirén, mobilních hlásných zařízení, v pří-
padě nutnosti i za pomoci vysílání rozhlasových stanic.  
 
Seznam objektů ohrožených inundací Výmoly v úseku mostek v ulici Riegerova - 
mostek Na Ztraceném korci 
Tabulka 
 
Seznam objektů ohrožených inundací Výmoly  
v úseku státní silnice Praha - Kolín - mostek v ulici Riegerova 
Tabulka 
 
LB - levý břeh 
PB - pravý břeh 
RD - rodinný dům 
HS - hospodářské stavení 
G - garáž 
K - kůlna 
S - sklad 
P – provozovna 
Dále jsou vyjmenovány všechny ulice a objekty ohrožené inundancí Výmoly. Větši-
nou se jedná o rodinné domy. 
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Úklid  
V ŽÚ 2/2002 připomíná redaktor Ing. V. Procházka vyhlášku města č. 15/1997 O 
rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních 
komunikací a chodníků v obvodu města Úval, která platí od 18.12.1997. Zcela jasně 
ukládá povinnosti a odpovědnosti vlastníkům nemovitostí … např. provést odstra-
nění sněhu a posyp chodníku nejpozději do 5:30, jako posypový materiál smí být 
použit písek nebo drobný štěrk. Dopravně důležité chodníky se udržují celé, ostatní 
pouze v šířce 1 m. Vyhláška stanovuje i způsoby kontroly a postihy. V Úvalech zatím 
pokuta asi udělena nebyla. Příkladem by mohly být Pardubice, kde schůdnost kon-
troluje městská policie. 
 
V ŽÚ 5/2002 red. V. Procházka za fotodokumentace Š. Sokolové v článku „Jarní úklid 
aleje“ zmiňuje činnost dobrovolníků, kteří reagovali na výzvu v ŽÚ a přišli pomoci 
uklidit třešňovou alej vedoucí k soše Sv. Donáta. Za necelou hodinu nasbírali půl 
kontejneru odpadu a za celý den 1 a1/2 kontejneru. Ostatní skládku je třeba odklidit 
nakladačem. Nacházeli pneumatiky, části autokarosérie, všudypřítomné plasty. 
Různé organizace pyšnící se názvy ochrany přírody se úklidu neúčastnily. 
V ŽÚ 10/2002 je uveřejněn přehled stanovišť a etapy svozu odpadu – starého železa, 
biomateriálů a objemnějších odpadů. 
 

Životní prostředí 
Jsme stále stejní? Ptá se Š. Sokolová a její příspěvek by patřil i do kapitoly různé, 
kdyby se netýkal tolik Úval a přírody ve městě a okolí. Uveřejněno v ŽÚ 3/2002. 
 
Jsme stále stejní ve smyslu našeho jednání v průběhu života? Je náš přístup k řešení 
podobných situacích stejný jako byl přístup našich otců a dědů?  
Většina z nás odpoví, samozřejmě, že ne. Jsme ovlivňováni změnami prostředí, ve 
kterém žijeme a pracujeme. Vnímáme bouřlivý rozvoj výpočetní techniky. Do rukou 
se nám dostávají prostředky, o kterých se našim předkům ani nesnilo. Využíváme 
pohodlnější a bezpečnější dopravní prostředky, v domácnostech nám šetří čas ne-
jeden elektronický pomocník, snažíme se objevit nové způsoby léčby a prevence 
ochrany lidského organismu, jednáme mnohem rozumněji. 
Zdá se, že se člověku celkem úspěšně daří ochránit a zdokonalit sebe sama. Existuje 
ale opravdu soulad toho, co člověk za léta své existence vymyslel a změnil k lep-
šímu, pro své blaho a pohodlí s pozitivním vývojem charakteru člověka? 
O kolik se změnila naše dnešní chování oproti chování našich předků? Můžeme říci, 
že jsme ohleduplnější? Zodpovědnější? Dokážeme rozeznat závažnost některých si-
tuací a objektivně posoudit jejich následky? 
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K tomuto zamyšlení mne vedlo jednoduché slovo, skládající se v českém jazyce 
z pěti písmen, označující pro většinu z nás samozřejmou a všední součást našeho 
okolí, přitom pro všechny životně důležitou, a přesto ani zákonnou legislativou ne-
dostatečně ochráněnou. To slovo zní: STROM. 
Ano strom. Strom, jako je lípa, jasan, vrba, buk, dub či jiné. Zůstaneme například u 
středně starého buku lesního, kolem 25 m vysokého, s korunou průměru 14 m, za-
krývajícího na zemi plochu dobrých 150 m2. S prostorem koruny kolem 2700 m3 a 
listovou plochou 1600 m2 uvolní takový buk v létě za hodinu 1,75 kg kyslíku. Pouhá 
desetina celkové listové plochy vyprodukuje od května do září tolik kyslíku, které 
postačí jednomu člověku k dýchání na jeden rok. Jeden jediný buk tedy „zásobuje“ 
10 lidí! Kromě toho dokáže zachytit díky velké povrchové kapacitě listové plochy 
ročně přibližně 1 tunu prachových částic velice jemného prachu, který by jinak s 
vdechovaným vzduchem pronikal do našich plic. Jestliže vzduch v oblastech, kde 
zcela chybí stromy, obsahuje v 1 m3 1 0000 – 12 000 prachových částic, v místech, 
kde stromy jsou, klesá toto množství na méně než 3 000 částic na 1 m3. Až tři čtvr-
tiny částic zachytí stromy. Dále je výše uvedený buk schopen odpařit ve slunečném 
dni až 400 litrů vody. Tím se relativní vzdušná vlhkost pod stromem oproti okolí 
zvyšuje asi o 10 %. Zároveň se odparem snižuje teplota až o 3 °C. 
A jak přistupujeme my k těmto pro náš život, tak důležitým zásobárnám kyslíku? 
Připomínat známá fakta o kácení světových pralesů, či poškození smrkového lesa 
v Krušných horách není asi v městském časopise na místě. Koneckonců pro koho 
není tato problematika při všedních úvalských starostech vzdálená a bezpřed-
mětná? Bohužel se ale potvrzuje, že co platí v obecných souvislostech, platí  
i v menším měřítku stejným způsobem. Následujících několik skutečností mne o 
tom přesvědčilo: 
 
Do roku 1877 byly Úvaly městečkem obklopeným pustými a holými stráněmi. 
Město patřilo mezi ty sobecké obce, kde je strom v nenávisti proto, že se pod jeho 
korunou sklidí o košík sena méně než na volném prostranství. Po založení Okrašlo-
vacího spolku se díky zalesňování holých plání krajina začala měnit. Byl založen „Cí-
sařský sad“, „Rudolfův“ – později „Masarykův háj“, „Háj legionářů“ atd. Autoři 
knihy „Úvaly jindy a nyní“ se zmiňují nejen o milovnících přírody, ale i o občanech, 
kteří řešili svůj nesouhlas se zalesňováním pastvin např. uřezáváním všech vršků 
stromků. V dalších letech se vztah ke stromům v Úvalech vyvíjel např. takto: „Staří 
vysázeli v Úvalech nynější Palackého náměstí a ulici Komenského lipami a akáty pro 
budoucí pokolení“. Ale dnes byste ty stromy marně hledali. Padly z neznámých pří-
čin, možná, aby příjem v obecním rozpočtu ukazoval o několik stokorun více, možná 
z náladového nápadu jednotlivce. Roku 1923 byly na jejich místě vysázeny pruty 
šlechtěného hlohu. Ani tomuto hlohu se však potřebného klidu k růstu nedostávalo 
a do dnešních dní jich na současném náměstí Arnošta z Pardubic moc nezůstalo. 
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Z roku 1961 je znám případ, kdy někteří občané Úval vysazování okrasných stromů 
neuznávali a prohlašovali o nich, že jsou pouze semeništěm různého škodlivého 
hmyzu. Aby se škůdců zbavili, zalívali stromek žíravou chemikálií nebo vařící vodou 
a zabili tím dvě mouchy jednou ranou. Zbavili se nenáviděného stromku i škodli-
vého hmyzu. V roce 2000 bylo na pustá místa v Husově ulici znovu vysázeno 20 
hlohů, ale některé z nich mnoho dní opět kvůli naší bezohlednosti nepřežilo. 
V květnu loňského roku neznámý vandal ukončil růst ořešáku, který obyvatelé by-
tovek vysadili před patnácti lety. Začátkem letošního roku zanechal někdo své stopy 
neúcty a hlouposti na lípě u zdravotního střediska. 
Kéž by se vrátila doba, kdy: „Staří mívali živý citový vztah k význačným stromům, 
třeba to byl i jen planý strom, který zdědili po otcích. Dovedli nechat takového sta-
říka žít a dožít. Starostlivě prohlíželi časně z jara jeho větve, je-li dosud živ, jako ra-
dostně poslouchávali u dveří výměnku zdravé oddechování spícího stříbrovlasého 
děda, jenž se dočkal opět nového jara.“  
Jsme tedy stále stejní? Opravdu nejsme. Nejsme ale ani lepší. Za tu řádku let, kdy 
na základě dalších posbíraných vědomostí a zkušeností bychom mohli ukázat, že se 
lze vyvarovat krátkozrakých chyb, jsme stále nepoučitelní. Na jednání určitých jed-
notlivců nemá vliv ani fakt, že už žijí v 21. století, a že k přírodě, bez které by oni 
sami nemohli existovat, se sluší chovat opravdu jinak – lépe. 
 
V ŽÚ 5/2002 redaktorka I. Prchalová uveřejňuje prastarou informaci „Rozhled z Vi-
nice“. Přejímá obrázek obzoru viditelného z nejvyššího místa Úval z Vinice z knihy 
Úvaly jindy a nyní (1929), kde je znázorněno severní panorama od Českého středo-
hoří zleva po Krkonoše vpravo. 
V ŽÚ 8/2002 v článku Děti si přejí lepší ovzduší se ptá redaktor V. Procházka Lucie 
Vančurové, která reprezentovala Úvaly na devítidenním Sněmu dětí ČR pro životní 
prostředí v Janově nad Nisou, jak sněm probíhal a jak se sama věnuje ochraně pří-
rody. Sama vydává časopis Právo žít jako občasník od r.2000 na adrese www.pra-
vozit.fbi.cz. Věnuje se i svým internetovým stránkám, např. o Klánovickém lese 
apod. 
V témže čísle ŽÚ je pokračování seriálu Ptáci našich zahrad a kreslenými představi-
teli pěvců. 
V ŽÚ 11/2002 varuje v článku „Nespalujte odpadky!“ Lucie Vančurová z ČSOP Úvaly 
před vznikem velmi nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně. Plasty, PVC, 
umělé textilie a organický odpad produkují při spalování různé nežádoucí látky, pro-
tože jsou spalovány za nízkých teplot. Doporučuje odstraňování odpadů jiným způ-
sobem – tříděním. 
 
VIII. Obyvatelstvo, zdravotnictví, sociální péče 
 

http://www.pravozit.fbi.cz/
http://www.pravozit.fbi.cz/
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Obyvatelstvo  
 
K 1. lednu 2002 je v Úvalech přihlášeno k trvalému pobytu 4750 obyvatel. 
Z tohoto počtu je 728 ve věku do 14 let,       
2 978 ve věku od 15 do 59 let       
1 042 ve věku nad 60 let. 
V tomto roce mezi námi žilo 17 obyvatel ve věku 90 let a více, z toho jedna žena byla 
stoletá. 
Převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva vyjíždí za prací mimo Úvaly (do 
Prahy). Pouhých 700 občanů využívá pracovních příležitostí v místě. 
Počátkem roku je evidováno 50 nezaměstnaných. 
V tomto roce byly stále uváděny v rubrice Společenská kronika události osobní, jako 
jsou nově narozené děti, měsíčně životní jubilea a úmrtí. 
 

Sociální péče 
 
Dům s pečovatelskou službou 
V ŽÚ 3/2002 ve Zprávách z města je článek „Výstavba DPS zdárně probíhá“, kde re-
daktor V. Procházka popisuje pokračující výstavbu a zmiňuje vybavení domu s 32 
byty s kuchyňským koutem a příslušenství pro 42 osob k trvalému bydlení. Budou 
zde prostory i pro personál a koupelnu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Nebude 
chybět ani společenský sál pro cca 70 osob. V pracovních dnech budou poskytovány 
i pečovatelské služby. 
V ŽÚ 12/2002 je pozvánka na Den otevřených dveří nově postaveného DPS v Úva-
lech na náměstí Svobody čp.1570, který byl 18.12.2002 od 15 do 19 h. 
V ŽÚ 1/2003 se vrací k historii Domu s pečovatelskou službou a slavnostnímu ote-
vření Ing. Renata Perglerová. Výstavbu lze hodnotit jako významný krok: „…Zhruba 
jeden a půl roku, od května roku 2001, bylo možné sledovat postup výstavby domu 
s pečovatelskou službou na náměstí Svobody. Přes počáteční problémy s podzemní 
tlakovou vodou, pomalý nástup stavební firmy a po následné výměně hlavní subdo-
davatelské firmy se stavbu podařilo dokončit v termínu, který byl stanoven ve 
smlouvě. 
Dne 17. 12. 2002 ve 14 hodin byl dům s pečovatelskou službou slavnostně otevřen. 
Po krátkých projevech byla přestřižena páska před vstupem do objektu. Tohoto 
úkonu se ujali starosta města Ing. Ivan Černý, ředitel firmy Pražské silniční a vodo-
hospodářské stavby, a. s., Ing. Johann Baumgartner a zástupce hejtmana Středo-
českého kraje Ing. Josef Kantůrek. Po prohlídce objektu se návštěvníci sešli ve spo-
lečenském sálku, kde pan starosta poděkoval všem, kteří se o výstavbu objektu sta-
rali, děvčata z taneční skupiny Rytmus Úvaly vyzkoušela sálek při tanečním vystou-
pení, hosté si prohlédli výstavu fotografií z průběhu výstavby a následovalo malé 
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pohoštění. Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho hostů, mimo jiné zástupci pro-
jekční kanceláře Jiran-Kohout, s. r. o., zástupci stavební firmy AŠ-et, stavební s. r. 
o., která byla hlavní subdodavatelskou firmou stavebních prací, a zástupci budou-
cího provozovatele pečovatelské služby. Dalšího dne 18. 12. 2002 proběhl den ote-
vřených dveří. Potěšilo nás, že si stavbu přišlo prohlédnout mnoho lidí všech věko-
vých kategorií. Přišli občané staršího věku včetně obyvatel sousedního domova dů-
chodců, kteří po celou dobu výstavby bedlivě sledovali její postup. Přišli se podívat 
zástupci střední a mladší generace, ale také obyvatelé rodinných domků ze severní 
strany náměstí Svobody, kteří byli nejvíce obtěžováni výstavbou. Teď je zde vybu-
dována bezprašná komunikace, která jim příkoří během výstavby jistě vynahradí. 
Nyní bychom všichni, kteří jsme se zabývali výstavbou a problémy s tím spojenými, 
které se, jak věříme, podařily vyřešit, a zároveň i ti, kteří se budou nadále o tento 
krásný dům s pečovatelskou službou a jeho obyvatele starat, vyslovili toto přání: ať 
se všem, kteří zde budou bydlet, v bytech a v celém domě, líbí, jsou zde spokojeni a 
najdou mezi svými vrstevníky další přátele pro další roky svého života. A všem těm, 
kteří se o tento dům a jeho obyvatele budou starat, přejeme, aby stavba neměla do 
budoucna žádné velké problémy, aby se nevyskytly ani problémy mezi obyvateli 
domu a aby v tomto domě vládla pouze pohoda, klid a dobrá nálada. 
 
Domov důchodců 
Obyvatel Domova důchodců Miroslav Lášek píše v ŽÚ 3/2002 o uplynulých třech le-
tech provozu po zahájení v roce 1999. Vyjmenovává personál, který se o klienty 
vzorně stará v čele s ředitelkou J. Viplakovou. Oceňuje péči MUDr. Soukupové, per-
sonálu kuchyně i jednoho obyvatele (p. Dvořák), který se stará aktivně o zeleň. Zmi-
ňuje i kulturní pořady a zábavné kroužky. Rovněž píše o RNDr. F. Šrůtovi, obyvateli 
DD, který i do noci zpracovává historická data (poznámka Janurová: historický spi-
sek ve strojové podobě uchovává i archiv městských kronik a do doby psaní tohoto 
retro záznamu nebylo známo, že byl obyvatelem DD, jen byla známa adresa jeho 
bývalého bydliště v Havlíčkově ulici v Úvalech). 
 

Hygienik oznamuje  
V ŽÚ 7/2002 oznamuje hlavní hygienik ČR MUDr. M. Vít, že na základě laborator-
ního rozboru je závadná kojenecká výživa HAMI určená pro děti do 3 let. Jednalo se 
o jednu šarži a kontrola ve výrobním závodě neshledala žádné jiné porušení výroby. 
Citovaný výrobek neohrozí starší děti. 
 

   IX. Různé 
 

 Stožáry mobilních operátorů 
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Základnová stanice veřejné radiokomunikační sítě EUROTEL - 
v areálu firmy Bohemia Product, Arnoštova ul. na stávající komín bývalé parke-
tárny.  
Základnová stanice veřejné radiokomunikační sítě GSM 1800 - 
na pozemku pč. 224/2 k.ú. Úvaly – lokalita Na Vinici (prozatímní provoz – negativní 
stanovisko zastupitelstva). 
Základnová stanice veřejné radiokomunikační sítě - na drážním pozemku Úvaly – 
lokalita Nákladové nádraží Úvaly. 
Firma SATCA, s.r.o. Petr Tůma, oznamuje, že od 1.10.2002 existuje možnost trvalého 
připojení k mezinárodní síti Internet. 

 

Bezpečnost dopravy   
Občané předložili RM ústy starosty k projednání možnosti stavby lávky pro pěší přes 
silnici I/12 na úrovni Bulharské ulice. Podle jednání na Státním fondu dopravní in-
frastruktury je jistá možnost, že tato stavba by byla zahrnuta do investičního pro-
gramu na rok 2003. 
 

Historie  
Kniha o historii města vyjde asi o rok později (ŽÚ 11/2002) 
 
Před více než rokem se čtenáři Života Úval poprvé dověděli, že se připravuje nová 
publikace o Úvalech. Podle původních předpokladů měla kniha vyjít koncem letoš-
ního roku, pro značnou náročnost přípravy se ale tisk přesune až do roku příštího. 
Pracnost tohoto díla nikdo neočekával. Text tvoří promovaný historik pan Rišlink, 
pracovník Okresního muzea v Kolíně. V současnosti je hotová část knihy, pojedná-
vající o historii Úval a okolí od nejstarších dob až do konce 20. století. Období od 
roku 1930 až do současnosti je však zapotřebí dále podrobněji rozpracovat. V této 
části by měla být věnována pozornost následujícím tématům: 
1. Představitelé města (starostové, zastupitelé), představitelé školy, velitelé dobro-
volných hasičů, osobnosti města, čestní občané. 
2. Kultura (divadlo, kino, loutkové divadlo, knihovna, výstavy, koncerty, kapely, klub 
společenského tance, filmový klub, pěvecké sbory, osvětová beseda, Život Úval, ča-
sopis Štafeta, kroniky). 
3. Církve. 
4. Školy (základní, mateřské, zvláštní, hudební, městský dům dětí a mládeže). 
5. Sport (kopaná, házená, tenis, stolní tenis, turistika, cyklistika, Sokol, Slavoj, šachy, 
ragby, odbíjená, atletika). 
6. Výstavba (inženýrské sítě, bytové domy, škola, hřiště, koupaliště, rybníky, rekon-
strukce mostu u Kaberny). 
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7. Události (květnová revoluce 1945, rok 1948, rok 1968, rok 1989, havárie, požáry, 
povodně, výročí, oslavy, pamětní medaile). 
8. Spolky (sbor dobrovolných hasičů, Svazarm, Československý červený kříž, mysli-
vecké sdružení, kynologové, zahrádkáři, chovatelé drobného hospodářského zví-
řectva, filatelisté, modeláři, rybáři, obec baráčnická, klub důchodců). 
9. Průmysl (VEGA, SPM, Elektron-spol [Hefa, ČKD Trakce], Interiér, Petrolea [Bi-
tuma, Paramo], Parketárna, Fruta, cihelny, mlýny, zahradnictví, úvalské komunální 
služby, jatka, statky, atd.). 
10. Statistické údaje. 
11. Geologie. 
12. Počasí. 
13. Demografický vývoj. 
14. Obchody. 
15. Restaurace. 
 
Snahou všech, kteří se na přípravě publikace podílejí, je uveřejnit podstatné udá-
losti, které město prožilo. To znamená, že uvedený výčet témat nemusí být ko-
nečný. Mnohé dosud známé informace bude nutné rozšířit a doplnit. Jenom namát-
kou: například by bylo potřeba získat svědectví o některých úvalských podnicích 
dnes již přejmenovaných nebo zaniklých, například o firmách Elektronspol (pozdější 
názvy Hefa, ČKD Trakce), Petrolea (později Koramo, Bituma, Paramo), Středočeský 
průmysl masný, Fruta, Parketárna, Dřevořez (později Interiér). Jistě jsou mezi námi 
také pamětníci začátků činnosti Svazarmu v Úvalech, kdy kromě střeleckého klubu 
existovalo odvětví motoristického sportu, byly pořádány motocyklové závody a v 
70. letech se úvalský automotoklub zúčastnil řady soutěží. V 50. letech ve Svazarmu 
snad dokonce existoval radioklub, zabývající se amatérským vysíláním. Pamatuje si 
ještě někdo na klub filatelistů, který existoval někdy v šedesátých letech? Nepomá-
hal někdo ve funkci pořadatele nebo se přímo zúčastnil běžeckých závodů Praha - 
Úvaly, které se konaly někdy před půl stoletím a měly cíl asi sto metrů před závo-
rami? 
V historii města je spousta bílých míst, která nejsou dostatečně zdokumentována. 
Mají-li se, pokud možno všechny důležité a někdy dosud neznámé skutečnosti ob-
jevit v připravované knize, bude potřeba navázat spolupráci s pamětníky.  Byla by 
jistě škoda, kdyby se nedopatřením na nějakou důležitou událost zapomnělo. Infor-
mace mohou být písemné nebo ústní. Jsou vítány i fotografie nebo novinové vý-
střižky, které budou po zhotovení kopií majitelům vráceny. Připomínky k jednotli-
vým tematickým okruhům chystané publikace, doplňující údaje a vzpomínky je 
možné sdělit buď tajemníkovi městského úřadu a současnému kronikáři města 
panu Ing. Bredovi nebo zaslat na adresu redakce měsíčníku Život Úval.       
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Výročí 

Společenská kronika 
18. listopadu 2002 zemřela paní Marie BOHUSLAVOVÁ (*10.11.1912, +2002), ob-
čanka, která po celý život se aktivně zapojovala do života v Úvalech, a to jako členka 
Spolku zahrádkářů, členka Československého červeného kříže či Klubu důchodců, 
kde se s pečlivostí sobě vlastní starala o zápisy a kroniku. 
V ŽÚ 12/2002 ještě byla fotografie, kdy paní Vodrážkové přál starosta I. Černý 
k stým narozeninám, kdy spolu s Domem důchodců připravilo město přátelské po-
sezení s návštěvou i z Krajského úřadu. Paní Vodrážková bydlela dlouho v obci Dráž-
kov. 

Setkání ročníků 
Za ročník bývalých žáků narozených 1924 Ladislav Pachtr v ŽÚ 6/2002 vzpomíná na 
měšťanku v Úvalech, která v době školní docházky měla 4 ročníky a každý třídu A a 
B, některé i C. V Áčku byli chlapci, v Béčku dívky a v Céčku většinou děti z okolních 
vesnic (Újezd n/L, Klánovice, Šestajovice, Jirny, Horoušánky, Horoušany, Tlusto-
vousy, Tuklaty, Přišimasy, Škvorec, Dobročovice, Květnice a Koloděje). Celkem ab-
solvovalo v letech 1930 až 1939 140 žáků. „první setkání ročníků se uskutečnilo 
v roce 1964 v hostinci u Chroustů (hotel U českého lva). Tato budova již neexistuje. 
Po ní zbyl jen trávník před budovou zvláštní školy. Pozvaných bylo 40 žáků a 4 uči-
telé. Přítomno bylo 30 žáků a 2 učitelé (pan Rýdl s manželkou). Potom následovala 
další setkání. Postupně jsme zjistili většinu adres bývalých spolužáků a učitelů. Při 
dalších setkáních již byla účast podstatně vyšší než při setkání prvním. 
Zatím poslední, a to jubilejní 15. setkání žáků ročníku 1924 úvalské školy se konalo 
dne 27. dubna 2002. Sešli jsme se v hotelu Budka v Úvalech, jehož personál nám 
vytvořil příjemné prostředí a zajistil chutné občerstvení. Z celkového původního 
stavu 140 žáků nás zbylo již jen 60. Pozvánky na sraz jsme zaslali 55 žákům. Na 
setkání bylo přítomno 34 spolužáků. Z toho 23 "děvčat" a 11 "chlapců". Někteří z 
pozvaných se omluvili. O zbývajících již nemáme přehled. Z pánů učitelů a učitelek 
nebyl přítomen nikdo. Jediný žijící učitel je pan Trnka. Ten se již našich setkání asi 5 
let nezúčastňuje pro vysoký věk. Je mu 97 let. Někdo si při čtení těchto řádků po-
myslí, co mohou mít na programu setkání senioři, kterým je 78 let. Účelem těchto 
srazů, a především těch z posledních let, je to, že se osobně setkáme. Vždyť žijeme 
rozsetí většinou mimo Úvaly, po celé bývalé ČSR. Popovídáme si o sobě, svých rodi-
nách, svých strastech i bolestech. Jak žijeme dnes a jaké to bylo v našem dětství a 
mládí. Co se nám dnes líbí a co také ne. Vzpomínáme také na žáky a učitele, kteří již 
zemřeli. Od setkání v minulém roce nám zemřel náš dirigent Jarda Dufek. Ten vždy 
zahajoval naše setkání hymnou úvalské školy. 15. setkání školní hymnou zahájeno 
již nebylo, chyběl dirigent. Budiž mu světlá památka. Po uzávěrce organizačních 
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bodů se přítomní dohodli, že příští setkání bude opět za rok v Úvalech,“ píše pan 
Pachtr. 

Osobnosti 
Sportovní letec z Úval úspěšným účastníkem 2. světových leteckých her WAG 2001 
ve Španělsku – tolik titulek krátkého článku v ŽÚ 2/2002, ve kterém PhDr. Lenka 
Mandová zaznamenala účast úvalského občana, člena Letecké amatérské asociace 
ČR Josefa Vlase v devítidenní mezinárodní soutěži a spolu s Ing. P. Bezděkem získal 
2. místo. 
 
Ing. Černý přednesl návrh na ocenění dlouholeté spolupráce s Ing. arch. Mirosla-
vem Masákem a doporučil udělit mu u příležitosti jeho životního jubilea pamětní 
plaketu města, což rada města odsouhlasila. 
V ŽÚ 12/2002 v článku „Ve stráni vznikají knihy“ píše redaktorka Mgr. Licková o kni-
hařské a tiskařské dílně manželů Krupkových a popisuje ruční výrobu papíru a umě-
leckou vazbu knih. Miroslava Krupková a Lubomír Krupka – tvoří umělecká díla – 
foto. 
 

Stížnosti, poděkování a názory občanů 
 
Městský úřad ve slíbeném termínu zajistil instalaci plynové kotelny v obecním by-
tovém domě č.p. 1346. Tím definitivně vyřešil kritickou situaci na sídlišti Homolka, 
kde dusivý kouř ohrožoval zdraví nejen dětí 3. mateřské školy, ale i obyvatel širo-
kého okolí.  
Děkujeme správě majetku města pod vedením Ing. Perglerové za pochopení a účin-
nou nápravu. Za obyvatele Homolky Marie Schneiderová. 
 
V ŽÚ 2/2002 se z řad občanů vyjadřuje F. Ivanšík ke stanovenému poplatku za od-
pad a navrhuje úpravu na základě diferenciace, resp. kategorizace občanů. 
Obsáhle na jeho názor odpovídá starosta I. Černý a rozebírá důvody rozúčtování 
skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
V ŽÚ 6/2002 zase široce popisuje nepořádek ve městě Květa Kopřivová, zmiňuje i 
nedostatky v osvětlení, v dostupnosti obchodní sítě atp. 
V ŽÚ 6/2002 kritizuje občan V. Koukl stavbu Domu s pečovatelskou službou a její 
dopady na okolí. Projekt se mu zdá jak z dob socializace vesnice a průběh výstavby 
hluboce zasahuje do klidu v okolí, pracuje se i o víkendu, hluk, prach a bahno zne-
příjemňují obyvatelům život. Na stížnost odpovídá v témže čísle Ing. O. Nečas 
z OSMM (Odbor správy majetku města) a kromě obecných argumentů, které obha-
jují stavbu i provoz při ní, slibuje jen její brzké ukončení a žádá o trpělivost těch, 
kterých se to týká. 
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V ŽÚ 8/2002 Člověk úvalský versus životní prostředí – Chodníky – cesta do buše? 
návštěvník a chodec kritizuje stav zaplevelených chodníků V Jiráskově ulic, dále Bo-
ženy Němcové, Smetanovy, Vlkovy (???), Maroldově, Zálesí (foto Š. Sokolová). 
V ŽÚ 9/2002 nacházíme stížnost občanů ze sídliště Homolka a bytového družstva, 
kterou řešila RM v srpnu t.r. Jedná se o rušení nočního klidu z okolí restaurace Ho-
molka, kde jde o povykování a dokonce střelbu. Dosavadní stížnosti nepomohly, ani 
dohled Policie ČR. Starosta ukládá RM opětovně žádat PČR. 
V ŽÚ 9/2002 J. Krčmář kritizuje stav hřiště pod kostelem, které má využívat škola 
pro atletické sporty. Atletický ovál je zdevastovaný po stavbě kanalizace a jakékoliv 
sportování je nevhodné a nebezpečné, přesto je otázka, jak se mají děti sportovně 
vyžít a netrávit mnoho času u obrazovky televize. 
Vzápětí následuje článek od Jiřího Drába, který chválí rekonstruované vedlejší hřiště 
pro házenou s položených umělým povrchem a obnovené šatny pro hráče, kteří mají 
našlápnuto do vyšší ligy. 
ŽÚ 9/2002 byl jaksi nabitější stížnostmi. Čtenářka M.V. reaguje na článek z minula 
o otevření Penny Marketu v Újezdě a napadá redaktora, že nevidí nepříznivou situ-
aci s obchody v Úvalech reálně, že Úvaly také potřebují velké obchodní středisko. 
Zdá se, že nepochopila záměr redaktora zveřejnit jen informaci o bližší dostupnosti 
hypermarketu k Úvalům, když žádná s firem provozující obchodní řetězce neproje-
vila zájem, přestože město pozemky nabízí a má je připravené. Redaktor V. Pro-
cházka uvádí vše na pravou míru a vysvětluje, že Úvaly mají velkou kupní sílu. 
 

Ankety 
V ŽÚ 5/2002 jsou výsledky ankety pro čtenáře – Čistota města se v posledním ob-
dobí: … uveřejněna tabulka odpovědí (39 respondentů) v níž se 20 respondentů vy-
jádřilo, že nevidí změnu, stále je tu nepořádek. Je zde vyhlášena nová anketa: Kou-
paliště v Úvalech s otázkami – by mělo být letos otevřeno co nejdříve – je dobré, že 
vůbec nějaké je – mě nezajímá, mám doma bazén – je na mě drahé – je moc přelid-
něné; otázky položil Lukáš Rubeš. Výsledek další ankety nebyl zveřejněn. 
Ankety byly měsíčně vyhlašovány na webu Uvaly.cz a spolu s novou anketou zveřej-
něny výsledky předchozí. Některé ankety byly převzaty do tištěného Života Úval.  
Webové stránky Uvaly.cz Lukáše Rubeše o městě Úvaly obsahovaly odkazy na 
všechny úřady, základní informace o městě, historii a rozrostly se o adresář podni-
katelů a firem, měsíčně aktualizovaný kalendář kulturních a sportovních akcí, mapu 
města s odkazy, předpověď počasí a diskusní sekci pro Úvaláky. Měsíčně byla na 
webu obměňována anketní otázka týkající se života v Úvalech. 
Díky existenci pouze základní jedné informativní kontaktní stránky Městského úřadu 
byl tento web důležitým zdrojem informací na internetu, ke kterému se začaly při-
pojovat v Úvalech firmy i desítky obyvatel. 
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Reklama 
 „Jak přežít reklamu aneb Ochrana a obrana spotřebitele“ v ŽÚ 6/2002 Městská kni-
hovna nabízí materiály Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS), které má od nich 
k dispozici včetně možnosti volného přístupu do databáze sdružení, kde poskytuje 
rady o spotřebitelských právech a odkazuje na poradny SOS. Sdružení připomínkuje 
zákony a usiluje o bezpečné výrobky a služby, sleduje bezpečnost potravin, podpo-
ruje spotřebitelské vzdělání a osvětu. 
 

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

 

Lednové kalendárium osobností 
 3.1.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Střední Čechy - Kultura  
    

Servis 
 4.1.2002 Kolínský deník ~ str. 20 ~ Servis Kolínska  
 čtk  

Kronikářka dělnických osudů 
 15.1.2002 Haló noviny ~ str. 10 ~ Kultura  
 (sol)  

Divokej Bill svou podstatu nepozbyl 
 16.1.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ Kultura  
 PETR KORÁL, Autor je hudební publicista  

Změny v systému Pražské integrované dopravy od 27. ledna 2002 
 25.1.2002 Metro ~ str. 08 ~ Dopravní podnik  
    

Policisté dvakrát stříleli 
 27.1.2002 ČT 1 ~ str. 05 ~ 19:15 Události  
    

Opilec měl dlouhou přestřelku s policií 
 28.1.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Z domova  
 (ČTK, dav)  

Střílel 40 minut na policisty 
 28.1.2002 Haló noviny ~ str. 02 ~ Zpravodajství  
 (čtk, zr)  

Zastaralá hasičská technika 
 3.2.2002 Prima TV ~ str. 01 ~ 19:00 Zpravodajský deník  
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Praha chce prosadit svou novelu Zbyněk Hutar 
 11.2.2002 Hospodářské noviny ~ str. 03 ~ zákon o odpadech  
 Zbyněk Hutar  

Rezervy v tržním nájemném 
 11.2.2002 Týden ~ str. 57 ~ Peníze &amp; investice  
 Robert Zelenka  

Za vydírání svých krajanů stráví tři roky za mřížemi 
 20.2.2002 Střední Čechy ~ str. 21 ~ Střední Čechy  
 opz  

Město bude i nadále usilovat o zřízení bankomatu 
 20.2.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Střední Čechy  
 VOJTĚCH BLAŽEK  

Pekelnej nářez to bude i bez ohně 
 25.2.2002 Domažlický deník ~ str. 09 ~ Lokální  
 VÁCLAV TAUER  

Jiří Wein: Naslouchejte včelám 
 28.2.2002 Právo ~ str. 01 ~ Salon  
 JAN KAŠPAR  

Březnové kalendárium osobností 
 4.3.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ Kultura - Střední Čechy  
    

Divokej Bill: v Nymburku to začalo 
 14.3.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Kultura - Střední Čechy  
 (vob)  

Ukrajinci v lese nebydlí 
 27.3.2002 Večerník Praha ~ str. 04 ~ Z obvodů  
 luk, jam  

Vlak podpálil kilometry tratě 
 31.3.2002 Nedělní Blesk ~ str. 08 ~ Aktuality  
 (ktn)  

Liga horských kol začíná v neděli znovu na Máchalce 
 10.4.2002 Večerník Praha ~ str. 12 ~ Pražský sport  
 jík  

Seriál Kolo pro život bude mít letos osmnáct závodů 
 11.4.2002 Právo ~ str. 19 ~ Sport  
 (hok)  

Byty poblíž Prahy lákají k bydlení mladé rodiny 
 24.4.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ REALITNÍ INZERCE PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY  
 Michaela Škardová  

Žižkováci si Koněvovu ulici vybojovali 
 26.4.2002 Blesk ~ str. 01 ~ Na víkend  
 Miroslava Vavírková  
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KONKURSY 
 29.4.2002 Konkursní noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana  
    

Někteří cestující nadávají, jiní jezdí vlakem rádi 
 2.5.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Střední Čechy  
 (dub)  

Oči nad světem dokořán 
 3.5.2002 Softwarové noviny ~ str. 13 ~ Na co myslí  
 Jan Kovanic, jan.kovanic@autor.softnov.cz, pracuje jako technik - energetik v telekomunikacích  

Knihovna představuje práce seniorů 
 7.5.2002 Mělnický deník ~ str. 18 ~ Mělnicko  
 Foto Josef Koukal  

Počet lidí bydlících za Prahou vzrůstá 
 10.5.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Praha  
 JAN ZIEGLER, JAN DAVID  

Při nehodě zemřel řidič 
 14.5.2002 Právo ~ str. 11 ~ PRAHA - Střední Čechy  
 (ČTK)  

Němci je vystěhovali, komunisté okrádali 
 14.5.2002 Boleslavský deník ~ str. 20 ~ Mladoboleslavsko  
 MICHAL ŠIMEK  

KRÁTCE 
 17.5.2002 Kolínský deník ~ str. 18 ~ Kolínsko  
 den, pep  

Dětí je málo, mnoho škol se musí rušit 
 20.5.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Praha  
 JAN DAVID  

Dopravní značky mizejí ve sběru 
 23.5.2002 Kolínský deník ~ str. 17 ~ Kolínsko  
 pep  

Siemens vyvíjí nátlak na výrobce součástek 
 28.5.2002 Hospodářské noviny ~ str. 20 ~ domácí podniky  
 Jan Činčura  

České tramvaje mohou být nebezpečné 
 28.5.2002 Hospodářské noviny ~ str. 17 ~ podniky a trhy  
 Jan Činčura  

Pražské autobusy se blíží 
 31.5.2002 Kolínský deník ~ str. 18 ~ Kolínsko  
 FRANTIŠEK PRCHAL  

Hlavní město rozšířilo autobusové linky 
 5.6.2002 Metro ~ str. 04 ~ Praha  
 Ivan Kuptík  
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Rozprodávání majetku v Rokytnici nad Jizerou 
 5.6.2002 ČRo 1 - Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:19 Radiofórum  
    

Vaše rozkvetlá zahrada 
 10.7.2002 Vlasta ~ str. 66 ~ Zahrada  
 (jh)  

Žití knihou 
 1.8.2002 Instinkt ~ str. 74 ~ Neobyčejní  
 JAN HLAVÁČ  

Čeněk Linhart miluje krajinu Podkrkonoší 
 5.8.2002 Kolínský deník ~ str. 20 ~ Servis Kolínska  
 jm  

Sesuv půdy na trati Praha - Benešov 
 7.8.2002 ČT 1 ~ str. 03 ~ 22:40 Události plus  
    

Hasiči se mohli rozkrájet 
 8.8.2002 Večerník Praha ~ str. 04 ~ z obvodů  
 tom  

Hasiči bojovali s přívaly vody 
 8.8.2002 Blesk ~ str. 04 ~ Praha/střední Čechy  
 (von, ktn, as)  

Velká voda zaplavila jižní Čechy 
 8.8.2002 Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana  
    

Okolí Prahy bude potřebovat těžkou techniku 
 22.8.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Praha  
 JAN DAVID, JAN ZIEGLER  

Zrušili školu v Tuklatech 
 3.9.2002 Kolínský deník ~ str. 17 ~ Kolínsko  
 FRANTIŠEK PRCHAL  

24 hodin v Praze 
 25.9.2002 Večerník Praha ~ str. 04 ~ krimi  
 tom, čtk, luk  

Bikeři vyprodali Pražskou padesátku 
 25.9.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ Sport - Praha  
 (ton)  

Řidič tragickou srážku nepřežil 
 30.9.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Praha  
 (ČTK, dav)  

Zájem o prevenci stoupá 
 3.10.2002 Nymburský deník ~ str. 17 ~ NYMBURSKO  
 ONDŘEJ URBANEC  
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Biková sezona končí...  
 4.10.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 09 ~ Sport - Střední Čechy  
 (ČTK)  

Pražská liga bikerů finišovala v Úvalech 
 12.10.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ Sport - Střední Čechy  
 (ton)  

Holubáři odletěli za výstavou do Úval 
 14.10.2002 Boleslavský deník ~ str. 17 ~ MLADOBOLESLAVSKO  
  ld  

Chatu vykradl a podpálil 
 16.10.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Střední Čechy  
 (ČTK)  

Přepravu do Ruzyně usnadní vlaky 
 31.10.2002 Právo ~ str. 15 ~ Trhy &amp; Ekonomika  
 Jiří Novotný  

Cizinci pojedou domů 
 5.11.2002 Blesk ~ str. 03 ~ Čechy/Morava  
 (sta)  

Božena Vodrážková z Drážkova v pohodě a svěžesti slaví sté narozeniny 
 9.11.2002 Příbramský deník ~ str. 15 ~ Příbramsko  
 Jiří Kubík  

Stoletou ženu zlobí nepořádek na poli 
 11.11.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Střední Čechy  
 (ČTK, stc)  

Práce policisty nebude nikdy populární 
 11.11.2002 Mělnický deník ~ str. 20 ~ Mělnicko  
 JOSEF KOUKAL  

Pomoz si, jak můžeš 
 14.11.2002 Ekonom ~ str. 14 ~ Politika  
 JIŘINA SHRBENÁ  

TIPSPORT INFORMUJE 
 15.11.2002 Sport ~ str. 06 ~ Tipsport  
    

24 hodin v Praze 
 20.11.2002 Večerník Praha ~ str. 04 ~ Praha / krimi  
 tom  

Náraz automobil rozpůlil 
 23.11.2002 Blesk ~ str. 05 ~ Čechy/Morava  
 (jad)  

Je na mne spolehnutí, říká vedoucí oddělení Policie ČR Blanka Černá 
 13.12.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Nymbursko  
 JANA KŘÍŽOVÁ  
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Vánoční šňůrné zakončil Divokej Bill v Brodě 
 30.12.2002 Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Střední Čechy  
 (vob)  

  
 
Prameny 

 
 Život Úval 
 Koncepty kronikáře 
 www.uvaly.cz  
 denní tisk, média 

 
 
 
Zkratky 
ČS – Česká spořitelna 
DPS – Dům s pečovatelskou službou 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
JSDH – Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
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 
SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
ÚP – úřad práce 
VRV – Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
 
 
 
 
 

http://www.uvaly.cz/

