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Kronikářský zápis retrospektivní 2016/2021 
 

1. Úvod 
 
„Tento rok píšu kroniku retrospektivně podle rozsáhlého konceptu tehdejší kroni-
kářky PhDr. Lenky Mandové, která byla v roce 2016 jmenována kronikářkou. Jí 
zpracovaná kronika, k tomu ani dvě další za roky 2017 a 2018, nebyly Radou 
města a zastupiteli vládnoucí koalice přijaty kvůli rozdílnému pohledu na dění ve 
městě. Velmi těžce se bude znovu pátrat po objektivním vysvětlení poměrně vy-
hrocené situace ve městě, která započala přímočarým jednáním starosty města 
Petra Boreckého, týkajícího se hospodaření s poměrně velkým zadlužením města, 
s velkými plány na obnovu města v duchu 21. století, které se konzervativnějším 
obyvatelům nelíbily.  Další určitou kontroverzí bylo neobnovení koupaliště po 
skončení rekonstrukce III. železničního koridoru s důsledkem uvolnění místa jeho 
bývalého parkoviště. Zprůjezdnění přístupových cest (ulice Na Spojce a Máne-
sova) naplňovalo část občanů nadějí, že bude koupaliště rekonstruováno. Něko-
likrát důrazně opakovaným výrokem starosty města, že je proti jeho obnově a má 
jiný záměr s prostorem, se určitá skupina obyvatel seskupila do občanského sdru-
žení a různá jednání vedená se zastupiteli města a RM vyústila v roce voleb v sou-
běžné referendum o koupališti. Dobu takto vyhrocenou je třeba popsat opravdu 
zcela objektivně jakoby okem pozorovatele, který nestojí na žádné straně a musí 
sdělit pro budoucí čtenáře kroniky jak tento rok, a i další dva, probíhaly, jaký život 
občané žili, a co se událo i jiného z oblasti kultury, společenského života a v ne-
poslední řadě i v politické rovině. V následujících kapitolách použiji informace zís-
kané kronikářkou L. Mandovou a vlastní poznámky, které jsem shromáždila bě-
hem práce v letopisecké komisi a práci s archivem městských kronik. Se zájmem 
jsem sledovala dění ve městě, které jsem poznala nejen jako „náplava“ od roku 
1997, ale i ze zkoumání jeho historie, takže o místech a růstu města jsem poučena 
leckdy víc než úvalský rodák s původními předky.“ Alena Janurová 
 
Životopis kronikářky 
Paradox doby, kroniku 2016 psaly dvě kronikářky. Jedna jmenovaná v roce 2016  
a druhá v roce 2020, zhruba po roce od odstoupení té první ze zdravotních dů-
vodů. Nejspíše je na místě uvést oba životopisy v tento rok v podstatě retrospek-
tivního záznamu 2016/2021. Takže tehdejší kronikářka Lenka Mandová předlo-
žila kroniku zmíněného roku ke schválení zhruba se 150 stran textu. Pokud při 
psaní nového záznamu v roce 2021 byly použity pasáže původní kroniky, pak byly 
psány normálním písmem a případně citovány. Pokud byly vloženy vlastní infor-
mace, nebo změněn text v kapitole, či přidána nová kapitola, pak byla použitai 
kurzívu tak, jak byly dosud psány retrospektivní záznamy let minulých podle kon-
ceptů předchozích kronikářů. 
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Mgr., promovaný historik, PhDr. Lenka Mandová, byla jmenována kronikářkou  
s působením od roku 2016. Před jmenováním sepsala městské kroniky roku 1990 
a 1991. 
Narodila se roku 1949 v Praze, ale dětství strávila v Polabí. V deseti letech se pře-
stěhovala do Úval, kde rodiče učili na základní škole (Karel a Emilie Čapkovi). 
Po maturitě na SVVŠ v Českém Brodě vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor 
dějepis-čeština. Z historie později složila rigorózní zkoušky a získala titul PhDr. 
Ještě na fakultě se provdala za Miroslava Mandu. Má jednu dceru. 
Prvních pět let po promoci našla uplatnění jako učitelka. Kvůli politickému tlaku 
ve školství odešla roku 1977 do Výzkumného ústavu materiálu, kde do roku 1990 
pracovala jako vedoucí technické knihovny. Kvůli posudku místní organizace KSČ 
pod předsednictvím soudruha Antonína Víška, jenž odsoudil proreformní postoje 
manželových rodičů v době Pražského jara 1968, nenašla v 70. a 80. letech uplat-
nění v oboru. (Hned po první promoci jí byla nabídnuta funkce ředitelky okres-
ního archivu, jenž v 70. letech sídlil v Nehvizdech. Tuto práci však nesměla z po-
litických důvodů zastávat.)                                                                                                                                                   
V listopadu 1989 pomáhala v Úvalech založit OF (Občanské fórum), do voleb  
v červnu 1990 byla kooptována do městského zastupitelstva a byla jmenována 
předsedkyní kulturní komise. Od prosince 1989 zastávala po dobu 11 let post ve-
doucí redaktorky Života Úval. Podílela se redakčně nebo jako autorka na sborníku 
Úvaly v průběhu století. Stále publikuje v místním měsíčníku Život Úval.                                                                                                                                 
Od roku 1990 pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Vystudo-
vala ještě Pedagogickou fakultu UK, obor germanistika. Současně několik let učila 
na středních a vyšších odborných školách němčinu a průvodcovství, dodnes se 
podílí na vzdělávání průvodců v německém jazyce a nabízí výuku pro individuální 
zájemce. Krátce pracovala pro Čsl. televizi v pořadu Zpovědní zrcadlo, psala 
články pro časopis Vlasta s historickou tematikou.  
Pořádá speciální vycházky pro českou veřejnost, doprovází zahraniční novináře, 
kteří se zajímají o historické mezníky v českých dějinách nebo o pražskou němec-
kou literaturu, architekturu apod. Jejích znalostí využívá zahraniční vysílání Čes-
kého rozhlasu. Doprovází české turisty do německy hovořících zemí i zemí střední 
Evropy. Tato činnost vyžaduje soustavné usilovné samostudium. 
V Úvalech je dlouholetou členkou letopisecké komise, na jejíž popud začala zpra-
covávat dvě témata - život a dílo spisovatelky Marie Majerové, kniha se jmenuje 
Od Panenství k Divokému západu, a sepsala přehlednou historii čsl. legií v Rusku, 
Francii a Itálii s názvem Českoslovenští legionáři a Úvaly s konkrétními osudy 64 
legionářů z Úval.  
 
Mgr. Alena Janurová - od října 2020 byla jmenována kronikářskou města. 
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Od roku 2016 pracuje na dohodu o provedení práce jako správce archivu měst-
ských kronik a katalogizuje veškeré dokumenty nalezené v archivu a dokumenty, 
které v současnosti do archivu přibývají jako přílohy kronik. Narodila se v r. 1944 
v Praze. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a doplnila si vzdělání v oboru 
Knihovnictví a informatika na Filozofické fakultě UK v tříletém postgraduálním 
studiu. Mimo jiné 10 roků pracovala v informačním oddělení v redakci Zemských 
novin, později sloučených s jinými deníky do vydavatelství Vltava Labe Press. Poté 
několik roků, již jako důchodce, pracovala na částečný úvazek v Městské kni-
hovně Úvaly. Rovněž byla členkou Komise pro kulturu a je členkou Letopisecké 
komise. Od roku 1997 bydlí v Úvalech. Současně zpracovává retrospektivně kro-
niky za období 1992 – 2003, které městu chybí, ale některé byly částečně zpraco-
vány v konceptech od minulých kronikářů. Sleduje život ve městě a spolu s členy 
Letopisecké komise zaznamenává denní dění a fotograficky a faktograficky jej 
dokumentuje právě pro potřeby archivu městských kronik.  
 
2. Události doma i ve světě 
V tomto roce se událo leccos zajímavého, co ovlivnilo dění i společenský život 
ve městě. 
Úvaly byly zatíženy rozsáhlou rekonstrukcí komunikací a doprava při průjezdu 
městem značně zkomplikovala život obyvatel. Byla dokončena rekonstrukce III. 
železničního koridoru Praha Běchovice – Úvaly. 
Rok 2016 byl rokem dalších eskalací ve světě, jak přírodních, tak lidských tragédií. 
Přibývá katastrof působených patrně změnou celosvětového klimatu, přibývá  
i násilných činů teroristů nebo osob postižených protispolečenským problémem.  
 
Úvodní slovo starosty města 
Jako obvykle starosta města po Novém roce píše výstižně do městského měsíč-
níku hodnocení proběhlého roku a přináší vize pro rok budoucí. Citováno ze Ži-
vota Úval 1/2017: 
„Ohlédnutí za rokem 2016, co přinese rok 2017? Když jsem psal v lednu roku 2016 
úvodník do nového roku, psal jsem o tom, že to bude rok mnoha změn a staveb. 
A skutečně tomu tak bylo. Ulice Foersterova, Čelakovského, Denisova, Sovova I, 
Vydrova a Erbenova již nejsou bahnitými. Klánovická, Pražská II, Havlíčkova, Ne-
rudova, Komenského, Škvorecká získaly nové povrchy a někde i chodníky. Spo-
lečně se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje jsme zahájili rekonstrukci 
průtahu Úvaly. Ulice Škvorecká, Dvořákova a Riegerova tak získávají novou tvář. 
Vojanova a Wolkerova se dočkaly nových chodníků, podobně jako se Wolkerova, 
Bezručova a Horova dočkaly nového veřejného osvětlení. Nejen stavbami ulic 
však je živo město – spustili jsme portál Technická mapa města, kde si nyní každý 
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může najít podrobné informace o městských sítích a majetku. Od léta je k dispo-
zici rozklikávací rozpočet, který máme od října v podrobnosti až na úroveň jed-
notlivých faktur. Vykoupili nebo jsme získali dalších cca 10 000 m2 pod úvalskými 
ulicemi a veřejnými prostranstvími, takže tento projekt, který jsme zahájili na po-
čátku roku 2015, se pomalu blíží ke svému konci. Zahájili jsme projekt budování 
optických sítí na území celého města. Pokračoval rozvoj technických služeb. Od 
května jsme převzali do své správy úvalské veřejné osvětlení, čímž město šetří 
přes milion Kč ročně. Díky skutečnosti, že jsme převzali do správy města úvalskou 
vodohospodářskou síť, jsme snížili nátoky balastních vod na čistírnu odpadních 
vod o více než 60% a poslali jsme tak (doufáme) do minulosti úvalské „lej-
notrysky“ v Mánesově ulici. V rámci architektonické soutěže jsme získali návrh 
nové městské knihovny, který, pravda, mnoho Úvaláků nenadchl, ale jak věřím, 
svoji kvalitu prokáže časem. Zahájili jsme i přípravu projektu nové základní školy, 
na kterou jsme získali příslib dotačního financování, a začali jsme pracovat na 
rozšíření zdravotního střediska. Jedním z hlavních témat roku 2016 bylo referen-
dum o úvalském koupališti. Více než 75 % hlasujících v referendu vyslovilo své 
přání, abychom úvalské koupaliště opravili a znovu zprovoznili. Co nás tedy čeká 
v roce 2017? Opět hodně staveb. Podaří-li se vše dle plánu, chtěli bychom v roce 
2017 zahájit rekonstrukci úvalského náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice. 
Současně s tím je velkou výzvou zahájení dostavby splaškové kanalizace ve čtvr-
tích U Hájovny, Nad Okrájkem a v Horově ulici. Tato akce by vzhledem k podmín-
kám dotace od ministerstva zemědělství měla být dokončena nejpozději do konce 
prosince letošního roku. Paralelně s těmito dvěma akcemi bychom chtěli pokra-
čovat v rekonstrukci úvalských ulic – především by se mělo jednat o ulice Kladská, 
Rumunská, Lužická, U Kaberny, U Výmoly a U Starého koupadla. Nechceme však 
skončit jen zde. Díky výstavbě ulic v roce 2016 máme k dispozici poměrně zají-
mavé množství recyklátu, který bychom chtěli použít pro zpevnění ulic v dalších 
čtvrtích, zde je však nutné plánovat, aby byl materiál využit účelně. V roce 2017 
bychom také chtěli dobudovat veřejné osvětlení tam, kde doposud chybí – v Že-
livského ulici v Radlické čtvrti, ve čtvrti U Hájovny a také ve čtvrti U Horoušánek. 
Pokud dopadne dobře naše jednání na SFDI, rádi bychom realizovali chodník pro 
chodce mezi ulicemi Klánovická – Purkyňova v Setých. Město však nejsou jen ulice 
a chodníky. Rok 2017 bude rokem zahájení postupné obnovy úvalských lesů a 
městské zeleně. Zpočátku to budou jen samé nepopulární kroky – kácení stromů 
na náměstí Arnošta z Pardubic, kácení stromů na Vinici, v Králičině a jinde. Není 
to o tom, že bychom propadli neodolatelnému nutkání pokácet, co se dá, ale jde 
o nezbytný krok pro ozdravení úvalské veřejné zeleně. Letos nás také čeká zahá-
jení rekonstrukce Mateřské školy Kollárova, která se tak po 40 letech od svého 
postavení dočká zásadní modernizace. V neposlední řadě budeme pracovat na 
projektu rekonstrukce úvalského koupaliště tak, abychom ho na počátku léta 
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roku 2018 mohli znovu otevřít nejen pro úvalskou veřejnost. V neposlední řadě 
rok 2017 bude rokem, kdy získáváme do rukou města poslední z „velkých“ komu-
nálních služeb, a to sice provozování odpadového hospodářství. Vše výše uvedené 
by nebylo možné bez velkého nasazení kolegyň a kolegů na městském úřadě, v 
zastupitelstvu města, ale také v občanských iniciativách. Všem jim patří velký dík 
a je zcela jedno, jestli jsou v koalici nebo opozici. Všem jde totiž o naše město a 
to je to nejdůležitější. Takže, všem moc děkuji za jejich práci …“ Petr Borecký, sta-
rosta města. 
 
Události z České republiky i světa, které mohly ovlivnit naše životy a vztahy: 
Česká republika 
1. ledna - Evropské hlavní město sportu v roce 2016 byla Praha. 
Byl zrušen Vojenský újezd Brdy a na většině jeho území vyhlášena Chráněná kra-
jinná oblast Brdy. 
Ministerstvo dopravy zrušilo kategorii rychlostních silnic a většinu z nich pře-
vedlo do dálniční sítě. 
26. ledna – Jeden horník byl zabit a další zraněn při důlním otřesu v dole Dar-
kov u Karviné. 
6. února – Desítky maskovaných útočníků zaútočily zápalnými lahvemi na Auto-
nomní sociální centrum Klinika v Praze na Žižkově. 
26. února – Nejméně 27 mrtvých si vyžádala epidemie viru chřipky v Česku. 
1. března – Z pražské ZOO uletělo 18 ibisů skalních. 
24. květen – Obcí Červená Hora na Náchodsku se prohnalo tornádo. 
28. června – Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o registrovaném partnerství, 
které jedincům žijícím ve stejnopohlavním páru zapovídalo právo adoptovat 
dítě. 
15. srpna – Novým ředitelem české Bezpečnostní informační služby se stal Mi-
chal Koudelka. Vystřídal tak Jiřího Langa, který v čele BIS stál 13 let. 
27. září – Příslušníci Českého svazu pomocných technických praporů se rozhodli 
ukončit činnost organizace z důvodu vysokého věku jejího členstva. 
7.– 8. říjen – Ve třetině senátních obvodů (s čísly o jedno větší než násobky tří) 
se konaly volby do Senátu Parlamentu České republiky a současně v celé repub-
lice kromě Prahy volby do zastupitelstev krajů. 
17. října – Do Prahy přijel tibetský duchovní vůdce 14. dalajláma Jeho Sva-
tost Tändzin Gjamccho, který se zde zúčastnil 20. ročníku konference Forum 
2000. 
1. prosince - Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evi-
dence tržeb (EET). 
České a slovenské loutkářství bylo zapsáno na seznam děl ústního a nehmot-
ného dědictví lidstva UNESCO. 
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15. prosince – Evropský systém satelitní navigace Galileo oficiálně zahájil pro-
voz. 
17. prosince – Byl otevřen poslední úsek (12 km) dálnice D8 (94 km) mezi Lovosi-
cemi a Řehlovicemi, čímž vznikl nepřerušený dálniční tah tak z Prahy do Saska. 
20. prosince – Tenistka Petra Kvitová byla napadena ve svém bytě v Prostějově. 
Utrpěla zranění na levé ruce, kterou používá při hře. 
 
Průměrná míra inflace míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %. 
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,3 %. Tento vývoj ovliv-
nilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, stravování 
a ubytování, doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,0 %, což bylo 
o 0,5 procentního bodu více než v listopadu. Jedná se o nejvyšší meziroční růst 
cen od prosince 2012. Průměrná míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %, což je nej-
vyšší hodnota za poslední tři roky. 
 
Nezaměstnanost v ČR - obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve vě-
kové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu za-
městnaných a nezaměstnaných) klesla ve 4. čtvrtletí 2016 na 3,6 % a proti 4. 
čtvrtletí 2015 se snížila o 0,9 procentního bodu. 
 
Svět 
1. ledna - Nizozemsko se ujalo předsednictví EU. 
3. ledna – Islámští radikálové popravili 5 údajných britských špionů. 
12. ledna - Při bombovém útoku v Istanbulu zahynulo 10 osob. 
Ukončení rozšířené podpory operačního systému Windows 8. 
6. února - Pod lavinou na hoře Geier v Tyrolsku zahynulo 5 Čechů. 
12. února - Vůbec poprvé v dějinách se setkala hlava katolické církve, papež 
František, a hlava ruské pravoslavné církve, patriarcha Kirill. 
12.–21. února – V norském Lillehammer se konaly Zimní olympijské hry mládeže 
2016. 
17. února – Při bombovém útoku v turecké Ankaře zahynulo 28 lidí. 
5. března – v Parlamentních volbách na Slovensku zvítězila dosavadní vládnoucí 
strana SMER – sociálna demokracia se ziskem 28,3 % hlasů. 
13. března – Při teroristickém útoku v Ankaře zahynulo 37 osob. 
22. března – Při teroristických útocích v Bruselu zahynulo 32 osob a kolem 340 
jich bylo zraněno. 
25. března – V kubánské Havaně vystoupila britská rocková skupina The Rolling 
Stones. Byl to ojedinělý rockový koncert pro socialistický stát pro zhruba 500 
000 diváků. 
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2. dubna – Intenzivní boje propukly na linii dotyku mezi arménskými a ázerbá-
jdžánskými silami na hranicích mezinárodně neuznané Náhorně-karabašské re-
publiky, při které bylo zabito nejméně 193 lidí, a tím byl nejtěžším porušením 
příměří z roku 1994. 
4. dubna – Světové deníky zveřejnily více než 11 milionů dokumentů právní spo-
lečnosti Mossack Fonseca, takzvané Panama Papers, které zmiňují přes 214 tisíc 
firem operujících v daňových rájích. 
18. dubna – Následkem zemětřesení v Ekvádoru zemřelo minimálně 654 lidí. 
19. května – Ve východním Středomoří zmizel Airbus A320 společnosti EgyptAir  
s 66 lidmi na palubě. 
27. května – Řečtí archeologové oznámili nález pravděpodobné hrobky starořec-
kého filosofa Aristotela.  
1. června – Ve Švýcarsku byl otevřen 57 km dlouhý Gotthardský úpatní tunel,  
nejdelší železniční tunel na světě. 
5. června – Tým egyptských a italských vědců oznámil, že 300 let stará dýka fa-
raona Tutanchamonova je vyrobená z meteorického železa. 
6. června – Při střetech mezi islamistickými ozbrojenci a policií bylo v kazaš-
ském městě Aktobe zabito 17 lidí. 
7. června – Nejméně 11 lidí bylo zabito při dálkově odpáleném výbuchu automo-
bilu v tureckém Istanbulu. 
10. červen až 10. červenec – Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 ve Francii. 
12. června – Kolem 50 lidí bylo zabito a 53 zraněno při teroristickém 
útoku na gay klub ve floridském městě Orlando. 
14. června – Dva mrtvé a dalších 22 zraněných vojáků si vyžádal střet mezi af-
ghánskou a pákistánskou armádou v Chajbarském průsmyku. 
18. června – Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí byl odsouzen k doži-
votnímu odnětí svobody za špionáž pro Katar. 
21. června – Kolumbijská vláda a povstalci z Revolučních ozbrojených sil Kolum-
bie podepsali dohodu o trvalém příměří ukončující občanskou válku trvající od 
roku 1964. 
22. června – Nejméně 78 lidí bylo zabito, poté, co Ťiang-su zasáhlo tornádo pro-
vázené přívalovými dešti a krupobitím. 
24. června – Britské referendum o odchodu Spojeného království z Evropské 
unie podpořilo 51,9% hlasujících. Britský premiér David Cameron oznámil záměr 
rezignovat. 
26. června - Po devíti letech výstavby byl otevřen rozšířený Panamský průplav. 
28. června - Nejméně 41 lidí bylo zabito a asi 239 zraněno při sebevražedných 
útocích na Atatürkovo letiště v Istanbulu. 
1. července - Slovensko se ujalo předsednictví EU. 
5. července – Sonda Juno vstoupila na oběžnou dráhu kolem Jupiteru. 
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6. července – Neméně 250 lidí bylo zabito při sebevražedném útoku Islámského 
státu v iráckém hlavním městě Bagdádu. 
8. a 9. července – 27. summit NATO ve Varšavě. 
8. července – Pět amerických policistů bylo zastřeleno během demonstrace 
hnutí Black Lives Matter v texaské metropoli Dallasu. 
11. července – 23 lidí bylo zabito při srážce vlaků u italského města Bari. 
13. července – Theresa Mayová z Konzervativní strany byla jmenovaná no-
vou Premiérkou Spojeného království. 
14. července – Při teroristickém útoku v Nice zahynulo 84 lidí a přes 100 dalších 
bylo zraněno během oslav Dne pádu Bastily. 
15. července – Část tureckých ozbrojených sil se pokusila provést vojenský pře-
vrat, při němž bylo zabito nejméně 160 lidí. 
22. července – V obchodním domě v bavorském Mnichově došlo k útoku šíle-
ného střelce. Nejméně devět lidí bylo zastřeleno. 
23. července – Nejméně 80 lidí bylo zabito pří útoku Islámského státu na de-
monstraci příslušníků ší'itské menšiny Hazárů v afghánském hlavním městě Ká-
bulu. 
26. července – Dva útočníci podporující Islámský stát zabili kněze a těžce zranili 
další rukojmí při přepadení kostela Saint-Étienne-du-Rouvray v severní Francii. 
26.–31. července – Světové dny mládeže 2016 v polském Krakově. 
5.–21. srpen – Letní olympijské hry 2016 v brazilském Rio de Janeiro. 
7. srpna – Nejméně 20 lidí zemřelo v důsledku přívalové povodně v makedon-
ském hlavním městě Skopje. 
18. srpna – V anglickém hrabství Bedfordshire poprvé vzlétla hybridní vzducho-
loď Airlander 10. Letoun s kombinací prvků vzducholodě plněné heliem a letadla 
je dlouhý 92 metrů a široký 43,5 metru a je tak největším vzdušným strojem na 
světě, unese přitom pouze deset tun nákladu. 
20. srpna – Byl otevřen pro veřejnost „nejdelší a nejvyšší skleněný most na 
světě“ v čínské provincii Chu-nan, prefektura Čang-ťia-ťie v národním parku Wu-
ling-jüan, který je přibližně 430 metrů dlouhý a je složen z 99 obdélníků z třívrst-
vého skla ve výšce 300 metrů nad zemí. 
24. srpna – Při zemětřesení o síle 6,2 momentové škály zahynulo ve středoital-
ské Umbrii nejméně 38 lidí a bylo poničeno několik měst. 
26. srpna – Byl otevřen Most sultána Selima I. Hrozného nad Bosporskou úži-
nou, nejvyšší visutý most na světě. 
29. srpna – Mezi kolumbijskou vládou a povstaleckou skupinou FARC začalo po 
52 letech platit trvalé příměří. 
31. srpna – Nejstarší známé fosilie živých organismů staré 3,7 miliardy let byly 
objeveny v grónské lokalitě Isua Greenstone Belt. 
4. září – Papež František svatořečil misijní pracovnici Matku Terezu z Kalkaty. 
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9. září – Severní Korea provedla svůj pátý a dosud největší jaderný test prová-
zený otřesy o síle 5,3 stupně Richterovy škály. 
10. září – Při zemětřesení v Tanzanii zemřelo 17 lidí a 203 bylo zraněno. 
11. září – Zemětřesení o síle 5,3 stupně zasáhlo makedonskou metropoli Skopje. 
13. září - Nejméně 130 lidí zemřelo a další stovky jsou pohřešovány v dů-
sledku povodní v Severní Koreji. 
15. září – Čínská raketa Dlouhý pochod 2F vynesla na oběžnou dráhu vesmírnou 
stanici Tchien-kung 2. 
18. září - V ruských parlamentních volbách s 47 % účastí podle oficiálních vý-
sledků zvítězila a posílila vládní strana Jednotné Rusko. Podle pozorova-
telů OBSE volby nebyly skutečně svobodné. 
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Berlína, zvítězila velká koalice kancléřky 
Merkelové, jejíž strany SPD a CDU však ztratily v berlínské sněmovně většinu. 
Nově získala křesla AfD a vrátili se svobodní, naopak vypadli piráti. 
Nejméně 29 lidí bylo zraněno při výbuchu bomby ve čtvrti Chelsea v New Yorku. 
20. září – Nejméně 17 lidí bylo zabito při protestech proti prezidentu Josephu 
Kabilovi v konžské metropoli Kinshase. 
22. září – Nejstarší známý biblický text pocházející z 3. nebo 4. století byl pře-
čten za pomoci počítačové tomografie. 
24. září – Katolický řeholník a sudetský Němec Engelmar Hubert Unzeitig známý 
též jako Anděl z Dachau byl blahořečen. 
25. září – Největší radioteleskop FAST s průměrem 500 metrů byl uveden do pro-
vozu v čínské provincii Kuej-čou. 
29. září – Společnost BlackBerry oficiálně oznámila, že končí s výrobou mobil-
ních telefonů. 
8. října – Počet obětí hurikánu Mattew na haitském poloostrově Tiburon přesáhl 
1000, zatímco slábnoucí bouře zasáhla pobřežní oblasti Jižní Karolíny. 
10. října – Expedice českých botaniků objevila nový druh hvězdnatky v pralesích 
ostrova Borneo. 
11. října – Společnost Samsung zastavila výrobu a prodej mobilních telefonů Ga-
laxy Note 7 kvůli problémům s přehříváním a výbuchy baterie. Majitelé nebez-
pečných přístrojů byli vyzváni k jejich okamžitému vypnutí. 
13. října – Povstalci ze skupiny Boko Haram propustili 21 dívek unesených v roce 
2014 z města Chiboku v nigerijském státě Borno. 
17. října – Raketa Dlouhý pochod vynesla na oběžnou dráhu kosmickou loď Šen-
čou11 s dvěma tchajkonauty na palubě. Cílem byla vesmírná stanice Tchien-
kung 2. 
21. října – Jihoafrická republika zahájila proces vystoupení ze struktur Meziná-
rodního trestního soudu. 
26. října - Série zemětřesení o síle dosahující 5,9 stupně zasáhla střední Itálii 
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a vyžádala si materiální škody. 
28. října – Komise pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy prohlá-
sila Rossovo moře u Antarktidy za mořskou přírodní rezervaci. 
8. listopadu – Donald Trump zvítězil v amerických prezidentských volbách. 
13. listopadu - Nový Zéland zasáhlo ve 12:02 SEČ zemětřesení o síle  7,8 stupňů 
Richterovy stupnice provázené vlnou tsunami. 
21. listopadu – Oblast Fukušimy zasáhlo zemětřesení 7,3 stupně a očekává se až 
třímetrová vlna tsunami. Úřady vyzvaly obyvatele pobřeží k evakuaci, havaro-
vaná jaderná elektrárna Fukušima-Daiči nezaznamenala žádné známky zemět-
řesení. 
29. listopadu - Brazilské letadlo s 81 cestujícími, včetně brazilského fotbalového 
týmu, na palubě se zřítilo poblíž kolumbijského města Medellin. 
Nový kryt Černobylské jaderné elektrárny byl nasunut nad zničený reaktor v Čer-
nobylské jaderné elektrárně. Největší pohyblivá kovová konstrukce na světě tak 
nahradila stávající černobylský sarkofág. 
30. listopadu – Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii oznámila oficiální 
jména nově objevených prvků nihonia (113), moscovia (115), tennessinu (117) 
a oganessonu (118). 
7. prosince – Indonésii zasáhlo zemětřesení 6,5 stupně. Zemřelo přes 100 lidí 
10. prosince – Nejméně 13 lidí zabila exploze nálože u stadionu fotbalového 
klubu Beşiktaş Istanbul. 
17. prosince – Zemětřesení o síle 7,9 stupňů Mw zasáhlo průliv mezi os-
trovy Nové Irsko a Bougainville, nebyly hlášeny žádné oběti ani vlny tsunami. 
19. prosince - Při berlínských vánočních trzích najel kamion do davu lidí, zemřelo 
nejméně 12 osob a kolem 50 bylo zraněno. 
20. prosince – V tureckém Istanbulu byl slavnostně otevřen silniční Euroasijský 
tunel, který spojuje evropský a asijský kontinent. Dvoupatrový tunel pod Bospor-
ským průlivem je dlouhý 14,5 km, jeho výstavba trvala necelých 5 let a náklady 
dosáhly výše 1,2 miliardy dolarů. 
21. prosince – Nejméně 36 mrtvých a 70 zraněných si vyžádal výbuch zábavní 
pyrotechniky na tržnici na předměstí Ciudad de México. 
22. prosince – Občanská válka v Sýrii: Syrská armáda definitivně převzala kon-
trolu nad Aleppem, čtyřletá bitva o Aleppo skončila evakuací posledních obklíče-
ných povstalců. 
25. prosince – Po startu v Soči se do Černého moře zřítilo ruské letadlo Tu-154 s 
91 lidmi na palubě, včetně členů pěveckého souboru Alexandrovci a devíti novi-
nářů. Letadlo letělo do Sýrie. 
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3. Město Úvaly - organizační struktura 
 
Městský úřad 

Struktura úřadu:  
Starosta: Mgr. Petr Borecký 
Místostarosta: Ing. Alexis Kimbembe (místostarosta uvolněný)  
Josef Polák (místostarosta neuvolněný)  
Tajemnice: Jana Tesařová   
 

Sekretariát: 
Monika Šimáňová, Ing. Dana Kučerová  
Projektový manažer: Martin Šístek (do 31. 8. 2019), Ing. Jana Svatošová (od 2. 
9. 2019) 
Právník: JUDr. Ing. Patrik Šebesta 
Projektový manažer: Ing. Veronika Macková (od 2. 5. 2016). 
Projektový manažer má sledovat a vyhodnocovat nabídky dotací pro město, po-
dávat žádosti o dotace na projekty, které jsou pro město smysluplné. Má vyjít 
vstříc i spolkům a sdružením.   
V ŽÚ 6/2016 se v rozhovoru manažerka představuje a zmiňuje aktuální projekty, 
na které je třeba se zaměřit: rekonstrukce Tesko domu u ZŠ, odbahnění Horního 
úvalského rybníka a Lhotáku, kamerový systém pro městskou policii, městskou 
zeleň. 
 

Odbor správní: 
Pověřená vedením: Jitka Hamouzová                 
Podatelna - informační centrum: Ivana Šťastná, Lenka Platzová 
Správní oddělení: Marie Černá, Helena Gurínová (do 31. 5. 2016), Veronika Rytí-
řová, Kamila Budilová (od 1. 9. 2016) 
Sociální oddělení: Ilona Hošková  
Pečovatelská služba: Danuše Budková (od 1. 11. 2016), Pavlína Frýdmanová, 
Radka Synková, Soňa Křížová, Lenka Paulová (do 31. 12. 2016) (veškerý po-
drobný přehled poskytované sociální péče se nalézá v kapitole Zdravotnictví – 
sociální péče). 
 

Odbor ekonomický: 
Vedoucí: Jitka Hájková  
Jana Novotná (do 30. 6. 2016), Dana Kyralová, Jana Teplá DiS., Monika Šimo-
nová, Michaela Nezavdalová (od 1. 8. 2016) 
              

https://www.mestouvaly.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/kontakty/


12 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2016/2021 
 

Odbor investic a dopravy: 
Vedoucí: Bc. Petr Matura      
Anežka Růžičková, Andrea Vodáková, Jana Bazalová  
 

Oddělení správy majetku: 
Vedoucí: Adriana Bednarčíková, Blanka Viktorová, Eva Kopecká, Marcela Bene-
šová, Hana Pužejová (do 31. 3. 2016) 
 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje: 
Vedoucí: Ing. arch. Martina Bredová (do 31. 8. 2016) Ing. Renata Stojecová, 
Ph.D  (od 1. 9. 2016)   
Věra Březinová (do 30. 11. 2016), Daniela Jahnová (od 7. 11. 2016) 
 

Stavební úřad: 
Vedoucí: Ing. Helena Bulíčková  
Petra Edelmannová, Renata Vayhelová, Jana Sandnerová, Jana Jungwirthová, 
Jitka Kasawatová (od 1.12015), Karolína Fliegelová, Jana Mazáčková (do 30. 4. 
2016) Jitka Kolářová, Gabriella Novotná (od 1. 9. 2016) 
 
V roce 2016 vyřídil stavební úřad 3 027 podání, vydal 563 rozhodnutí a 912 sou-
hlasů a dalších opatření. V Úvalech byla povolena výstavba 22 nových rodinných 
domů a zkolaudováno bylo 14 nových rodinných domů. Z nejzajímavějších udá-
lostí lze uvést. Bylo vydáno povolení a ke konci roku proběhla kolaudace nového 
obchodního centra firmy Billa ve Škvorecké ulici. V oblasti okolo nádraží (ul. Jirás-
kova, Mánesova, Alešova, Wolkerova, Purkyňova) byly dokončeny a zkolaudo-
vány rekonstrukce rozvodů elektrické energie. Bylo povoleno užívání prvního by-
tového domu z připravované lokality v oblasti Hostína. Bylo povoleno zateplení 
šesti bytových domů v majetku města. Byla povolena rekonstrukce objektu čp. 
105. Bylo povoleno užívání dostavby administrativního objektu firmy ALMECO, 
s.r.o., která nabízí cukrářským firmám cukrářské polotovary a výrobky včetně 
mnoha druhů zmrzliny. 
 
 
Rada města 
Mgr. Petr Borecký, Josef Polák a Ing. Ludmila Milerová za Otevřené Úvaly, Ing. 
Alexis Kimbembe za ODS a za Českou stranu sociálně demokratickou RSDr. Vítěz-
slav Pokorný. 
 
Pod RM a odbory města patří následující výbory a komise: 
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Finanční výbor zastupitelstva 
Předsedkyně: Ing. Helena Váňová, členové: Ing. Petr Hrubý, Ing. Jana Kytlicová, 
Ing. Petr Jankovský, Ing. Eva Kiššová, Romana Komínková, Ing. Hana Opálková, 
Ing. Josef Zach.  
Tajemnice: Dana Kyralová                                                                 
V roce 2016 se uskutečnilo pět schůzí finančního výboru. 
V ŽÚ 7-8/2016 předsedkyně FV v článku „Finanční výbor a investiční dluhy města“ 
seznamuje občany s problematikou zadlužení města z původních 80 mil. Kč. Z re-
volvingového úvěru přešlo transformací u KB na investiční úvěr města ve výši 110 
mil. Kč v rozložení splátek na 10 let. FV doporučil prostřednictvím zastupitelstva 
města realizovat snížení nákladů na úvěr a nabídl součinnost v procesu snižování. 
Znovu se k problematice vrací předsedkyně v č.9/2016, kde FV zorganizoval se 
souhlasem města několik schůzek s bankami a na základě rozborů nákladů města 
doporučil RM jednání o výhodnější úrokové sazbě a také o projednání podmínek 
čerpání kontokorentu. 
 

Kontrolní výbor  
Předseda: Ing. Jan Černý do 23. 6. 2016, Mgr. Vojtěch Dvořáček – předseda od 
23. 6. 2016, členové: Ing. Václava Baumanová, Kateřina Škorpilová Vlasová, 
Dagmar Weissgärber, Marek Šplíchal, Romana Komínková, Vladimír Šťastný.   
Výbor se sešel v roce 2016 jednou. Provedl kontrolu plnění usnesení rady za rok 
2014.  
 

Komise pro projednávání přestupků  
Předseda: JUDr. Václav Kyral, členové: Jitka Hájková, Miloslav Kolařík. 
Zapisovatelka: Lenka Platzová 
Komise pro projednávání přestupků provádí  výkon přenesené působnosti státní 
správy. V roce 2016 komise řešila 108 přestupků. 
 

Komise pro dopravu 
Předseda: Ing. Jiří Vomáčka, členové: Ing. Richard Seidl, Jan Fryčer, Ing. Peter 
Kytlica a Bc. Naděžda Kouklová. 
Tomáše Galbavého nahradila po zkušební lhůtě Kateřina Baštová, tajemnicí se 
místo Petra Matury stala Marcela Benešová.                                                                                                                                        
Projednával se dopravní generel města Úvaly, regulace parkování v okolí ná-
draží a na náměstí, plán rekonstrukcí komunikací a uzavírky ve městě, mobiliář 
města – autobusové zastávky ve městě. 
Komise se sešla šestkrát.                                                                                                                      
 

https://www.mestouvaly.cz/category/zastupitelstvo/financni-vybor-2018-2022/
https://www.mestouvaly.cz/category/zastupitelstvo/kontrolni-vybor-2018-2022/
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Komise pro prevenci kriminality 
Po odstoupení předsedy MUDr. Jana Šťastného byl 22. 3. 2016 zvolen novým 
předsedou Petr Vosecký.                                                                                                             
12. 4. 2016 – odstoupení člena Mgr. Jaroslava Březky, ředitele ZŠ, zvolen nový 
člen Ing. Dana Misárková, učitelka ZŠ. 
20. 4. 2016 – odvolání dvou členů z komise: Marcel Breda, Lukáš Dupal. 
19. 7. 2016 – odstoupení člena Tomáše Galbavého, velitele městské policie, 
zvolen nový člen: Kateřina Baštová z městské policie. 
1. 11. 2016 – odstoupení člena - Jana Pospíšilová, ředitelky MDDM, zvolen nový 
člen - Barbora Stehlíková z MDDM.                                                      
Komise uskutečnila akci Bezpečná sobota 2016, zamyslela se nad prevencí krimi-
nality v období 2016-2020, vyjádřila se ke kamerovému systému v Úvalech, zří-
dila webové stránky Bezpečné Úvaly. Uspořádala přednášky na téma: Vidět a být 
viděn, Senioři – bezpečí, Prevence kriminality v Úvalech. 
Komise byla svolána devětkrát. 
Komise ve spolupráci s Policí ČR, městem a městskou policií uspořádala a vyhod-
notila dotazník pro obyvatele, vložený do ŽÚ 6/2016, kvůli mapování bezpeč-
nostní situace ve městě 
 

Komise pro výstavbu, územního plánování a investice 
Předseda: Mgr. Petr Borecký, členové: RSDr. Vítězslav Pokorný, MUDr. Jan 
Šťastný, Ing. Radek Netušil, Jan Němec, Ing. Ivan Černý, Miloslav Kolařík, Ing. Jiří 
Vosecký, Ing. Roman Krásný, Ing. Michal Breda, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. 
Peter Kytlica.  
Změna členů – Rada města jmenovala 22. 3. 2016 Ing. Jana Černého novým čle-
nem komise. Komise má 13 členů.  
Zapisovatelka: Anežka Růžičková.  
Komise se sešla pětkrát. 
Dne 24. 2. 2016 byly projednány níže uvedené body: 
plán rekonstrukce autobusových zastávek a městského mobiliáře; využití areálu 
bývalého cukrovaru pro účely města; návrh nového územního plánu; rekon-
strukce městských bytových domů; rekonstrukce komunikací v Úvalech v roce 
2016, obecné zásady rekonstrukcí komunikací v Úvalech; informace o stavu deš-
ťové a splaškové kanalizace v Úvalech, plán obnovy vodovodní a kanalizační sítě, 
informace o stavu dešťové a splaškové kanalizace v Úvalech. Dne16. 5. 2016 byly 
projednány varianty přebudování objektu TESKO a umístění svazkové školy  
v Úvalech. 18. 7. 2016 se hovořilo o rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic  
a Husovy ulice, o úpravě projektu a řešení prostoru před Základní školou Úvaly 
včetně povrchu náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice. Tento problém byl 
diskutován znovu 22. srpna. Dne 19. 10. se komise vyjadřovala k zástavbě části 
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pozemku parcely č. 3841/1 a parcely č. 2841, diskutovala o svazkové základní 
škole, o obytném souboru – Úvaly Hostín II, etapa A, projednávala výstavbu ko-
munikací a inženýrských sítí – Úvaly Horoušánky, rekultivaci bývalého areálu 
Multitec, lomu a okolních prostor. 
 

Komise pro městské části  
Má 14 stálých členů beze změn. Podle kroniky r. 2014 má komise členů 16 
v tomto složení: 
Mgr. Petr Borecký - předseda, Ing. Alexis Kimbembe, Dr. Vítězslav Pokorný, JUDr. 
Helena Jukinová, Ing. Eva Chvalkovská, Karolína Grulichová, Martina Vomáč-
ková, Magda Hakenová DiS, Mgr. Marek Mahdal DiS, Hana Šťastná Čapková, 
Petr Vosecký, Naděžda Urbanová, Miroslava Drozdová, Ing. Petr Bambas, Josef 
Lorenc, Zuzana Brožková.  
Zapisovatelka: Adriana Bednarčíková 
Komise se sešla jen jednou. 
Představila městského architekta; přišla s návrhem nového územního plánu,  
s využitím území města v areálu Cukrovaru; vyjadřovala se k rekonstrukci měst-
ských bytových domů; k rekonstrukci komunikací v Úvalech v roce 2016; k II. 
etapě výstavby splaškové kanalizace. Všímala si pokračování výstavby podél ulice 
Tigridova a realizace rekonstrukce VO v Úvalech v roce 2016, dále realizace pě-
šího propojení čtvrtí Hájovna, Zálesí a U Horoušánek s centrem města. Diskuto-
valo se o regulaci parkování nad a pod železničním nádražím, o zásadách a tech-
nických podmínkách pro zásahy do povrchů komunikací, provádění zákopů a rýh. 
Komise se zajímala o plán rekonstrukce autobusových zastávek a městského mo-
biliáře.  
  

Komise pro sport a turistiku 
Předseda: Josef Krutský, členové: Josef Polák, Michael Březina, Ing. Petr Jankov-
ský, Ing. Richard Konečný, Jiří Dráb, Ing. Martina Jaklová, Ing. Radek Netušil, 
Mgr. Jaromír Gloc, Štěpán Jaroch, Jaroslav Špaček, Roman Petříček, Jiří Jindra. 
Zapisovatelka: Jitka Hamouzová  
Komise se sešla v roce 2016 třikrát, projednala návrh na rozdělení finančních 
prostředků pro organizace a spolky na rok 2016, připravovala návrh pravidel 
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Úvaly pro organizace a 
spolky na rok 2017.                                                                                                                                                            
 

Komise pro rozvoj školství  
Předsedkyně: Mgr. Dana Poláková, členové: Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Jaro-
slav Březka, Jana Pospíšilová, Jana Hájková, Hana Šťastná, Čapková (do 24. 5. 
2016), JUDr. Helena Jukinová, Martina Vomáčková, Harry Jukl (do 24. 5. 2016), 
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Šárka Lorencová, Miroslava Drozdová, Petra Fuxová, Soňa Doležalová, Mgr. 
Danuše Svobodová. 
Zapisovatelka: Jitka Hamouzová 
Komise se roce 2016 sešla čtyřikrát, zabývala se školskou problematikou.                                                               
Projednala inspekční zprávu Mateřské školy Kollárova, kritéria pro přijímání dětí 
do MŠ, kapacitu ZŠ, svazkovou školu, dotace od místní akční skupiny Pošembeří, 
problematiku jednotlivých školských zařízení.                                                                                                          
 

Komise pro kulturu 
Předsedkyně: Jana Horová (do 24. 5. 2016), Mgr. Lenka Foučková (od 24. 5.2016), 
členové: Helena Novosádová (do 31. 12.2016), Mgr. Alena Janurová (do 1. 
11.2016), Alena Fejtová (do 12. 1.2016), RSDr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav 
Procházka (do 1. 11.2016), Iva Branyšová (do 24. 5.2016), Ing. Zdenka Havrán-
ková, Jana Gebhartová, Hana Černá, Markéta Rydvalová, PaeDr. Lada Holubová, 
Ing. Eva Chvalkovská (od 22. 3.2016), Barbora Hlaváčková (od 22. 3.2016), Mgr. 
Pavla Konůpková (od 12. 4.2016), Dana Váňová (od 24. 5.2016), Michal Kašička 
(od 1. 11. 2016), Barbora Linková (od 23. 11. 2016). 
Zapisovatelka: Jana Tesařová   
Komise se sešla v roce 2016 třináctkrát, organizovala a připravovala tyto kulturní 
akce: besedu o Ománu, XVI. městský ples, koncert Jiřího Stivína, komponovaný 
večer Etikoterapie, recitál Radky Fišarové, akce Pamatuj, koncert Musica Dolce 
Vita, besedu se spisovatelkou Irenou Douskovou, besedu s publicistou Stanisla-
vem Motlem, koncert Pavlíny Jíšové, Pomlázkovou pro seniory s J. Jansou, akci 
Čarodějnice, koncert Štěpána Raka, koncert Christi, besedu o Argentině, výstavu 
kronik města, výstavu obrazů Františka Kollmana, Václavské odpoledne pro se-
niory, koncert Mário Bihára, besedu o Barmě, loutkové představení pro děti, 
koncert Ireny Budweiserové, besedu s Ivou Hüttnerovou, Rozsvícení vánočního 
stromu, adventní koncert Musica Dolce Vita, koncert Rybova mše – Christi.                                                           
 

Komise letopisecká 
Předsedkyně: Ing. Zdeňka Havránková, členové: Ing. Jana Horová, RSDr. Vítěz-
slav Pokorný (do 30. 4. 2016), Ing. Vladislav Procházka, Josef Štěpánovský, 
PhDr. Lenka Mandová, PhDr. Anděla Horová (do 30. 4. 2016), Mgr. Alena 
Janurová, Ing. Lukáš Rubeš. Členové se věnují badatelské práci.                                                                                   
Zapisovatelka:  Marie Černá    
Komise letopisecká se v roce 2016  sešla dvakrát, navrhla nového kronikáře, po-
soudila návrh kronikářských zápisů za rok 1990 a 1991, projednala návrhy názvů 
nových ulic ve městě. Komise doporučila oddělit práci kronikáře a archiváře, jež 
vyžaduje velkou znalost práce na počítači. Novou kronikářkou byla na VZZM usta-
novena L. Mandová, práce správce archivu městských kronik se ujala A. Janurová. 
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L. Mandová přijala úkol sepsat všechny dostupné informace o úvalské rodačce 
Marii Majerové a připravit publikaci.                                                                                                                                                                          
 

Komise životního prostředí a odpadového hospodářství  
Předseda: Dr. Vítězslav Pokorný, členové: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Ing. Jin-
dřiška Pilná, Ph.D., Miloslav Kolařík, Petr Urban, Mgr. Jaromíra Borecká, Robin 
Duspara, Mgr. Jan Špaček, MUDr. Jan Šťastný, MBA, Josef Štěpánovský.  
Zapisovatelka: Ing. Renata Stojecová, Ph.D. 
Tento záznam je z kroniky 2015 a v zápise kroniky 2016 není žádná informace o 
činnosti komise, která se podle webových stránek města sešla 5x a podle zápisů 
jednala zejména o novele zákona o odpadech a plánované reorganizaci odpado-
vého hospodářství; projednával se generel zeleně a návrh městské naučné stezky.  
Zápis z jednání č.1/2016 komise životního prostředí a odpadového hospodářství 
má zásadní body: 
1. Informace o novele zákona o odpadech 2. Plánované změny a stávající průběh 
reorganizace odpadového hospodářství 3. Návrh naučné městské stezky 4. Ge-
nerel zeleně – realizace a plánovaná rekonstrukce konkrétních lokalit 5. Infor-
mace o dotacích – rybníky, Park Úvaly – Vinice 6. Přesazení Aleje úvalských dětí 
II. – cyklostezka, vodovodní obchvat. Protipovodňová opatření Výmola – další 
postup 
Ze společného jednání Komise pro výstavbu, územní plánování a investice, Ko-
mise pro dopravu a Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství Zápisy 
č. 3 a 5/2016 z 18. 7. 2016 jsou zajímavé, velmi obsáhlé a obsahují zásadní roz-
hodnutí. Stojí za uložení v tištěné formě ve volné příloze kroniky. Hlavními body 
byla úprava projektu rekonstrukce náměstí Arnošt z Pardubic a Husovy ulice; 
obytný soubor Hostín II; architektonická studie „svazková škola“. V diskusi odpo-
vídal architekt Ing. Kraus a došlo i na možnost přesunu památníku legionářů (mí-
něn pomník padlým v první světové válce před školou), návrh, jenž zásadně ne-
prošel. Byl řešen předprostor před ZŠ, povrch náměstí a ulice, použití barevného 
odlišení dlažby, kácení stromů. 
 

Měsíčník Život Úval 
Předseda (šéfredaktor): Josef Štěpánovský 
Místopředseda (zástupce šéfredaktora): Mgr. Romana Vorlíčková, 
Členové RR: Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Ing. Radek Netušil, Jan Po-
ledník. Zapisovatelka: Lenka Platzová. 
 
Z jednání Rady města: 
Rada města (RM) jednala na 15 zasedáních, z toho … mimořádných 
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Zápisy z jednání RM již nejsou shrnuty ve stručných informacích v ŽÚ, kromě 1. 
jednání. Poté by bylo třeba pročíst zápisy a krátce zmínit nejdůležitější body jed-
nání RM, které pak ale vyústily v doporučení pro jednání VZZM nebo byly rozhod-
nutím RM na jednáních ZM zmíněny. Zápisy jsou uchovány podle spisového řádu 
v archivu města i v digitální podobě a po uplynutí lhůty pro uložení jsou přesunuty 
do Státního okresního archivu.  
1. jednání RM 12.1.2016 – jedním ze schválených bodů programu byla aktuali-
zace strategického rozvojového plánu města Úvaly a integrovaného plánu roz-
voje města Úvaly; žádost o souhlas s provozováním soukromé školy (základní 
škola společností MŠ Minisvět U Krtečka s.r.o. se sídlem Tehov); stanovení ter-
mínu vydávání měsíčníku Život Úval (k 5 dni daného měsíce); odkupy a pronájmy 
pozemků (pronájem pro hřiště SK Úvaly a Tenisového klubu a řešení vztahu mezi 
kluby, městem a Lesy ČR, vypořádání nesrovnalostí); dodatek č. 1 na rok 2016 - 
Smlouvy o výkupu elektřiny - fotovoltaická elektrárna, nám. Arnošta z Pardubic 
(umístění na střeše ZŠ); podání žádosti o dotaci na stavební práce na akci 
"III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.3" – chodník; veřejnoprávní smlouva - 
výkon činnosti Městské policie Úvaly na území obce Sibřina; aj. V ŽÚ 2/2016 mís-
tostarosta V. Pokorný informuje občany o jednom bodě jednání RM v lednu 
v článku „Jak se daří plnit programové prohlášení rady města“. Bylo schváleno 
pro rok 2014-2018 a město z části prohlášení plní, ale zůstává občanům dlužno 
zpracování nového územního plánu. 
 
Zastupitelstvo města 
Starostou je nadále Mgr. Petr Borecký (zvolen v roce 2014), uvolněným mís-
tostarostou je městským zastupitelstvem zvolen Ing. Alexis Kimbembe, neuvol-
něným místostarostou RSDr. Vítězslav Pokorný.                                                                                                  
Zastupitelé (zvoleni ve volbách r. 2014) za kandidující politické strany a sdružení:  
Ing. Alexis Kimbembe, Roman Martinák, Josef Krutský (Občanská demokratická 
strana), JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., RSDr. Vítězslav Pokorný (Česká strana so-
ciálně demokratická), Miloslav Kolařík, Ing. Helena Váňová (nezávislí kandidáti za 
TOP 09, Ing. Váňová přestoupila r. 2016 do ČSSD), Mgr. Petr Borecký, Mgr. Dana 
Poláková, Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová (Otevřené Úvaly), Ing. Jan Černý, 
Mgr. Jaromír Gloc, Mgr. Vojtěch Dvořáček, Bc. Naděžda Kouklová  (PRO Úvaly). 
 
Z jednání zastupitelstva města: 
 
První jednání VZZM se konalo 18.2.2016 a informuje o něm ŽÚ 4/2016. Kromě 
jen zmínek - zprávy finančního výboru, diskuse na rozpočtovým opatřením, sta-
vem TSÚ a přehledu investičních akcí města, je i informace o zdrcující kritice fun-
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gování a celkové činnosti finančního výboru. Na kritiku otevřeným dopisem rea-
guje v témže čísle finanční výbor (podepsáni H. Váňová, P. Hrubý, J. Kytlicová, P. 
Jankovský, E. Kiššová, R. Komínková, H. Opálková a J. Zach), cituje výroky sta-
rosty, které považuje za urážlivé. Ten s jeho výtkami nesouhlasí, vysvětluje zpož-
děním dodání podkladů pro jednání výboru a jejich špatnou srozumitelností. Ho-
voří o kompetencích FV a odmítá nařčení, že není partnersky orientovaný vůči 
městu. Nevystupuje však v roli opozice, jak se cítí být nařčen. Hovoří o ratingu 
města, obává se navyšování zadlužení. Uvádí, že dluh města je dvojnásobný na 
obyvatele ve srovnání s ostatními obcemi. Vítá přání být partnerem města a rád 
by, aby náměty nezůstávaly bez odezvy. 
Vzápětí reaguje starosta vlastním veřejným dopisem. Přiznává, že vystoupil se 
zdrcující kritikou na VZZM, která se týkala práce FV jako celku. Každou připo-
mínku předchozího dopisu FV však vyvrací a naznačuje, že je chybou výboru, že 
více nestuduje podklady, které se laikovi zdají být méně srozumitelné, ale u jeho 
členů se předpokládá, že po schůzkách s pracovnicemi ekonomického odboru a 
místostarostou A. Kimbembem, by měli zainteresovaní dobře chápat skladbu roz-
počtu a hodnotit finanční zdraví města. Měli by více operovat pojmy, nikoli do-
jmy. Vytýká členům, že nepřišli na veřejnou debatu o projektech města a jejich 
financování, chtějí-li kulatý stůl. Vyjadřuje se i k důvodům nemalého dluhu města, 
který má historické příčiny, ty v článku vysvětleny nejsou. 
Na řádném zasedání 18. února bylo projednáváno rozpočtové opatření (RO) 
6/2015 sestavené na základě skutečných příjmů a výdajů (viz kapitola Rozpočet 
města) a dále RO č.1/2016, kde schválený rozpočet 2016 byl navýšen o částku  
1 632 000 Kč, která odpovídá akcím nerealizovaným v roce 2015. Během roku 
bylo  schváleno dalších pět rozpočtových opatření. Např. v rozpočtovém opatření 
č. 4/2016 došlo k navýšení příjmů o 2 170 106 Kč v souvislosti s přiznanými dota-
cemi na investice města a přesunům uvnitř jednotlivých kapitol. Celková výše 
příjmů a výdajů je 139 940 874 Kč. V rozpočtovém opatření č.5/2016 došlo k pře-
sunům mezi jednotlivými kapitolami a navýšení rozpočtu na 143 177 074 Kč.  
 
28.4. VZZM zaznamenává v ŽÚ 6/2016 M. Mahdal. Byla schválena kromě jiného 
výroční zpráva Technických služeb města, zápis a plán kontrolního výboru, uza-
vření nájemní smlouvy s TJ Sokol do 30.6.2026 na 700 000,- Kč ročně za tělocvičnu 
a přilehlé prostory pro konání městských plesů. Zastupitelé zrušili koncesní řízení 
na „Provozování koupaliště v Úvalech“, nebyla obdržena žádná žádost na tuto 
zakázku. Schválili „Zásady výstavby sítě elektronických komunikací a zřízení věc-
ného břemene - služebnosti“. Jedná se o optické sítě. Schválili také plánovací 
smlouvu se společností  NANETTE, s.r.o., která připravuje v rámci developerské 
činnosti výstavbu rodinných domů a s technickou a dopravní infrastrukturou ve 
vlastnictví Úval. S touto činností souvisí i smlouva o finanční jistotě a kauci. 
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Bylo schváleno i podání žádosti na dotační titul turistický ruch ve věci vybudo-
vání městské naučné stezky, návrh zpracovala J. Borecká (jsou uvedeny podrob-
nosti realizace projektu a cena). 
VZZM vzalo na vědomí rezignaci V. Pokorného na funkci kronikáře s tím, že do-
pracuje zápisy za rok 2014 a 2015 a jmenovalo kronikářkou města PhDr. Lenku 
Mandovou od 1.5.2016. 
  
19.5. proběhlo MVZZM, kde v krátkém jednání zastupitelé schválili poskytnutí a 
navýšení dotací na Zateplení objektu MěÚ Arnošta z Pardubic, Zateplení objektu 
v Riegerova ul. čp. 897 a Realizace protipovodňových opatření – Úvaly. 
 
Letní jednání VZZM 23.6. a MVZZM 2.8. jsou podrobně zmíněna v ŽÚ 9/2016. 
Schvaloval se závěrečný účet, probíral Zásobník projektů, schvalovala urychleně 
dotace na přijetí finančních prostředků na akci III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – 
úsek č.3; přijetí dotace na projekt Pracovní integrace osob s trestní minulostí (bě-
žel už loni a zapojeno je 28 osob). Dlouhá diskuse se vedla i s občany na téma 
úvěrové politiky města a úrokových sazeb. 
 
O mimořádné délce přes 5 hodin jednání VZZM 15.9. informuje M. Mahdal v ŽÚ 
10/2016. Mělo k projednání 20 bodů a sešlo se 13 zastupitelů. Ti schválili rozpoč-
tové opatření č.4/2016, kde příjmy a výdaje dosahují 139 940 874 Kč. Vzali na 
vědomí závěrku TS města Úvaly za rok 2015 a po rozsáhlé diskusi schválili i nákup 
traktůrku a mulčovacího ramene. Byla schválena i řada koupí pozemků zejména 
kvůli vodovodnímu přivaděči řadu Jirny. Naopak neschválena koupě pozemků 
pod trafostanicí kvůli ceně ne místně obvyklé. 
Byla také odsouhlasena změna způsobu pořizování územního plánu změnou kva-
lifikované osoby pořizovatele na základě smlouvy o dílo s autorizovaným archi-
tektem, pořizovatelem a projektantem územně plánovací dokumentace Ing. 
arch. Zdeňkem Kindlem. Cena celková včetně DPH bude činit 157 300 Kč. K to-
muto bodu proběhla poměrně dlouhá diskuse o procesních krocích v rámci územ-
ního plánu v uplynulých deseti letech. 
 
Mimořádné VZZM (ŽÚ 11/2016) se uskutečnilo 13.10. a týkalo se vyhlášky o sys-
tému nakládání s odpady. Nově schválená obecně závazná vyhláška počítá se 
zpoplatněním vybraných druhů odpadů – stavební a objemný, a to částkou 150 
Kč/tuna bez DPH. V diskusi občanů zazněla kritika nekvalitně provedené rekla-
mační opravy v ulici 28. října, připomínky k regulaci parkování v oblasti okolo ná-
draží a Úvalska, návrhu streetartu na soukromé zdi v podjezdu v ulici Na Spojce. 
Radní M. Kolařík informoval o provedených pracích v areálu koupaliště, které za-
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mezí škodám před zahájením rekonstrukce. Více informací o zpoplatněných dru-
zích odpadu ve sběrném dvoře se nachází v článku P. Slavíkové ředitelky TSMÚ 
v ŽÚ 11/2016. 
 
Řádné VZZM 10.11. mělo na programu víc jak 15 bodů. Je zdokumentováno M. 
Mahdalem v ŽÚ 12/2016. Kromě jednání o výkupu a darování pozemků a zprávě 
finančního výboru zastupitelé vzali na vědomí Pasport technické infrastruktury 
města zpracovaný společností DIPRO, s.r.o. a vyžádali si doplňující informace o 
zpracovávaném Dopravním generelu Úval. V diskusi občané vystoupili s připo-
mínkami k chystané cyklostezce, která zabere část pozemku koupaliště. Podle ve-
dení města tato cyklostezka naopak zatraktivní a zkvalitní přístup ke koupališti. 
Zastupitelé jednali i budoucnosti zdravotního střediska a schválili záměr budou-
cího pronájmu dostavby s parametry: doba nájmu 25 let; minimální nájemné prv-
ních 15 let 1,26 mil. Kč ročně bez služeb a DPH; valorizace o míru inflace; běžnou 
údržbu a opravy do 10 000 Kč zajišťuje nájemce. Bude také poskytovat tyto 
služby: 2x praktik, 2xp pediatr, 1x zubař, 1x oftalmolog, 1x kožní, 1x chirurgie + 
rtg, 1x ortoped, 1x ORL, 1x neurolog, 1x geriatr, 1x psychiatr. Schváleno bylo 
i vypsání výběrového řízení a zahájení stavby nejpozději v prvním pololetí 2018. 
D. Poláková za školní komisi informovala o investičních prioritách projektu MAP 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a o přehledu aktuální situace ve školských 
zařízení včetně soukromé mateřské školy Sofia School. 
 
Zajímavé bylo i poslední VZZM 8.12.2016, ze kterého lze citovat: 
„Dlouhá a místy vyhrocená diskuse se strhla k bodu, ve kterém zastupitelé disku-
tovali o podnětu zaslaném jménem občanské iniciativy „Zachraňme koupaliště“, 
který se týká naplňování závazného výsledku říjnového referenda, tj. obnovy kou-
paliště a oslovení nezávislých soudních znalců pro zpracování posouzení stávají-
cího stavu koupaliště a návrhu zadání realizace obnovy koupaliště ze strany ve-
dení města Úvaly. Byla zcela zřejmá nedůvěra přítomných občanů v upřímnost 
snahy vedení města koupaliště opravit. Současně nebyl schválen dodatečně za-
řazený protinávrh od Ing. Černého, který se týkal závazného termínu zprovoznění 
koupaliště už v letní sezoně 2017, starosta města naopak uvedl, že město počítá 
se zprovozněním koupaliště až pro letní sezonu 2018.“ 
Jiná citace se týká dalšího zajímavého problému ve městě: 
„Zastupitelé neschválili záměr na vybudování suché nádrže v Úvalech v přírodním 
parku Škvorecká obora – Králičina. Návrh, který zamítla jak komise pro životní 
prostředí, tak rada města, byl do zastupitelstva předložen panem Dr. Pokorným 
jako návrh ČSSD. O tomto návrhu se rovněž poměrně dlouho v sále diskutovalo, 
prezentoval je pan Ing. Vrzák. Toto dílo by výrazně ovlivnilo ráz přírodního parku 
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(jen pro přepravu materiálu by do Králičiny muselo vjet přes 3 500 nákladních 
aut) a současně by ochránilo jen velmi malý počet objektů…“. 
Nejvýznamnějším bodem jednání bylo projednávání návrhu rozpočtu na rok 2017 
ve výši: příjmy a výdaje 154 493 549 Kč. Rozpočet je předkládán s použitím po-
měrně vysoké rezervy z roku 2016 ve výši 27 000 000 Kč. Z celkového pohledu je 
rozpočet zaměřen na rozvoj školství ve městě, rozvoj Technických služeb města 
Úvaly, na opravu a rekonstrukci silnic a chodníků, na opravu a rekonstrukci byto-
vého fondu, DPS a opravu, rekonstrukci a dovybudování kanalizačního a vodo-
vodního řadu a v neposlední řadě na splátky úvěru a příspěvku na vodovod Ká-
raný. 
Byl schválen návrh financování projektů a návrh podmínek pro vyhlášení výběro-
vého řízení na revolvingový úvěr s následným přefinancováním na úvěr dlouho-
dobý v maximální výši 110 mil. Kč. Současně bylo schváleno přefinancování stá-
vajícího úvěru s Komerční bankou, a.s., společně s výběrovým řízením na revol-
vingový úvěr. Banky zhodnotily, že zcela bezpečná hranice max. zadlužení města 
je na úrovni 200 mil. Kč. 
Zastupitelé schválili zadání Územního plánu Úvaly, upravené po projednání na 
základě předložené dokumentace. Architekti, pánové Vavřík a Kindl, seznámili za-
stupitele a občany s aktuální situací při pořizování územního plánu. Reálný termín 
dokončení ÚP je březen 2018. Všechny připomínky vznesené občany už byly za-
pracovány a není potřeba je podávat znova. 
Byla schválena i Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 3/2016 o nočním klidu. 
Noční klid je standardně vymezen mezi 22:00–6:00 hod. Vyhláška určuje i dny, 
kdy je doba nočního klidu kratší. Jedná se o dny, kdy proběhne promítání letního 
kina aj, akce…“. 
Plná znění jednání VZZM se nacházejí v záznamech video, audio i textově s od-
kazy na webových stránkách města. Přepis posledního jednání pro ŽÚ v tomto 
roce opět pořídil M. Mahdal, člen redakční rady. 
 
Zásobník projektů 
 
Městskými zastupiteli byl projednán zásobník projektů, zásadní dokument, který 
má sloužit jako podklad pro realizaci projektů města a obsahuje investice v hod-
notě 650 mil. až 790 mil. Kč. Výše spolufinancování ze strany města se předpo-
kládá 256 mil. až 386 mil. Kč. Zásobník obsahuje projekty z větší části financované 
z dotací, ale také financované pouze městem. Projekty se dělí do čtyř skupin. 
1) Komunikace: náklady byly vyčísleny na 103 - 228 mil. Kč, podíl města by měl 
činit 71 - 196 mil. 
2) Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady 25 -36 mil. Kč, podíl města Kč 10 - 
16  mil. 
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3) Bytový fond: náklady 37 mil. Kč, podíl města cca 25 mil. 
4) Životní prostředí: náklady 132 mil. Kč, podíl města cca 71 mil. 
5) Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství): náklady 352 mil. 
Kč, podíl města cca 78 mil. 
 
V ŽÚ 9/2016 je dopodrobna záměr RM a nakonec i zastupitelstva, které schválilo 
zásadní dokument vysvětlen … „Úvaly mají Zásobník projektů města pro roky 
2016-2020… 
Realizace je rozvržena do let 2016–2020 a je vázána na aktuální rozpočtové ob-
dobí Evropské unie. Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strate-
gický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.  
S ohledem na aktuální stav rozpočtu města je navrženo převážně dluhové finan-
cování. Aktuální dluh města je 82 mil. Kč /konec června 2016/, na konci roku by 
měl klesnout na 77 mil. Kč. Dluhová služba je aktuálně na úrovni 12,6%. Dluh na 
obyvatele činí v Úvalech částku 13 384 Kč. Za rizikovou hranici dluhové služby 
považuje MF ČR úroveň 30%. Pro srovnání průměrný dluh obcí na obyvatele je 
nyní v ČR kolem hranice 5 800 Kč, nicméně v tom jsou zahrnuty i ty nejmenší 
obce. Pokud budou srovnávána města, je průměrná výše tohoto dluhu kolem 10–
11 tis. Kč/na obyvatele. Z jednání s bankami vyplývá, že akceptovatelná hranice 
dluhu Úval pro banky je na úrovni až do hranice 200 mil. Kč, tj. o cca 120 mil. Kč 
výše, než bude úroveň dluhu města na konci roku 2016. V rámci schváleného 
Zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2016–2020 zastupitelstvo schválilo, 
aby bylo financování zajištěno úvěrem splatným po dobu maximálně 20 let s tím, 
že kumulované zadlužení města nesmí přesáhnout částku 200 mil Kč. Zásobník 
projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání 
v orgánech města aktualizován a doplňován. Kompletní znění Zásobníku projektů 
si můžete stáhnout z webových stránek města…“ jak píše Petr Borecký, starosta 
města, který je pověřen jednáním s bankou. 
 
Jednání VZZM právě o zásobníku projektů proběhlo 23.6. a je podrobně popsáno 
v ŽÚ 9/2016. 
 
4. Informovanost obyvatel 

Informování obyvatel 
Městský úřad již pět měsíců využívá nový účetní systém GINIS Gordic na ekono-
mické odboru. Občané mají možnost nahlížet i do čerpání města v rozklikávacím 
rozpočtu. 

Veřejné diskuse 

V ŽÚ 3/2016 je uveřejněna pozvánka na veřejnou diskusi k novému zadání územ-
ního plánu města Úvaly. Jak by se měly rozvíjet? Kde se má stavět a kdy? Kde 
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naopak nemá a proč? Diskuse se zpracovatelem Ing. arch. Ivanem Vavříkem a 
vedoucí odboru územního plánování Ing. Martinou Bredovou proběhla v Riege-
rově ul. čp.65. 7.3.2016. 
 
V ŽÚ 3/2016 je uveřejněn článek „ Občané promarnili příležitost“, kde se za ve-
dení města vyjadřuje místostarosta V. Pokorný k malé návštěvnosti občanů  
a nízké účasti ve veřejné diskusi k zásobníku projektů 16. února v DPS – pouhých 
15 občanů, což jsou jen 2 promile z celkového počtu 6 433 trvale přihlášených 
občanů v Úvalech. Další projednávání leží na komisích Rady města. 
 
K účasti občanů na akcích samotných nebo sledování videozáznamu se vyjadřuje 
starosta P. Borecký ve Slovo starosty v ŽÚ 4/2016 a následně v článku „Jaké pro-
jekty města Úvaly v letech 2016 – 2020 realizovat? A za co? A za kolik? – Pojďte 
spolurozhodnout o budoucnosti svého města!“, kde obsáhle vysvětluje záměry 
vedení města. Projekty jsou rozděleny do následujících sekcí: 1. Komunikace, 2. 
Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky, 3. Bytový fond, 4. Nebytový fond, 5. 
Životní prostředí. Uvádí dále sumarizaci nákladů a dotací těchto projektů – cel-
kem za 406 120 000 Kč. Na dotacích lze získat odhadem 143 450 000 Kč, rozdíl 
k dofinancování městem činí 262 670 000 Kč. Město také připravilo redukovanou 
variantu vzhledem k finančním možnostem a starosta uvádí sumarizaci nákladů, 
tzv. Doporučených projektů: celkové náklady – 295 120 000 Kč, potenciální do-
tace 143 450 000 Kč, financování města 151 000 000 Kč, chybí 670 000 Kč. Ve 
výše uvedených variantách nejsou zahrnuty projekty, které jsou financovány ji-
ným způsobem – svazková škola na Hostíně, rozjezd odpadového hospodářství 
včetně sběrného dvora (cca 15 mil. Kč), výstavba nové městské knihovny na ná-
městí Arnošta z Pardubic čp.18 (náklady 55-60 mil. Kč, ale dokončení po roce 
2020). Vedení města by rádo znalo názor občanů na předložené návrhy. Očekává 
připomínky mailem, dopisem, přes web či facebook. 
V ŽÚ 5/2016 zvalo město, respektive RM, „Řekněte nám to napřímo! Aneb po-
zvánka na setkání s vedením města …“ jednak pro obyvatele Slovan a Nových Slo-
van 8.5. na dětském hřišti na Slovanech, jednak pro obyvatele centra Úval na za-
hrádce Hospody na Dobrým místě na náměstí. RM v čele se starostou chtěli dát 
občanům příležitost si promluvit o chystaných projektech nebo problémech, které 
jejich čtvrť trápí a neřeší se. 
V ŽÚ 6/2016 opakuje starosta výzvu k občanům a účasti na veřejné debatě o pro-
jektech města a sumarizuje náklady a dotace. Následují pozvánky pro obyvatele 
tří čtvrtí na diskusi Řekněte nám to napřímo! 6.-8. června. 
 
Jak využít areál lomu v Riegerově ulici? 
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V ŽÚ 7-8/2016 se politické strany a spolky vyjadřují k další veřejné diskusi na výše 
zmíněné téma. Povětšině hovoří o kulturním a sportovní vyžití v místě, které již 
jako lom sloužit nikdy nebude a neměl by být využívání jako deponie materiálů, 
zvláště je-li položen tak blízko náměstí. Zastupitelé PRO Úvaly oponují, proč byla 
vznesena znovu otázka, když město již zadalo studii za 300 000 korun architekto-
nické kanceláři A.L.T., která také zpracovala projekt rekonstrukce náměstí a „65“. 
 
V ŽÚ 10/2016 občany informuje vedení města: 
Úvaly spustily Technickou mapu města a geoportál online pro veřejnost. 
 „Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem? Zajímá vás, kde vedou měs-
tem kanalizace či telekomunikační sítě? Chystáte se v Úvalech stavět? Nesvítí  
v ulici světlo, ale vy jste zapomněli jeho číslo a nechce se vám kvůli tomu ven? 
Víte, kam až se může při povodních v Úvalech rozlít voda? Projektujete v Úvalech 
novou stavbu? Ode dneška stačí jen jedno kliknutí do mapy! V létě jsme totiž ve 
spolupráci se společností GEPRO spustili zcela nový úvalský geoportál a Technic-
kou mapu města. Od září jsou do geoportálu doplněna též vektorová data u sítí 
vlastněných městem (RWE odmítla zcela nepochopitelně vektorová data veřej-
nosti poskytnout). Svým rozsahem se úvalský geoportál spolu s Technickou ma-
pou řadí mezi nejrozsáhlejší elektronické veřejnosti dostupné geografické infor-
mační portály českých měst, a Úvaly se tak právem nyní řadí na přední příčky  
v rámci celé ČR. Více informací ke geoportálu, Technické mapě a jejich ovládání 
najdete na webových stránkách města. Příprava celého projektu zabrala téměř 
rok a velké poděkování směřuje k zaměstnancům našeho odboru správy majetku 
a investic pod vedením Petra Matury a pracovníkům firmy Gepro, kteří pro vás 
celý portál připravili“… 
 
Další článek tamtéž informuje – Úvaly mají Mapu samosprávy 
„Město Úvaly se připojilo k projektu brněnského programátora, pana Lukáše Svo-
body – aplikaci Samospráva na mapě. Tento projekt pana Svobody byl rovněž 
nominován v soutěži Otevřeno/Zavřeno 2016. O co jde? Aplikace Mapa samo-
správy slouží k dohledání dokumentů radnice a jejich přehlednému zobrazení v 
mapě. Občané, realitní kanceláře, úředníci a zástupci města mohou na portálu 
jednoduše najít, co je z nepřeberného množství úředních dokumentů zajímá; na-
příklad informace o záměru výstavby, prodeje nebo pronájmu obecní nemovi-
tosti, aniž by museli znát čísla jednací jednotlivých dokumentů a složitě prohledá-
vat úřední desky. Jak to funguje? Webové stránky mají podobu mapy, zahrnující 
celé město Úvaly, v níž jsou barevně vyznačeny nemovitosti či parcely, které jsou 
zmíněny v aktuálních dokumentech města, a dochází tak u nich k nějakým změ-
nám (prodej, pronájem, opravy atd.). Kliknutím na konkrétní zvýrazněný objekt 
se otevře příslušný dokument radnice, v němž se o vámi vybraném objektu jedná. 
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Rychle a jednoduše tak najdete informaci, která vás zajímá. Pro dlouhodobější 
sledování konkrétní oblasti na mapě máte možnost zadat sledování vybrané ob-
lasti. Kdykoliv obec vydá k oblasti nový dokument, automaticky obdržíte e-mailo-
vou zprávu se specifikací události. Kde aplikaci najdete? Aplikaci najdete přímo 
na hlavní stránce na webu města v levém sloupci. Věříme, že tato nová aplikace 
bude pro vás užitečná a opět o něco usnadní vyhledávání informací, které vás 
zajímají“ píše Petr Borecký. 
Následuje článek téhož autora, starosty města, kde představuje občanům návrh 
revitalizace areálu v Riegerově ulici a lomu. Město požádalo architekty z ateliéru 
A.LT o zpracování studie ke stanovení dlouhodobé vize pro rozvoj zmíněného 
území a předkládá ji k veřejné diskusi. Realizace vize je předpokládaná na dobu 
10-15 let a neobejde se bez investic soukromého kapitálu. Prezentace se uskuteč-
nila 8.10. v DPS. 
Další článek starosty se týká svazkové školy: 
„Po několika měsících příprav obdržely Úvaly a sdružené obce (Zlatá, Sibřina, 
Dobročovice, Květnice, Přišimasy) studii nové svazkové základní školy, která by 
měla být umístěna na Slovanech. V plném rozsahu si tento návrh můžete prohléd-
nout na webových stránkách města. Svazková škola je navrhována pro 600 žáků, 
její součástí by měl být i venkovní sportovní areál a dvě haly pro vnitřní sporty, 
které by měly být přístupné i pro veřejnost. Škola by měla být umístěna v soused-
ství ulice Polská, nicméně samotný příjezd ke škole je navrhován přímo od silnice 
II/101 – Škvorecká, aby nedošlo k zatížení stávající zástavby dopravou. Náklady 
na výstavbu školy jsou odhadovány na částku cca 300 mil. Kč. Výstavba této školy 
vyřeší problémy s kapacitou základního školství v celém mikroregionu Úvalsko  
a výrazně ulehčí stávající přeplněné úvalské základní škole. Již po redakční uzá-
věrce tohoto článku proběhlo jednání starostů výše zmíněných obcí se zástupci 
Ministerstva školství ČR o podmínkách financování této stavby ze státního roz-
počtu. Informace o výsledcích tohoto jednání najdete na webu města a v listopa-
dovém Životě Úval. Rádi bychom touto cestou pozvali všechny občany Úval, pře-
devším však obyvatele Slovan, k veřejné diskusi o tomto projektu s autorem ná-
vrhu, ing. Adamem Fröhlichem. Tato prezentace se uskuteční dne 17. října od 
18:00 ve společenském sále DPS na náměstí Svobody. Budeme moc rádi, pokud 
přijdete a řeknete nám svůj názor a připomínky. Petr Borecký, starosta města“ 
 
Rovněž v ŽÚ 10/2016 na výše zmíněných stránkách je pozvánka od starosty P. 
Boreckého a místostarosty J. Poláka na výstavu všech návrhů na stavbu nové 
městské knihovny. Katalog v ŽÚ 9/2016 obsahoval návrhy jednotlivých architek-
tonických studií a výstava je představí spolu s návrhy studentů VUT Liberec z fa-
kulty umění a architektury, kteří naplnili zadání Knihovna a společenské centrum 
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v Úvalech jako semestrální projekty. Třem vítězným studiím město poskytlo pe-
něžité dary ve výši 10, 7 a 3 tisíce korun. Výstava se konala 4.-11. listopadu v sálku 
DPS. 
Klasickou formou sdílení společenského dění a názorů občanů i vedení města je 
časopis Život Úval, který vychází již od roku 1959. Je tištěn na křídovém papíru, 
barevný a text proložený fotodokumentací. Je dobrým podkladem pro zpracování 
kroniky města a velmi vhodným doplňkem archivu městských kronik. Je uchová-
ván vázaný a digitalizovaný, s možností „listování“ na stránkách města a také 
adrese www.uvaly.cz . 
  

Život Úval 
„Vydavatelem měsíčníku, jehož posláním je informovat občany Úval o činnosti 
orgánů města, o společenském, kulturním, sportovním a spolkovém životě, o his-
torii, tradicích a rozvoji města, o aktuálních problémech a názorech občanů na 
ně, je město Úvaly. Je monitorován jako zdroj informací v oblastních zprávách 
z médií, podobně jako Náš region, Deník aj. Vychází, jak již bylo řečeno, jednou 
měsíčně a v případě potřeby může být sloučen ve dvojčíslo. Rozsah a náklad ur-
čuje redakční rada v souladu s rozpočtem města…“. Tolik z úvodního ustanovení 
statutu. Redakční rada je komisí Rady města, členy jmenuje a odvolává zastupi-
telstvo města. Více údajů lze nalézt na webových stránkách města včetně odkazů 
na téměř všechna čísla Života Úval, počínaje rokem 2014. Na „starých“ interne-
tových stránkách města, které jsou ještě po nějakou dobu udržovány a placen 
hosting, se nachází čísla měsíčníku od roku 2008 ve formátu pdf. Vydání od 
2/2001 do 11/2007 jsou stále k dispozici na webu uvaly.cz Lukáše Rubeše. V září 
2005 město i díky němu spustilo vlastní webové stránky www.mestouvaly.cz a od 
roku 2008 jsou na ně čísla Života Úval ukládána. Měsíčník vychází pravidelně o 
počtu 22 až 28 stran, výjimečně 31 stran. V prázdninových měsících je vydáváno 
dvojčíslo. Přináší informace z městského úřadu, školství, kultury, sportu, otiskuje 
společenskou kroniku a inzeráty. Redakci vede Josef Štěpánovský, zástupcem ve-
doucího redaktora je Mgr. Romana Vorlíčková. Texty od členů  redakční rady po-
cházejí převážně od Mgr. Marka Mahdala, DiS, jenž sleduje veřejná zasedání 
městského zastupitelstva, píše rozhovory, a od občanů  přispěvatelů. Fundova-
nou částí měsíčníku jsou stanoviska stran zastoupených v zastupitelstvu a pří-
spěvky starosty, které přinášejí nejaktuálnější novinky vedení města. Dalšími 
členy redakční rady jsou Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Ing. Radek Ne-
tušil, Jan Poledník. Zapisovatelkou je Lenka Platzová. 
Rada města rozhodla, že ŽÚ má vyjít nejpozději 5. den v měsíci, což přináší ob-
čanům problémy, pokud chtějí navštívit akce do 8. dne v měsíci (pozn.: Man-
dová).                                   
 

http://www.uvaly.cz/
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Informační a komunikační technologie 
Občané jsou kromě měsíčníku informování o dění ve městě na informačních ta-
bulích u budovy Městského úřadu –na  vývěsní úřední desce, na malých dřevě-
ných tabulích umístěných na různých frekventovaných místech a  velkých plaká-
tovacích plochách u nádraží a u závor. Během volebních období bývá problé-
mem udržet část tabulí volných pro umisťování volebních plakátů. Velkým ne-
švarem bylo přelepování plakátů ještě neproběhlých akcí jinými, zejména sou-
kromými informačními plakáty. Zhruba před 8 lety byly instalovány u závor a u 
nádraží zamykatelné zasklené informační tabule, které obměňuje správní odbor. 
Po městě jsou rozmístěny i zasklené plochy několika politických stran a občan-
ských sdružení, spolků či klubů, které bývají někdy v žalostném stavu. Po dokon-
čení rekonstrukce podchodu u nádraží a železničního koridoru došlo i na změnu 
u informačních prvků a z plotu proti nádraží byly dřevěné prvky a zasklená 
deska odstraněny. 
V ŽÚ 7-8/2016 starosta P. Borecký informuje občany o spuštění Technické mapy 
města a geoportálu online pro veřejnost. Tím se řadí mezi nejrozsáhlejší elek-
tronické, veřejnosti dostupné, geografické informační portály českých měst. 
 

Webové stránky města 
Od roku 2014 jsou občanům k dispozici inovované webové stránky a v roce 2016 
již dobře plní funkci hlavní elektronické informovanosti.  

 
 
Jsou přehledné a dovolují občanům reagovat i na právě probíhající události oka-
mžitě. Mohou sledovat aktuality a mohou se Ptát starosty … za rok 2016 došlo 
na dvě stovky dotazů. 
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Facebookové stránky města 
S masivním rozvojem sociálních sítí i město muselo reagovat na nové trendy 
rychlého informování. Založilo stránku 12. listopadu 2014. Zpočátku byly zprávy 
trochu chaotické a sledovány jen malých počtem uživatel.  
 

Youtube  
Na stránkách města je adresa, která byla registrována v roce 2014, 
www.youtube.com/channel/UC4UJdL0v4w4jnUfjt9O4uTw, kde jsou umístěna 
všechna videa veřejných městských prezentací a přímé přenosy zasedání zastu-
pitelů, veřejné diskuse a filmy, které z pozůstalosti svého otce pana Svobody po-
skytla V. Baumanová. Nejvyšší sledovanost mělo v roce 2016 jedno VZZM s více 
jak 400 shlédnutí, běžný počet bývá kolem 200 zhlédnutí. Zajímavá jsou i videa  
s prohlídkou Základní školy a příběh vzniku nového loga města. 
 

Městský rozhlas 
Systém je vybaven bezdrátovou technologií pro vysílání závažných informací pro 
obyvatele a je napojen na povodňový výstražný systém. 
 
Město Úvaly se zapojilo do centrální evidence ztrát a nálezů – eztraty.cz  
Vše nalezené bude přineseno na podatelnu MěÚ nebo městské policie a zveřej-
něno na webových stránkách města a veřejných www.eztraty.cz  
 
Petice, stížnosti, podněty, hodnocení města 
Přehled počtu stížností, podnětů a ostatních podání podle věcného obsahu 
za rok: 
Bohužel se mi nepodařilo najít na stránkách města žádnou informaci o počtu 
podání … ráda bych doplnila, již jsem v roce 2019 sehnala  ifnormace o počtech, 
ale nyní nějak nemohu uspět … toto bud ještě muset dopracovat v týdnu od 
19.7. Janurová 
Také nic nevím Happy or not – viz níže, funguje??? Využívá se??? nebo usnul??? 
 
Součástí práce úřadu je i spokojenost občanů s prací a vystupováním úředníků 
MěÚ. To se rozhodla vyhodnotit RM a pořídila dva terminály finské společnosti 
Happy or Not, kde jednoduchým zvolením tlačítka může občan dát najevo, jak byl 
spokojen s prací na stavebním úřadě a správním odboru. Terminály lze snadno 
přemístit a použít na jinou akci. O počátku akce se píše v ŽÚ 2/2016. 
Stížnost na chování a bezohlednost lisovny Essa Czech na Hodově píše v ŽÚ 
6/2016 D. Zaletal. Vadí mu sečení trávy po celý den o víkendu dvěma pracovníky 
s křovinořezy na ploše 3 000 m2. 
 

http://www.eztraty.cz/
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5. Hospodaření města  
V ŽÚ 4/2016 byla pro informaci čtenářů a obyvatel města uveřejněna tabulka 
s článkem „Jak hospodařilo město za rok 2015?“. Hodnotí sice loňský rok, ale 
poodhaluje důvodu nárůstu zadlužení města. Za rok 2015 byl schodek v roz-
počtu 7,10 mil. Kč a důvodem byl úvěr, který město mělo kvůli dotaci na vodo-
vodní síť a kanalizaci. Přesto byl Cash flow (Cash flow je výkaz o peněžních to-
cích za určité období)města ke konci roku 24,17 mil. a garantuje schopnost 
města platiti své závazky a dodržovat úvěrové podmínky stanovené Komerční 
bankou. 
Výraz cash flow znamená tok hotovosti peněz a je pro podnikání víceméně ne-
zbytný pro přehled o peněžních tocích. Představuje totiž rozdíl mezi příjmy a vý-
daji peněžních prostředků a pro podnikatele je důležité mít přehled o jejich 
stavu. Právě pomocí cash flow získá podnikatel informaci o tom, kolik peněz bylo 
skutečně „vyprodukováno“ a jakým způsobem byly využity. Získané poznatky z 
výkazu cash flow jsou důležité nejen pro vlastníka firmy, ale i pro případné inves-
tory nebo věřitele. Zdroj výkladu internet. 
V článku je uvedena struktura příjmů i výdajů, monitoring hospodaření obcí SIMU 
(soustava informativních a monitorujících ukazatelů) nevykazuje nějaký problém 
s hospodařením města. Míra zadluženosti města byla 10,37%. V tabulce je pak 
analýza Cash flow od roku 2014 do 2015. 
 
 
Na jednání VZZM 10.12.2015 byl kromě jiného přednesen a přijat návrh rozpočtu 
města na rok 2016 jako vyrovnaný, kde příjmy a výdaje dosahují 133 803 610 Kč. 
Skutečné čerpání rozpočtu je uvedeno v následujícím odstavci. 
Rozpočet 
  
Příjmy:     120 689 268,26 Kč 
Daňové příjmy                         92 278 671,15 Kč 
Přijaté dotace v celkové výši        14 689 233,62 Kč 
 
Výdaje:    110 813 069,55 Kč 
Splátka úvěrů za r.2016                 11 409 092,00  Kč                                                                                                                         
na provoz MěÚ 
správa        24 634 004,70 Kč 
zastupitelé          2 511 597,51 Kč  
 
Závazky města: 
Svazek obcí Úvalsko          Kč 500 000 
úvěr u ČMZRB                   Kč 1 500 000, úroková sazba 0% 
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úvěr u Komerční banky      Kč 77 220 450, druhá úroková sazba 1,41% + pevná 
odchylka ve výši 0,80% p. a. (per anus znamená za rok) 
závazky vůči dodavatelům  Kč 3 237 385,-  
Splátky úvěru dosáhly k 31. prosinci 2016 této výše: Komerční bance   
10 409 092 Kč, Českomoravské záruční a rozvojové bance 500 000 Kč a Svazku 
obcí Úvalsko 500 000 Kč. 
Celkový dluh (úvěr) byl vykázán k 31. 12. 2016 ve výši 78 720 450 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Město Úvaly si vzalo v roce 2013 úvěr ve výši 110 miliónů Kč. Bylo vypsáno výbě-
rové řízení na akci Poskytnutí dlouhodobého úvěru na dofinancování infrastruk-
tury města Úvaly. První vyhlášení bylo podmíněno podáním nabídky do 14. 10. 
2013. Nabídku podala pouze Komerční banka, a.s., Praha 9. Výběrové řízení bylo 
zrušeno, neboť podle zákona nelze vybírat jen z jednoho zájemce.                                                                                                                                                                     
Další výběrové řízení bylo vyhlášeno s uzávěrkou podání 8. 11. 2013, nabídku 
opět podala pouze Komerční banka, i když si informace vyžádala GE Money Bank 
i Česká spořitelna. Ostatní oslovené banky se omluvily, že se nezúčastní. Vše pro-
bíhalo pod dohledem Mgr. Kláry Zábrodské, advokátky, Rybná 716/24, z Prahy 1.  
Advokátka rozhodla, že bude vybrána Komerční banka z důvodu finanční nouze 
a z důvodu možnosti financování infrastruktury dotacemi. K podpisu úvěrové 
smlouvy bylo doloženo vyjádření Mgr. Zábrodské. Úvěrová smlouva byla dne 12. 
12. 2013 schválena usnesením městského zastupitelstva (Z–151/2013) a dne 13. 
12. 2013 byla smlouva č. 99007524327 podepsána pověřeným starostou města 
MUDr. Janem Šťastným. Výše úvěru činila Kč 110 000 000 se sazbou referenční 
plus pevnou odchylkou ve výši 1,35 %. Dne 17. 1. 2014 byla podepsána nová úro-
ková sazba (zafixována): 1,41 % + 1,35 %, tj. celkem 2,76 %.  Dne 23. 8. 2016 byl 
podepsán dodatek ke smlouvě ve výši úroků 1,41 % + 0,8 %, tj. celkem 2,21 %. 
Od 1. 4. 2014 do 31. 1. 2014 činily měsíční splátka + úroky dle uzavřených úroko-
vých sazeb 909 091,- Kč.  (Kronikářka uvádí kvůli doplnění přehledné informace, 
jež chyběly v předcházející kronice.)                                             
 
 
Majetek města 
V roce 2016 objekty a areály v majetku města zůstávají beze změny. 
V roce 2016 došlo k nákupu 1 auta pro městskou polici, Hyundai, a auto pro 
městský úřad zn. Škoda Octavia.                                                                                          
 
Změny v majetku města za odbor investic a dopravy 
Nebyly pro rok 2016 hlášeny. 
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Investice města 
 
Přehled investičních akcí  
V ŽÚ 5/2016 v článku „Úvaly čeká těžké léto a podzim v dopravě“ se starosta P. 
Borecký a vedoucí odboru investic P. Matura věnují připravovaným rekonstruk-
cím komunikací v I. a II. pořadí, kde v přiloženém plánku jsou vyznačeny jednot-
livé plány postup v bodech 1.-6., počínaje rekonstrukcí tzv. III. etapy průtahu 
Úvaly a konče odložením oprav povrchů komunikací č. III/01215 v úseku Úvaly – 
Dobročovice ad., kdy bude asi nutno kvůli zachování minimální průjezdnosti po-
sunout na další rok. 
Kronikářka L. Mandová uvádí výčet akcí: 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Horova a Na Ztraceném korci si vy-
žádala finanční náklady 995 254,04 Kč včetně DPH. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Wolkerova a Alešova přišla město na 
248 010 Kč včetně DPH.                                                                                                                                                 
V roce 2016 byla opravena dešťová kanalizace v ulici Raisova a dále v horní části 
ulice Pražská (Pražská II). 
V rámci stavby Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly došlo 
v roce 2016 k opravám ulic, které byly stavbou poškozeny. Jedná se o ulice Fo-
ersterova, Čelakovského, Klánovická, Havlíčkova, Škvorecká a Komenského, 
Pražská II, Denisova, Vydrova, Sovova, Pod tratí, Sukova. Dále byla provedena 
oprava stávajícího povrchu komunikace v ulici Erbenova. 
Strabag Rail, a.s., provedl opravy silnic a chodníků v ulicích Denisova, Sovova, Vy-
drova, Klánovická, Nerudova, Komenského, Škvorecká, Pražská II a Havlíčkova, 
které byly poškozeny v souvislosti se stavbou Modernizace traťového úseku 
Praha – Běchovice – Úvaly. Rekonstrukce Jiráskovy ulice byla odložena z důvodu 
špatných šachet dešťové kanalizace. 
Na konci roku 2016 byly započaty stavební práce na realizaci smíšené stezky pro 
chodce a cyklisty podél silnice č. II/101 v úseku ulic Do Hodova a U Horoušánek. 
Akce bude dále pokračovat v roce 2017. Stavební práce realizuje společnost Jiří 
Hovorka, autodoprava, stavební práce, sídlem Hradešín 145. 
V červenci roku 2016 byly zahájeny stavební práce na akci Oprava chodníku 
včetně veřejného osvětlení a odvodnění v ulici Prokopa Velikého. Práce byly 
ukončeny v měsíci září 2016. Stavební práce zajišťovala společnost Hes, s.r.o., 
sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 – Braník, v celkové hodnotě  
832 043,- Kč včetně DPH.  
Třiceti procenty zajišťuje finančně město Úvaly odvodnění pozemní komunikace, 
přeložku elektrického vedení a ochranu kabelů ČEZ, přeložku sdělovacích kabelů 
a ochranu kabelů CETIN. Sedmdesáti procenty finančně zajišťuje tyto stavební 
objekty Krajská správa a údržba silnic. Další stavební objekty, např. rekonstrukci 
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komunikace, rekonstrukci mostů, zajišťuje Krajská správa a údržba silnic. Jelikož 
město plně hradí chodníky, využije zmiňovanou dotaci ve výši Kč 1 915 000, z níž 
v roce 2016 obdrželo část ve výši 1 147 837,74 Kč. Město se bude podílet 15 % 
z uznatelných nákladů, tj. 338 651 Kč. Celá akce včetně chodníků pokračuje 
v roce 2017.  
Ve výběrovém řízení získala zakázku firma Porr, a.s., odštěpný závod Čechy, síd-
lem Dubečská 3239/36, Praha 10 – Strašnice, s celkovou nabídkou 34 068 000 Kč 
bez DPH.                                                                                                                     
Studie na demolici vrátnice před městským objektem (sídlo stavebního úřadu  
a Státní policie ČR v Riegrově ulici) přijde město na 23 595 Kč. 
 
V červenci roku 2016 byly zahájeny stavební práce na akci III/01214, průtah měs-
tem Úvaly – úsek č. 3. Jedná se o ulice Škvorecká, Dvořákova a Riegrova směrem 
od světelné křižovatky do centra k ulici Podhájí. Stavbu zahájil hejtman MVDr. 
Josef Řivák. Investorem této akce bylo město Úvaly a Středočeský kraj společně 
s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Město Úvaly stopro-
centně finančně zajišťuje parkovací zálivy, chodníky, vjezdy, vstupy, rekonstrukci 
veřejného osvětlení, ozelenění a oplocení. Ostatní komunikace platí Středočeský 
kraj.  Zhotovitelem je firma PORR, a.s., prostřednictvím subdodavatele firmy 
POHL, a.s. Úsek od Penny do Riegrovy ulice k vjezdu k městskému úřadu byl na-
plánován následovně. V září proběhly zemní práce, byla odstraněna dlažba, byly 
položeny nové obrubníky, vytvořeny parkovací zálivy, vše bylo dokončeno v po-
lovině října 2016, včetně pokládky zámkové dlažby a rekonstrukce propustku  
u Kaláku. Během stavby byla postavena lávka pro pěší a současně byl odstraněn 
mostek přes bezejmenný potok (náhon) u čp. 12 (bývalý horní mlýn, nyní sídlo 
Technických služeb). Současně bylo naplánováno osazení veřejného osvětlení 
(od Penny k městskému úřadu v Riegrově ulici) a přeložka plynu a elektřiny (ČEZ 
a RWE), nové rozvody vody, rozvody telefonní sítě O2. Úplné dokončení bylo na-
plánováno na květen 2017. 
Již na konci roku se stavební práce zkomplikovaly. Důvodem byla kromě jiného  
i špatně připravená projektová dokumentace. Pro občany Úval to znamenalo při 
cestě za nákupy v Bille a Penny ve Škvorecké ulici objíždět město po kolínské sil-
nici, nebo využívat zkratky přes ulici Havlíčkovu nebo Žižkovu, Nerudovu a Dob-
ročovickou, které nejsou na velký provoz dimenzovány, což pro obyvatele těchto 
ulic to představovalo velké zatížení hlukem a prachem. Jediné možné cesty au-
tem na úvalský hřbitov vedly v době rekonstrukce přes Tuklaty, nebo přes Ho-
roušany a Tlustovousy.  
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Dotace, programy rozvoje 
Podání žádosti o dotaci na stavební práce na akci "III/01214 Úvaly u Prahy, prů-
tah - úsek č.3" - chodník - předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a 
dopravy OID Začátkem dubna 2016 je předpoklad pro zahájení stavebních prací 
na akci "III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.3". Součástí těchto prací je cel-
ková rekonstrukce komunikace, kde investorem je Středočeský kraj a rekon-
strukce chodníků, kde investorem je město Úvaly. Předpoklad hodnoty staveb-
ních prací na celkovou rekonstrukci chodníků je 1.969.010,57 Kč bez DPH 
(2.382.502,79 Kč včetně DPH). V návaznosti na tuto skutečnost bylo rozhodnuto 
vedením města Úvaly, že bude zpracována žádost o dotaci na stavební práce na 
rekonstrukci chodníku na Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI"). 
Maximální výše přiznané dotace z celkových uznatelných nákladů je 85% pro 
akce realizované v roce 2016. Termín pro podání žádosti o dotaci na SFDI je do 
15.1.2016. Administrativní činnost včetně přípravy dokumentů pro podání žá-
dosti o dotaci připravuje společnost K2 management s.r.o., sídlem Zásada-Zá-
sada 321, 468 25, IČ: 227 96 801 v hodnotě 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně 
DPH) a následné činnosti spojené s administrací a závěrečného vyhodnocení akce 
v hodnotě 4 % z přidělené dotace - nutno uzavřít příkazní smlouvu (smlouva byla 
konzultována s právním zástupcem města). V souladu s výše uvedeným před-
kládá odbor investic a dopravy informaci o podání žádosti o dotaci na stavební 
práce na akci "III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.3" - chodník u SFDI. Dopad 
na rozpočet: 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně DPH) + 4 % z přidané dotace, 
hrazeno z rozpočtu 2212 - 6121 Usnesení má vliv na rozpočet. 
 
Dobrovolné svazky obcí 
 
DSO Povýmolí, DSO Úvalsko 
Stručný popis činnosti 
Hlavní činnost svazku obcí je zaměřena zejména na výkon činností směřujících 
k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazo-
vání společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci. 
Svazek obcí může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech 
členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, 
tím zůstává nedotčena. 
Svazek obcí může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou čin-
nost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za pod-
mínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné vy-
užívání majetku svazku. 
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Region Pošembeří o.p.s. 
Region Pošembeří se nachází ve Středočeském kraji východně od Prahy. Jeho 
území zasahuje do tří okresů, Praha – východ, Kolín a Nymburk. Do okresu Kolín 
patří 18 obcí, které zabírají 17, 7% jeho území, 14 obcí náleží územně do okresu 
Praha – východ a z jeho území zabírají 11,75%. Nejméně obcí (5 obcí) patří do 
okresu Nymburka a z jeho plochy tvoří 3,5%. Rozkládá se od Šestajovic a Sibřiny 
na západě území, přes Úvaly, Český Brod až po Chrášťany a Poříčany na východě 
Jeho území zahrnuje 37 obcí s celkovou rozlohou 25 013 ha a počtem obyvatel 
39378. 
Cituji z webových stránek: 
„Na začátku existence naší organizace stáli v roce 2006 zástupci 14 obcí, nezisko-
vých organizací a podnikatelů (tzv. zakladatelé), kteří založili obecně prospěšnou 
společnost (o.p.s.) s cílem využít jedinečné možnosti po vstupu ČR do EU a zapojit 
se do Programu rozvoje venkova v letech 2007 až 2013. V prosinci 2006 byla se-
psána zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) a ná-
sledně  v březnu 2007 byla obecně prospěšná společnost Region Pošembeří za-
psána do rejstříku obecně prospěšných společností. Zároveň společnost zřídila 
Místní akční skupinu (MAS) jako územní pracoviště Regionu Pošembeří o.p.s. 
a v Českém Brodě a bylo ustaveno Plénum MAS Region Pošembeří. V červenci 
2007 byla dokončena Integrovaná rozvojová strategie na období 2007 – 
2013 (IRS), souběžně probíhala příprava Strategického plánu LEADER Regionu 
Pošembeří (SPL). V prosinci 2007 společnost podala žádost do prvního kola pro-
gramu LEADER, která nebyla podpořena. V říjnu 2008 podána žádost do druhého 
kola programu LEADER, která podpořena již byla k 31.12.2008. Na jaře 
2009 se MAS Region Pošembeří umístila na 4.místě mezi 92 žadateli v programu 
LEADER. V červnu 2009 proběhly první informační schůzky v regionu o programu 
LEADER a možnostech financování projektů. Vyhlášení první výzvy v programu 
LEADER bylo odstartováno v srpnu 2009.  
Prostřednictvím metody LEADERu  jsme naplňovali cíle a vizi území Pošembeří 
uvedené v dokumentu SPL. Důkazem je úspěšné umístění v dotačním programu 
LEADER v roce 2009, díky kterému naše území získalo částku téměř 50 milionů 
korun.  Peníze byly během let 2009 – 2014 vysoutěženy žadateli z území v 9. do-
tačních výzvách, ze kterých vzešlo 127 realizovaných projektů.  
Dalším úkolem bylo zpracování dokumentu  "Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Region Pošembeří" (SCLLD), který se neobešel bez komu-
nitního projednání a  subjektů i jednotlivců z našeho území. Tento dokument 
bude vodítkem nejenom pro možné čerpání dotací, ale také pro vzájemné respek-
tování potřeb a inspirací pro běžný život v regionu.  SCLLD jsme podávali v 1. kole 
v prosinci roku 2015, bohužel v květnu roku 2016 nám bylo sděleno, že jsme ne-
prošli hodnocením formálních náležitostí a přijatelností. MAS konzultovala 

http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-do-roku-2014/co-je-leader/
http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/173cs_1.pdf&original=SPL_MAS_Posemberi_4_AKTUL_PLATNE_2012_SZIF_platny.pdf
http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/173cs_1.pdf&original=SPL_MAS_Posemberi_4_AKTUL_PLATNE_2012_SZIF_platny.pdf
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s MMR a následně  SCLLD dopracovávala a znovu ji podala v 2. kole v červnu roku 
2016… „ 
Region Pošembeří pravidelně v ŽÚ (např. 9/2016) informuje o svých aktivitách, 
které mají hodnotu i pro Úvaly, o projektu Čisté Pošembeří (viz také kapitola o 
odpadech) a o dotacích přidělovaných vybraným projektům (viz Místní akční sku-
pina Otevřené Úvaly a školská zařízení). 
 
Poplatky 
Místní poplatky vybírané od občanů městem: 

- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ním využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- Poplatek ze psů 
- Poplatek za využívání veřejného prostranství 
- Poplatek z ubytovací kapacity 
- Poplatek ze vstupného 
- Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připo-

jení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 
 

Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděním využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů bylo celkem vybráno 4 443 264,- Kč. 
 
Sazba místního poplatku činí 684,- Kč za rok/osobu s trvalým pobytem v Úvalech 
(děti do 3 let jsou od poplatku osvobozeny). Za nemovitost nebo bytovou jed-
notku, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, činí sazba místního po-
platku 684,- Kč za rok. 
 
Poplatek ze psů – celkem vybráno 267 474,- Kč. 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:  
za jednoho psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě s po-
zemkem, 420,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 720,- Kč; 
za jednoho psa, jehož držitel má trvalý pobyt, případně sídlo, v bytovém domě 
zaplatí 540,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 720,- Kč; 
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, zaplatí ročně 180,- Kč  
a každého dalšího psa téhož držitele 480,- Kč. 
 

Vodné a stočné 
V ŽÚ 1/2016 starosta města vysvětluje, jak se bude cena vyvíjet v budoucnu a 
proč se zdražuje. Cena se odvíjí od smlouvy se SFŽP v roce 2011 po získání do-
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tace na dostavbu své vodovodní a kanalizační sítě. Součástí je klauzule o výpo-
čtu ceny na základě tzv. finanční a ekonomické analýzy (FEA).  K povinnostem 
patří i placení nájemného. Podle SFŽP se předepsané nájemné mění v tomto 
roce z loňských 5,1 mil. Kč na 7,2 mil. A město musí smlouvu dodržet, tudíž musí 
zdražovat. 
Provozovatel společnost Stavokomplet, s.r.o., ukončila činnost a o vodu a kana-
lizaci se začala starat ředitelka Technických služeb Úvaly Pavlína Slavíková se 
svým týmem.  Ing. Slavíková rozeslala obyvatelům obnovené smlouvy k podpisu, 
čímž došlo ke kontrole, zda všechny domácnosti platí svou pitnou a odpadní 
vodu. (Některé domácnosti využívají svou studnu a platí odpadní vody paušálem, 
což činí 35 m3 na osobu a rok).  
V ŽÚ 2/2016 napsala zmíněná ředitelka TS „Proč voda v Úvalech chutná jinak …?“ 
Změnil se provozovatel vodovodní a kanalizační sítě. Zdravotní nezávadnost vody 
nyní TS zajišťují chlorováním chlornanem sodným. Předchozí provozovatel spolé-
hal na dochlorování na předávací stanici v Zelenči a další již do sítě nedodával. 
Hrozilo přemnožení bakterií. Jakmile TS zahájili dochlorování, došlo ke zvýšené 
pachuti, obyvatelé Slovan si stěžovali na vysušenou pokožku a příchuť chloru ve 
vodě. Pravidelným měřením a odkalováním vodovodní sítě chtějí TS zlepšit chuť 
vody. 
V ŽÚ 1/2017 je informace z jednání zastupitelstva 8.12. kdy schválilo: 
„…stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017 ve výši voda pitná 44,85 Kč  
a voda odpadní 48,38 Kč, celkem 93,23 Kč/m3 včetně DPH. Oproti roku 2016 byla 
cena 1 m3 zvýšena o 2,07 Kč. Navýšení je vynuceno algoritmem stanoveným Stát-
ním fondem životního prostředí. Byl rovněž schválen poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, kde sazba poplatku činí 684 Kč, tedy ve stejné výši jako v roce 2016. 
Město bude doplácet cca 109 Kč na občana…“ 
 

Odpad komunální a tříděný 
Každý občan zaplatí za odvoz domovního odpadu a tříděného odpadu, jak bylo 
řečeno dříve, 684 Kč ročně. Kontejnery na tříděný odpad soustřeďují papír, 
plasty, sklo a nově nápojové kartony. Pro větší odpad, například nábytek nebo 
elektrotechnika, pro odložení nepotřebných kovových předmětů, slouží sběrný 
dvůr ve Škvorecké ulici, č. 33, jenž odebíral odpad od úvalských občanů celoročně 
zdarma. Odložení odpadu bylo ve větším množství nad 1 t a hlavně směsný sta-
vební odpad od 1. listopadu zpoplatněno částkou Kč 150 bez DPH.  
V ŽÚ 6/2016 J, Tůmová vysvětluje jak a proč třídit elektroodpad a zmiňuje projekt 
„Čisté Pošembeří – cesta k environmentální odpovědnosti“. 
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Sběrný dvůr 
Jako místo odběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu slouží sběrný dvůr 
provozovaný Davidem Fidlerem, majitelem společnosti Sběrné suroviny D.F. 
s pobočkou i v Českém Brodě. Sběrný dvůr na adrese Škvorecká čp. 33, je nej-
starší provozovnou firmy i místem, kde se obyvatelé obce Úvaly mohou bez po-
platku zbavit nechtěného odpadu. Stačí se prokázat občanským průkazem. Nad-
limitní množství některých druhů odpadů, např. stavební suti, je zpoplatněno. 
V současnosti město Úvaly řeší vybudování vlastního moderního sběrného dvora 
v téže lokalitě Hostína. 
 
6. Příspěvkové a přímo řízené organizace  
 
Městská knihovna 
 
Nalézá se ve stísněných prostorách v Husově ulici, čp. 89.  Pracují zde tři  knihov-
nice pod vedením Ivy Krňanské, celkem 2,6 úvazku. Stav knihovního fondu je 
29 367 knihovních jednotek, z toho 10 250 knih naučných.  V r. 2016 koupila kni-
hovna 825 nových knih, odepsala 21. Knihovna eviduje 48 titulů časopisů.  Kni-
hovnu navštěvuje 751 registrovaných čtenářů, z toho do 15 let věku 223, prak-
ticky to souhrnně vydalo na 6 864 fyzických návštěv. Knihovnice půjčily za rok 
23 864 knih, z toho 2 544 knih pro děti, 3 121 periodik, 139 elektronických knih. 
Dále se jedná o mimo knihovní výpůjční službu, která byla využita pro půjčení 42 
knih, z toho 5 pro slabozraké (audioknihy). Vedoucí získala r. 2015 od minister-
stva kultury grant na zavedení nové služby – půjčování e-knih prostřednictvím 
knihovního on-line katalogu Carmen. Knihovnice uspořádaly 15 besed pro žáky 
základní školy, pasovaly na čtenáře pět tříd prvňáčků. Mateřské školy navštěvují 
knihovnu pravidelně.  O spolupráci má větší zájem ZŠ ve Škvorci než ZŠ v Úvalech. 
Osvědčila se nová forma besedy, kdy knihovnice navštíví počítačovou učebnu ve 
škole. Pak probírá společně se žáky webové stránky knihovny a v on-line kata-
logu. V knihovně pak spojí teorii s praxí. Novinky do knihovního fondu v ceně 
231 506,- Kč byly zakoupeny při využití slev, grantů, rabatů a výprodejů za 
135 395,- Kč.  Na jaře 2016 bylo nutno přejít na nový způsob katalogizace. Po 
absolvování školení v katalogizačním sytému RDA knihovna angažovala firmu La-
nius, aby převedla všechny záznamy do nového katalogizačního formátu. Knihov-
nice zkontrolovaly a opravily stávající záznamy, potom se začalo katalogizovat 
v RDA. Resource Description and Access (tj. RDA) jsou katalogizační pravidla pro 
zpřístupňování zdrojů, která byla vydána v červnu  2010, a která poskytují in-
strukce a pokyny pro vytváření bibliografického popisu. Tato pravidla byla pů-
vodně vyvinuta pro potřeby knihoven, jsou však vhodná i pro další okruhy uživa-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bibliografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_(instituce)
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telů, jako jsou např. muzea a archivy. RDA je nástupcem druhého vydání angloa-
merických katalogizačních pravidel (AACR2R), které bylo převažujícím standar-
dem pro anglojazyčné knihovny od roku 1978. Nová pravidla byla testována od 
roku 2011, počínaje rokem 2013 je zavedly knihovny v USA, Kanadě, Velké Britá-
nii, Austrálii a Německu. V České republice, kde se implementací RDA zabývá Ná-
rodní knihovna České republiky, byl přechod na RDA zahájen 1. května 2015.  
V souvislosti se zavedením tohoto standardu již byla vytvořena česká verze zá-
kladních metodik a příruček.(Vysvětlení zkratky podle wikipedie). 
Konečně byly vyslyšeny prosby knihovnic, které dlouhodobě upozorňují na nevy-
hovující prostředí knihovny. Vedení města Úvaly vypsalo architektonickou soutěž 
na výstavbu nové knihovny, společenského centra na náměstí. Vedoucí knihovny 
byla delegována do komise, která připravovala zadání pro architektonickou sou-
těž i do výběrové komise přihlášených projektů.  
Fyzicky velmi náročným počinem byla alespoň rekonstrukce stávajících prostor, 
protože bylo potřeba knihovnu zcela vyklidit. (Proběhla od 20.6. do konce září, 
kdy byla uzavřena, čtenáři byli upozorněni poutačem v ŽÚ 6/2016). Byl objednán 
velkokapacitní skladový kontejner, který byl umístěn přímo před okna knihovny. 
Za vydatného přispění pracovníků Technických služeb Úvaly naplnily knihovnice 
kontejner po střechu, zbytek byl uskladněn ve skladech technických služeb. Kni-
hovna prošla generální opravou: nové omítky, podlahy, stropy, nová do dvora 
situovaná okna, nová osvětlovací tělesa, nové rozvody elektřiny a konečně roz-
vody počítačové sítě. Knihovnice již nezakopávají o desítky metrů prodlužovacích 
kabelů.  Město uvolnilo 200 000,- Kč na nákup nových regálů firmy Šebek, které 
knihovna již částečně vlastnila. Prostor byl sjednocen a získal na světlosti a vzduš-
nosti. Čtenáři, kteří ocenili náročnou práci, byli přivítáni v čistém a hezkém pro-
středí. Současně s vnitřní rekonstrukcí získala knihovna o něco málo větší míst-
nost pro depozitář.  
V ŽÚ 1/2016 knihovnice Gabriela Modřanská připomíná čtenářům službu Měst-
ské knihovny v Úvalech, tj. meziknihovní výpůjční služba. Tu využívají zejména 
studenti v přísně oborové literatuře, ale lze poskytnout i populárně naučnou lite-
raturu nebo beletrii. 
Novinkou od března 2016 je možnost prostřednictvím on-line katalogu Carmen 
stáhnout si za určitých podmínek a zdarma elektronickou knihu (e-knihu) a pře-
číst si jako e-výpůjčku v navýšeném počtu 5 e-knih, knihovnice rády poradily. 
 
Lze předpokládat, že do této kapitoly patří i zpráva o architektonické soutěži 
v Úvalech, která se knihovny úzce dotýká: 
Vedení města vypsalo architektonickou soutěž, která měla přinést hodnotný ná-
vrh nové městské knihovny. V porotě za Úvaly zasedli: prof. Ing. arch. Miroslav 
Masák, starosta Mgr. P. Borecký, místostarosta RSDr. V. Pokorný, zastupitel Ing. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/AACR2
https://cs.wikipedia.org/wiki/AACR2
https://cs.wikipedia.org/wiki/1978
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Implementace
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metodika
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Jan Černý a vedoucí knihovny Iva Krňanská. Z architektů přijali pozvání: Roman 
Brychta, předseda poroty, Ondřej Chybík, Marek Štěpán, Ivo Herman, Petr Bro-
žek a RNDr. Tomáš Řehák. Tato porota vybírala z 23 návrhů. 1. místo získal návrh 
č. 17 z A.LT Architekti, v.o.s., Ing. Arch. Peter Lacko. Vítězové byli odměněni Kč 
200 000. 2. a 3. cenu získal návrh č. 20 a č. 2 s odměnou Kč 90 000 a odměnu Kč 
60 000 získal návrh č. 13. Hodnocení poroty bylo otištěno v ŽÚ 9/2016. 
Starosta P. Borecký zval na sociálních sítích a v Životě Úval na 7. 10. občany 
k diskusi do sálku domu s pečovatelskou službou (DPS), kde byly vystaveny i ar-
chitektonické návrhy knihoven studentů VUT Liberec. Vedení města po poradě 
s vedoucím studentských prací Ing. Arch. Hendrychem udělilo 1. místo stu-
dentce Tereze Procházkové, která pochází z Úval.  
Velmi podrobně a s dokumentujícími fotografiemi návrhů i porotců seznamuje 
čtenáře v ŽÚ 9/2016 všitý Katalog soutěže na výstavbu knihovny a společen-
ského centra v Úvalech nám. Arnošta z Pardubic čp. 18 11.4.-14.6.2016. U jed-
notlivých návrhů je uveřejněno i finanční ohodnocení a umístění. 
V ŽÚ 10/2016 jsou politické strany a občanská sdružení v Úvalech osloveny s do-
tazem, jak hodnotí tyto návrhy. Otevřené Úvaly věří, že si občané zvyknou na 
nový objekt, jako si Pražané zvykli na Tančící dům; ČSSD myslí na značnou sumu 
peněz, kterou nelze vyhodit oknem, ale žádný z návrhů nepokládá za vhodný, 
nezapadá do kontextu náměstí; PRO Úvaly rozumí kritikům, kteří čekali něco 
více „usedlého“, avšak forma výběru řešení architektonickou soutěží se osvěd-
čila, byl oceněn návrh nejpropracovanější; ODS chápe projekty jako naprosté 
nepochopení prostoru a umístění stavby do celkového konceptu náměstí. 
 
Městská policie 
 
Městská policie v roce 2016 úzce spolupracovala s příslušnými odbory měst-
ského úřadu, Policií ČR, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Úvaly, Základní 
školou Úvaly, Městským domem dětí a mládeže a ostatními orgány a organiza-
cemi, které o spolupráci požádaly. Odbor investic a dopravy, odbor životního 
prostředí a správní odbor řeší ve spolupráci s městskou policií poškozené či chy-
bějící dopravní značení, poškozené komunikace, znečišťování veřejného pro-
stranství, černé skládky, zábory veřejného prostranství. Městská policie Úvaly na 
základě veřejnoprávních smluv poskytovala svoji činnost obcím, Škvorec, Květ-
nice, Sibřina, Zlatá, Dobročovice a Jirny. 
S Policií ČR, zejména s obvodním oddělením Úvaly, má městská policie výbornou 
součinnost. Policii ČR je strážníky běžně poskytována pomoc ve formě sil a pro-
středků městské policie, usměrňováním dopravy při dopravních nehodách, rea-
gováním na události v rámci dodržování veřejného pořádku a vyhlášek města. 
Dochází ke koordinaci výkonu služby v terénu a probíhají i společné bezpečnostní 
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akce. Spolupráce je na vysoké úrovni a činnost obou bezpečnostních složek se 
navzájem doplňuje.  
Městská policie obstarává a vyhodnocuje úsekový radar v Jirenské ulici v Úvalech 
a nově dohlíží pomocí kamer umístěných u železničního přejezdu na provoz 
v prostoru tohoto přejezdu. Strážníci se taktéž zabývali událostmi, které oznámili 
všímaví občané. Mezi preventivní aktivity městské policie počítáme také dohled 
v blízkosti školských zařízení a na frekventovaných křižovatkách u přechodů pro 
chodce. Tato činnost přispívá k bezpečí žáků při docházce do školy.  
Městská policie Úvaly měla na začátku roku 2016 pět strážníků, z toho jeden byl 
v dlouhodobé zdravotní neschopnosti. V květnu roku 2016 přibyl ještě jeden 
strážník a celkový počet byl šest strážníků. Na konci června 2016 prošla městská 
policie personálními změnami, pracovní poměr ukončil velitel městské policie 
pan Tomáš Galbavý a dočasně byla pověřena velením paní Kateřina Baštová. Dne 
15.9. 2016 ji zastupitelstvo města na řádném zastupitelstvu ustanovilo do funkce 
velitele Městské policie Úvaly. V říjnu 2016 ukončil pracovní poměr strážník po 
návratu z dlouhodobé pracovní neschopnosti. Bylo vyhlášeno výběrové řízení  
a v prosinci nastoupil nový strážník čekatel. Městská policie Úvaly je velmi slušně 
technicky vybavená a fungující městská policie. Strážníci prošli odborným škole-
ním záchranářů, které se zaměřilo na první pomoc a použití defibrilátoru, který 
mají ve své výbavě. Jeden ze strážníků je nově proškolen na odchyt psů, jeden na 
výuku dopravní výchovy na základních školách. Městská policie disponovala 
v roce 2016 dvěma osobními motorovými vozidly, Hyundai IX 35 a Renault Kan-
goo. Dále vlastní dvě motorová kola využívaná v letních měsících k monitorování 
bezpečnosti v obci Úvaly v jednotlivých okrscích. Vozidlo HYUNDAI IX 35 je vyba-
veno GPS modulem a nahrávacím zařízením. MP Úvaly je vybavena přístrojem 
ARD (defibrilátor) a přístrojem na detekci alkoholu ALCOTEST 6810, přístrojem 
k čtení čipu psů, odchytovou tyčí a speciálními rukavicemi na odchyt zvěře, osob-
ními kamerami a foto pastmi. MP Úvaly má k dispozici počítačový program VERA, 
pro evidenci přestupků a všech dalších událostí vzniklých během služby. V pro-
nájmu má městská policie jeden počítač na zpracovávání přestupků z úsekového 
radaru v ulici Jirenská.  
V roce 2016 řešila městská polici 1308 přestupků. Oznamovala příslušným orgá-
nům 3 078 podezření ze spáchání přestupků v dopravě (úsekový radar). V bloko-
vém řízení bylo uděleno 351 pokut v částce 156 200,- Kč, z toho na místě neza-
placených 33 blokových pokut v částce 22 600,- Kč. Městská policie Úvaly 88x 
prověřovala oznámení a prováděla kontroly, 3x poskytovala asistence HZS, 21x 
spolupracovala s OOP Úvaly.  
„Městská policie je složkou pro občany, která má zejména chránit život, zdraví a 
majetek a zajistit klidný a bezpečný život v našem městě. Snahou na úseku pre-
vence kriminality je aktivně působit na rizikové skupiny obyvatel, kterými jsou 
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především děti, mládež a senioři. Proto se také v roce 2016 preventivní činnost 
MP zaměřila, stejně jako v předchozích letech, na pořádání besed pro žáky zá-
kladní školy i seniory. Cílem strážníků je dát dětem návod na účelné trávení vol-
ného času, vypěstovat v nich správné společenské návyky a dosáhnout tak pozi-
tivních změn v jejich vývoji. Účelem těchto besed je rovněž vytvoření právního 
povědomí u dětí. Proto byla témata besed zaměřena na problematiku působ-
nosti městské policie, dopravní výchovy, trestně-právní odpovědnosti a na pro-
blematiku protidrogové prevence. Rovněž nesmíme opomenout účast městské 
policie na zajištění pořádku při pořádání tradičních akcí propagujících sport a 
zdravý životní styl a dalších akcí, pořádaných městem, jako jsou, jarmark, pouť, 
rozsvícení vánočního stromu a organizace dne Bezpečná sobota“. Zprávu předala 
kronikářce Kateřina Baštová – velitelka Městské policie Úvaly a je přiložena ve 
volné příloze kroniky, protože obsahuje tabulky jednotlivých činností, což může 
budoucímu čtenáři lépe zobrazit práci „měšťáků“, jak je familiárně občané oslo-
vují a respektují je.                                                                             
Redakce ŽÚ se pravidelně ptá politických stran a občanských sdružení na hodno-
cení práce v oblasti služeb, názorů na koupaliště apod. v rubrice „aréna názorů“. 
V čísle 9 otázka zní: „Jak hodnotíte práci Městské policie v Úvalech?“ 
Podle Otevřených Úval je na dobré úrovni a doplňuje práci policie státní. Byl vne-
sen pořádek do parkování, řidiči zvolnili rychlost, bezpečnost školáků na přecho-
dech je zajištěna …; ODS vyzdvihuje zásluhu starosty MUDr. Šťastného na vzniku 
a předpokládají při růstu měst i vytlačování kriminality na periférie, proti které 
pomohou městští strážníci bojovat.; ČSSD zmiňuje vývoj příjmů a výdajů na čin-
nosti MP. Za MO Ing. Jankovský doporučuje ji zrušit a zařadit kvalifikované stráž-
níky do řad Policie ČR, kterou by posílil; PRO Úvaly nedokáží zatím práci MP hod-
notit, spíše nevidí činnost tak, aby mohlo říci, zda bylo její zřízení přínosem. 
                                       
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Úvaly 
 
Zřízení jednotky PO v obci řeší zákon 133/1985 Sb o požární ochraně a související 
předpisy. Organizaci jednotek PO řeší Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci 
a činnosti jednotek požární ochrany č. 247/2001 Sb. 
Úvalská jednotka je zařazena do poplachového plánu Středočeského kraje, který 
stanovuje plošné pokrytí území kraje jednotkami PO a je využívána i pro zá-
sahy mimo území zřizovatele. To, jak která jednotka a v jakém pořadí vyjíždí 
k mimořádné události, řeší výše zmíněný poplachový plán kraje. JSDH Úvaly je za-
řazená v kategorii JPO III/2, což mj. znamená, že zabezpečuje výjezd dvou druž-
stev o zmenšeném početním stavu (1+3) do 10 minut od vyhlášení poplachu. 
Při požáru ve městě je jednotce vyhlášen poplach Operačním a informačním stře-
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diskem Kolín (tísňová linka 150) vždy, ale první v pořadí je vyrozuměna profesio-
nální jednotka z Českého Brodu. V případě přímého oznámení mimořádné udá-
losti musí JSDH výjezd nejprve oznámit na OPIS Kolín, které opětně vyrozumí po-
třebné jednotky dle poplachového plánu. Toto se od února 2014 týká i doprav-
ních nehod, pro které je úvalská jednotka předurčena. JSDH je příspěvkovou or-
ganizací města.  
Velitelem JSDH je Petr Rytina ml., který je i členem SDH Úvaly. 
Výjezdová jednotka sboru zasahovala v roce 2016 celkem při 45 událostech, což 
představovalo mírný nadprůměr. 18 zásahů obsáhly různě obtížné likvidace po-
žárů. Sedmnáctkrát se vyjíždělo k dopravním nehodám, přičemž jedna z nich se 
udála na železnici. Osmkrát jednotka poskytla technickou pomoc a ve dvou pří-
padech byl vyhlášen planý poplach. Jednotka byla v minulém roce dovybavena 
novými zásahovými oděvy včetně příslušenství, přičemž byl nákup ze tří čtvrtin 
hrazen z dotace od Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS. Z prostředků města byl zakoupen nový svolávací systém Fireport komplet. 
V srpnu získala Jednotka od města automatický elektronický defibrilátor tzv. AED, 
který slouží zaškoleným laikům při záchraně lidského života. 
 
Technické služby města Úvaly (TSÚ) 
 
Příspěvková organizace Technické služby města Úvaly se sídlem v Riegerově ulici, 
čp. 12, byla zřízena usnesením městského zastupitelstva dne 16. července 2015. 
Ředitelkou byla 16. července 2015 jmenována Mgr. Ing. Pavlína Slavíková, absol-
ventka Přírodovědecké fakulty UK – obor fyzická geografie a geologie. Na Fakultě 
životního prostředí České zemědělské univerzity vystudovala ještě obor životní 
prostředí. Skloubila vzdělání v oboru přírodních věd s technickou ochranou život-
ního prostředí.  
Od 1.ledna 2016 byla do Technických služeb inkorporována jednotka Veřejně 
prospěšných služeb, která do té doby existovala pod správou majetku v rámci 
odboru investic a dopravy. V roce 2015 zaměstnaly Technické služby šest lidí, dva 
z nich se v roce 2016 stali stálými zaměstnanci. V Technických službách pracovalo 
v roce 2016 24 zaměstnanců na plný úvazek a 10 zaměstnanců na částečný úva-
zek, např. pracovník pro zápis odečtu odebrané vody v domácnostech.                                              
Před vznikem Technických služeb byla navázána spolupráce se společností Ru-
bikon Centrum, z. ú., která zprostředkovává pomocnou práci nezaměstnaným  
a vrátivším se z výkonu trestu. 
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace Technické služby Úvaly je zabez-
pečení záležitostí, které jsou dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v zájmu obce a 
občanů v oblasti komunálních služeb.  
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V této podobě začaly Technické služby udržovat veřejná prostranství, místní ko-
munikace, pečovat o zeleň. Hned zkraje jara se zaměstnanci Technických služeb 
starají o zdravotní prořezávku stromů, které se provádějí ve dvouletém cyklu. 
V roce 2016 byly zastříhány všechny stromy na náměstí Arnošta z Pardubic  
a v ulici Husova. Významně byl zkrácen živý plot podél horní části ulice Pražská, 
na což byla využita plošina, která byla v roce 2016 primárně pořízena pro údržbu 
veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že vegetační sezóna 2016 byla poměrně 
hojná na dešťové srážky a zároveň bylo relativně teplo, významně se dařilo růstu 
trávy, což se projevilo i na množství hodin věnovaných sekání trávy a zároveň  
i množství posekané trávy, což v posledních cca 5 letech nemělo obdobu. Pra-
covníci se starali o vysazování ozdobných nádob květinami, čistili i lesní porosty 
v Králičině a v Masarykově háji nad školou.                                                                            
Od 1. května přibyla Technickým službám správa veřejného osvětlení, kterou 
převzaly od společnosti Eltodo, a.s. Technické služby se tak starají nejen o opravu 
nesvítících lamp, ale postupně zřizují dle zadání odboru investic pouliční lampy 
tam, kde nebylo zajištěno dostatečné osvětlení. V roce 2016 se tak jednalo např. 
o lampy v ulicích Bezručova, Srbská, byla zahájena výstavba nového osvětlení 
v lokalitě kolem ul. Guth-Jarkovského.                                                          
Mezi zaměstnance Technických služeb patří i truhláři, a tak se mohli občané 
v roce 2016 těšit např. z nových laviček a odpočívadel na zasakovacím pásu u 
Horoušánek nebo v Králičině. Ze stavebních prací lze jmenovat např. vybudování 
přístupového chodníku na autobusovou zastávku V Setých, opravu lávky přes Vý-
molu pod ulicí Žižkova, opravu rozpadlé zdi na hřbitově.                                                
Ke klasické pracovní náplni Technických služeb, kterou většinou občan ani nepo-
střehne, patří zametání ulic, pravidelné vysypávání odpadků z košů, uklízení 
psích exkrementů, spravování silnic, zalévání zeleně, těžební práce v lese atd.  
V říjnu 2015 převzala část Technických služeb po předchozím provozovateli, spo-
lečnosti Stavokomplet, s.r.o., správu vodovodu a kanalizace s čistírnou odpad-
ních vod. S činností dodávání pitné vody a odvádění odpadních vod do čistírny je 
spojeno pravidelné odkalování sítě, snižování rizika šíření bakterií prostřednic-
tvím dodávání chlornanu sodného do sítě, čištění kanalizace tlakovým vozem, 
provádění kamerových zkoušek za účelem zjištění poruch na síti atd. V roce 2016 
došlo v Úvalech celkem k 13 poruchám na vodovodním řadu, z nichž největší vy-
tvořila na začátku května na náměstí Svobody díky vysokému gejzíru vody před-
stavu lázní. Tehdy poprvé museli technici zavřít dodávku vody na dobu cca 2 ho-
din celé Úvaly.  
Technické služby se nemalým počtem hodin podílely na zajištění různých akcí 
města. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat adventní trhy včetně slavnostního 
rozsvícení vánočního stromu, kdy Technické služby zajišťují jak postavení a ozdo-
bení vánočního stromu ještě před začátkem adventu, tak i postavení všech 
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stánků i hlavního podia. Mezi další akce patří např. spolupráce při Bezpečné so-
botě, slavnostním zahájení školního roku, Úvalském kotlíku atd.   
V ŽÚ 6/2016 starosta P. Borecký informuje o stavu dešťové a splaškové kanali-
zace na Úvaláku, kterou po zjištění úniků vody na vodovodním řadu a špatném 
technickém stavu kanalizace plánuje město v létě provést opravy v režii TS, aby 
se dostalo město na třetinové náklady odhadované firmami na 15 milionů.    
V ŽÚ 9/2016 sděluje ředitelka Slavíková, co má za sebou sekce údržby města od 
nejmenšího podílu (graf) prací pro školu a školku po údržbu bytů, hřbitova, ko-
munikací po největší, péči o veřejnou zeleň. Ta zabírá 45%  veškerých aktivit.  
 
V ŽÚ 1/2017 v článku o jednání zastupitelů na VZZM 8.12.2016: „…Zastupitelé 
také schválili návrh rozpočtu Technických služeb města Úvaly, p. o., na rok 2017. 
Rozpočet TSÚ se skládá ze 3 základních položek: VPS, správa města a VaK. Po-
ložka VPS se dělí dále na následující střediska: hřbitov, svoz odpadů, veřejné 
osvětlení a ostatní, kam lze zařadit např. údržbu místních komunikací, údržbu ze-
leně atd. Rovněž byl schválen úvěr na svozové auto pro Technické služby města 
Úvaly, p. o., od společnosti ČSOB Leasing, a.s. Jedná se o vozidlo s podvozkem 
MAN, nástavbou a vyklápěčem od firmy Zoeller a váhami od společnosti MOBA. 
Proběhne výběrové řízení na dodání vozidla. Celková cena je 5 619 240 Kč včetně 
DPH. Od 1. 1. 2017 platí nové podmínky odpadového hospodářství. Rovněž byla 
zveřejněna zpráva auditora technických služeb, a to bez výhrad…“ zapsal M. Ma-
hdal.                                                                                                                                     
 

Čistírna odpadních vod (ČOV II) 
V ŽÚ 3/2016 hovoří redaktor M. Mahdal se správcem ČOV o zhruba půlročním 
provozu čističky po převzetí od bývalého provozovatele – Stavokompletu, s.r.o., 
Miloslavem Kolaříkem, který přistoupil na návrh starosty P. Boreckého, aby se 
správcem stal, coby zastupitel mající v minulosti na starosti odpadové hospodář-
ství a živnostník v oboru odvozu odpadních vod. Převzal ji sice v dobrém, ale za-
nedbaném stavu. Nyní řeší jen drobné opravy běžných opotřebení. ČOV běží 24 
hodin 7 dní v týdnu a práce je na 10 hodin denně. Město se v tomto roce zaměří 
na řádnou likvidaci balastních/dešťových vod, které jsou neoprávněně odváděny 
z některých pozemků do splaškové kanalizace a zatěžují tak ČOV. Denně přiteče 
do čistírny 700 – 900 m3 odpadní vody (tj. 12 – 25 litrů za vteřinu). ČOV má ještě 
rezervu 300 kubíků, respektive 1 500 – 2 000 připojení. Správce je v kontaktu 
s TSÚ neustále a týmová práce je kladně hodnocena.  
V témže čísle ŽÚ ředitelka TSÚ Pavlína Slavíková představuje práci střediska 
Údržba města. Patří sem zejména úklid veřejných prostranství, opravy místních 



46 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2016/2021 
 

komunikací, údržba zeleně a lesních porostů ad. Od května přejímá středisko pro-
vozování sítě veřejného osvětlení. Chce se více zaměřit na poskytování služeb ob-
čanům. 
 
Školství 
 

Školská zařízení 

Základní škola 

ZŠ Úvaly, Arnošta z Pardubic čp.8, www.zsuvaly.cz  
Zřizovatelem zůstává město Úvaly, okres Praha – východ. 
Vedení ZŠ: 
ředitel               Mgr. Jaroslav Březka 
zástupce ředitele pro I. st.            Mgr. Lenka Foučková 
zástupce ředitele pro II. st.            Mgr. Irena Nováková 
výchovný poradce               Mgr. Jana Havlíková 
školní psycholog a speciální pedagog Mgr. Michaela Pejchalová 
metodik prevence     Ing. Dana Misárková 
koordinátor ŠVP         Mgr. Arnoštka Březková,  

Mgr. Irena Nováková 
vedoucí školní družiny              Dana Váňová 
vedoucí školní jídelny    Hana Dudová 
 
Počet učitelů a žáků:  
Ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole celkem 80 zaměstnanců:                             
63 pedagogických a 17 provozních pracovníků. Z pedagogických pracovníků bylo 
48 učitelů (45 žen a 3 muži). Plnou kvalifikaci splňovalo 41 učitelů. 
Provoz školní družiny zajišťovalo 12 vychovatelek,  z toho 8 plně kvalifikovaných.   
Na I. i II. stupni pracovalo na částečný úvazek 6 asistentek pedagoga. Všechny 
splňovaly kvalifikační požadavky.  
ZŠ v Úvalech navštěvuje v devíti ročnících celkem 724 žáků včetně šesti dětí pů-
vodem z Ukrajiny, čtyř ze Slovenska a jednoho žáka původem z Německa, po jed-
nom z Rakouska, Bulharska a Moldavské republiky. Ve školním roce 2015/2016 
bylo otevřeno rekordních pět prvních tříd s průměrem 23,2 žáků ve třídě. Z okol-
ních obcí dojíždí 167 žáků. Školní rok 2015/2016 probíhal dle plánu. Škola splnila 
základní úkoly dané zákonem a ze strany zřizovatele MěÚ Úvaly jí byly vytvářeny 
potřebné podmínky. 
Podle zápisu z 8. jednání Rady města požádala ZŠ Úvaly odbor školství Krajského 
úřadu Středočeského kraje o souhlas se zřízením dvou speciálních tříd pro žáky 
s lehkým mentálním postižením pro školní rok 2016/2017. Krajský úřad souhlas 
vydal, jak opakovaně činí od školního roku 2012/2013. 
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Základní škola hospodařila se ziskem 14 631,10,- Kč. Příspěvek na rok 2015 činil 
3 675 000,- Kč i s příspěvkem na školní jídelnu (765 000,- Kč).                                                                                                                                  
Náplň práce školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) byla rozdělena do 
těchto základních oblastí: práce s jednotlivými žáky, práce se skupinami žáků, 
spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky. 
Kromě těchto aktivit poskytovalo ŠPP jednotlivým žákům, rodičům a pedagogům 
i poradenství zaměřené na řešení problémů vztahujících se ke školnímu pro-
středí.  
Školní parlament (ŠkoPa) pracoval v počtu 20 členů, kteří byli zvoleni vždy po 
dvou z celkem 10 tříd 2. stupně. Zástupci parlamentu měli za úkol fungovat jako 
zprostředkovatelé informací mezi školou (vedením školy) a třídou a jako koordi-
nátoři aktivit ve třídě i škole. Celkem proběhlo 20 schůzek školního parlamentu. 
Na prvním setkání v září byla stanovena náplň práce, kterou lze rozdělit do těchto 
oblastí: podílení se tříd na chodu školy (třídění odpadů, úklid okolí školy, předá-
vání informací ze třídy a do třídy), výdělečná činnost související s ochranou život-
ního prostředí (sběr papíru, hliníku, víček od PET lahví) a využití finančních pro-
středků z této činnosti, aktivity na podporu dobré atmosféry ve škole (v rámci 
celoroční soutěže tříd 2. stupně), besedy a exkurze, společné akce s parlamen-
tem spřátelené školy. 
V tomto školním roce vznikl nový školní časopis, který nese název Život školy. 
Fungovat začal od konce října 2015 a první číslo vyšlo v prosinci jako vánoční vy-
dání 11-12/16. Následovala další tři čísla: zimní, jarní a závěrečné. Počet aktivních 
redaktorů stoupá, ke konci školního roku jich bylo 54. Tým se skládá z učitelů a 
žáků a žákyň základní školy. Šéfredaktorkou je Michaela Pejchalová. Témata, kte-
rým se časopis věnuje, se týkají především dění ve škole a v jejím blízkém okolí. 
Redaktoři píší ale i o současných trendech, například ve sportu, módě, vědě nebo 
technice.  
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) byla ve školním roce 
2015/2016 zajištěna několika způsoby: učivem v ŠVP (hlavně prvouka, přírodo-
věda, přírodopis), průřezovými tématy v naučných i výchovných předmětech, ex-
terními výukovými aktivitami (např. ZOO, botanická zahrada, programy center 
ekologické výchovy), celoškolními či třídními projekty (např. Den Země, Den 
stromů, Den zvířat) a činností Eko týmu a volitelného předmětu Přírodovědné 
praktikum (VP Pkp). ŠVP je školní vzdělávací program, který probíhá na úvalské 
ZŠ a jmenuje se ARNOŠT, který klade důraz na pozitivní vztah žáků ke vzdělání 
(pozn. Janurová). 
Od začátku školního roku 2015/2016 byla nově ve funkci vedoucí vychovatelky 
školní družiny potvrzena Dana Váňová. Kapacita školní družiny vzrostla na 330 
dětí, které byly rozděleny do 11 oddělení. Provoz školní družiny zajišťovalo 12 
vychovatelek – 8 kvalifikovaných, 4 studující. Šest oddělení mělo pro svou činnost 
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vlastní prostory v budovách D a E, pět oddělení se nacházelo v budově C v kme-
nových třídách. Školní družina nabídla deset zajímavých kroužků, o něž byl velký 
zájem. 
Školní družina nabízela tyto zájmové kroužky: šikovné ruce (2x), výtvarný kroužek 
(2x), sportovní kroužek (2x), zumbu (2x), dramatický kroužek (1x), vaření (1x), 
sbor (1x), přírodovědný kroužek (1x), jógové hrátky (1x) a sportovní tance (1x) – 
tento kroužek byl jako jediný placený a přihlásit se do něj mohly i děti, které ne-
navštěvují družinu. Kapacita kroužků byla naplněna do posledního místa. 
Škola nabídla odpolední zájmové kroužky – přírodovědný, věda nás baví, hejbni 
mozkem, vaření, floristický, sportovní a také zdokonalení se v angličtině. Žáci se 
podílejí na výchovně vzdělávací činnosti prostřednictvím občanského života ve 
městě vystoupeními či účastí na vzpomínkových či kulturně společenských ak-
cích.  
Ve školním roce 2015/2016 se školská rada scházela v následujícím složení:                   
Ing. Pavel Semrád, Mgr. Marcela Floriánková, Mgr. Eva Exnerová, Mgr. Kateřina 
Trapková, Ing. Ludmila Milerová a Jana Tesařová. Ke všem jednáním byl jako host 
přizván Mgr. Jaroslav Březka. Školská rada se sešla celkem čtyřikrát. Kromě záko-
nem stanovených povinností projednávala rada další témata týkající se provozu 
základní školy, jako např. kvalita jídel ve školní jídelně, nabídka jídel ve stánku 
s občerstvením ve škole, aktivity a záměry školy v oblasti vzdělávání. Se zkvalit-
ňováním a skladbou školního jídelníčku aktivně pomáhala v průběhu celého škol-
ního roku Mgr. Marcela Floriánková. Ing. Pavel Semerád pozval ke konzultaci 
profesionálního kuchaře. Ing. Semerád zajistil škole sponzorský dar ve výši 
100 000,- Kč. 
Učitelé pokračovali s výukou anglického jazyka metodou Super Nature (SN) s ča-
sovou dotací jedné hodiny za týden v 1. a 2. ročníku. Program SN nabízí velmi 
kvalitní a propracovanou výuku anglického jazyka. Zkušenost ukázala, že žáci ne-
měli problémy s vyjadřováním se v angličtině, učením písniček a říkadel, pojme-
nováním obrázků, a hravou formou si vytvářeli kladný vztah k angličtině.  
Na 2. stupni se žáci od 7. ročníku kromě anglického jazyka povinně učí německý 
jazyk nebo ruský jazyk jako druhý cizí jazyk. Škola má k dispozici dvě vybavené 
jazykové učebny (v každé je k dispozici 16 míst) a vyučující je hojně využívají. 
V tomto školním roce působila na škole také rodilá mluvčí Diane Birney, která se 
v některých skupinách věnovala především konverzaci.                                                                                                                                              
Žák 9. třídy Václav Šolc se zúčastnil mezinárodní hudební olympiády v Litvě.       
Hraje na housle, je členem Pražského filmového orchestru. Je členem Mensy, 
píše rád povídky, věnuje se lukostřelbě a v tomto roce se díky přípravě na Mezi-
národní hudební olympiádu začal věnovat komponování. Václav předvedl v litev-
ské Klaipedě svou skladbu pro harfu a bicí. Nahranou skladbu doprovázel na 
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housle, zvládl písemné testy z hudební teorie, četbu z listu, zazpíval a celkově se 
umístil na 11. místě.  Za své pásmo získal bronzovou medaili. 
V ŽÚ 5/2016 žákyně K. Petrová z 3.C napsala článeček o prožití školní Noci s An-
dersenem. 
(První Noc s Andersenem proběhla na přelomu 31. března a 1. dubna 2000 v dět-
ském oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, zú-
častnilo se 25 dětí. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice pod zášti-
tou Klubu dětských knihoven. V dalších letech se noc rozšířila i za hranice České 
Republiky, pořádá se v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Německu. Kromě 
veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny, školy, školky, domy dětí, 
občanská sdružení a další zařízení. V letech 2001–2008 se konaly jednotlivé roč-
níky za podpory akce Březen – měsíc internetu. V roce 2010 se Noc s Andersenem 
uskutečnila na 905 místech, z toho v 446 knihovnách a účastnilo se jí celkem 31 
256 dětí. V roce 2011 probíhala na 1 065 místech s celkovým počtem 40 957 dětí 
a roce 2012 to už bylo 1 133 míst a 44 067 dětí. Zdroj wikipedie, aktivita pro školy 
a zejména knihovny trvá dosud, ale statistika není k dispozici). 
 
Výtvarná soutěž na téma Můj tygr … inspirované příběhy dětí s ADHD syndro-
mem.  Na třetím místě v republice se umístila 3.A. 
ZŠ hlásí v ŽÚ 4/2016 že je Školní bufet opět otevřen – svačinky pro školáky v no-
vém kabátě s možností předplatného vyvážené a chutné stravy. 
 

Mateřské školy 

Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace, Kollárova 1260, Bulharská 1900 
a Pražská 525. Mateřská škola má tedy 3 budovy, ředitelkou je Bc. Jana Hájková. 
Každý měsíc přispívají školy do ŽÚ a přibližují rodičům i ostatním čtenářům čin-
nost v každém období. Např. v ŽÚ 4/2016 se dozvídáme, jaký Veselý únor ve 
školce byl.  
 

Sofia School, s.r.o. 

Soukromá mateřská školka s rozšířenou výukou anglického jazyka Sofia School, 
s.r.o., se nachází v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic, čp. 16. Škola nepo-
dává informace o své práci. 

Dúlek 

Ve skautské klubovně na Úvaláku našla již roku 2015 zázemí lesní školka Dúlek, 
člen Asociace lesních školek. Nabízí alternativní výchovu dětí s poukazem na bo-
hatost okolní přírody, důraz klade na výchovu dětí k samostatnosti a zvídavosti, 
k respektování osobnosti ostatních dětí.  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_Bed%C5%99icha_Bene%C5%A1e_Buchlovana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klub_d%C4%9Btsk%C3%BDch_knihoven&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen_%E2%80%93_m%C4%9Bs%C3%ADc_internetu
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MDDM – Městský dům dětí a mládeže 

Městský dům dětí a mládeže Úvaly je příspěvková organizace. 
MDDM sídlí na adrese: ulice V. Nováka 372, 25082 Úvaly, zřizovatelem je město 
Úvaly, ředitelkou je Jana Pospíšilová. 
MDDM PO Úvaly hospodařil se ziskem 408 045,76 Kč.  Zřizovatel, město Úvaly, 
přispěl v tomto školním roce částkou 450 000,- Kč. 
MDDM v Úvalech i v roce2015/16 plnil funkci střediska volného času pro děti 
a mládež. V září 2016 bylo při zápisu přijato 852 členů zájmových útvarů. Pro-
vozní doba MDDM probíhala ve školním roce 2016/17 v rámci pravidelné čin-
nosti i v sobotu a v neděli. 
Problém nedostatku prostor pro činnost tanečního oddělení byl řešen jako každý 
rok pronájmy prostor TJ Sokol a úvalského fitcentra Mamut Martiny Křelinové. 
Třetím rokem byl využíván díky vstřícnosti vedení města i víceúčelový sál v Pěta-
šedesátce v Riegrově ulici.  
Průměrný počet kroužků ve školním roce 2015/2016 byl 64, průměrný počet 
členů zájmových útvarů 863, což je o 34 méně než v předchozím roce.  Pokles 
členů ZÚ ve školním roce 2016/17 oproti roku 2015/16 byl způsoben několika 
faktory - rozšířenou nabídkou jiných organizací ve městě, nabídkou kroužků v ZŠ, 
kdy rodiče nemusejí převádět malé děti z družiny do MDDM.  
Počet stálých pedagogických pracovníků  MDDM zůstal na počtu pět. U externích 
pracovníků došlo k navýšení o tři na 28, ale jejich přepočtený úvazek  - 2,4 úvazku 
-  je stejný. Tito lidé připravili ve školním roce 2015/2016 7 426 akcí včetně 11 
táborů. Ke zdaru přispívá sedm provozních zaměstnanců MDDM.                                                                                                                
Od 3. října 2016 našlo v pravidelné zájmové činnosti radost 852 dětí a dospívají-
cích MDDM v 66 zájmových útvarech, které zastřešují 4 oddělení: sportu a vše-
obecného vzdělávání, estetiky, taneční a pro mládež.     
Ve školním roce 2015/16 mělo taneční oddělení MDDM tři reprezentativní sku-
piny TS RYTMUS, REC a Mabely. Děti se zúčastnily stovek soutěží na republikové 
i mezinárodní úrovni. O velkém počtu úspěchů včetně mnohých medailí vypovídá 
příloha a malá ukázka z tanečních soutěží.                                 
Mistrovství Čech ART disciplín pořádané CDO v Chomutově: 1. místo, RIV A   Mo-
dern a Contemporary Disrespect. Tereza Rothová postoupila do grandfinále MČR 
v Praze. 
Mistrovství Čech streetových disciplín pořádaném CDO v Praze:                                       
7. místo, RIV Džuniorz – REC Kapie nepálí.                                                 
David Procházka postoupil na MČR Beat Street v Brně. 
Mistrovství republiky FTM pořádané Svazem učitelů tance v Litoměřicích se 
v předkolech utkaly o postupová místa do semifinále RIV A a RIV B moderny  
a oběma se postup zdařil. (8. místo RIV A Terezy Rothové, 12. místo RIV B Sarah 
Kubaričové).                                                                                                                             
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Streetová formace  REC měla z regionu zajištěný přímý postup do semifinále,  
a tak bojovala o start ve finále. Postoupit se jim povedlo (6. místo RIV Džuniorz- 
REC Davida Procházky). 
 

ZŠ Heuréka Úvaly 

3. základní škola Heuréka, s.r.o. 
Adresa školy: Smetanova čp.203, 250 82 Úvaly 
Sídlo školy: Libochovičky čp.7, 273 42 
Ředitelka: Magda Fleková (je i učitelkou), učitelka Dita Fryšová. 
Od 1. 6. 2016 město pronajalo dům čp. 203, ve Smetanově ulici, včetně po-
zemků čtyř parcel 3. základní škole Heuréka, zastoupené jednatelem společ-
nosti Janem Kalou. Po výběrovém řízení otevřel provozovatel z Libochoviček zá-
kladní školu se školní družinou a školní jídelnou. Po kolaudaci objektu město 
požaduje nájem ve výši 20 000,- Kč měsíčně.  
ŽÚ 6/2016 přinesl rozhovor redakce se zakladatelem školy a ředitelem CfME Ja-
nem Kalou o poslání školy, která otevřela od září 2016 své dveře žákům 1. až 4. 
ročníku a věnuje se moderním trendům výuky – radost z objevování. 
 
7. Zdravotnictví  

Zdravotnická zařízení 
                                                                                                                                                                            
V Úvalech se nachází poliklinika, dvě lékárny a soukromá zubní ordinace.                                                                                                                            
Na rohu Klánovické a Bezručovy ulice, čp. 726, bylo 1. září 2015 otevřeno nové 
zubní oddělení s názvem Smile Care s MUDr. Helenou Jarochovou. Soukromá or-
dinace uzavřela smlouvy se sedmi pojišťovnami. 
Poliklinika Pražská, s.r.o. čp. 1144 je provozována MUDr. J. Marešem. 
Poliklinika je městem pronajata nájemci MUDr. Jiřímu Marešovi z Prahy 9. Ná-
jemné činí 64 650, - Kč měsíčně. Podle uzavřené smlouvy může J. Mareš pronají-
mat ordinace, další prostory pro rekonvalescenci a léčení, nikoliv pro kanceláře. 
MUDr. J. Mareš investoval do oprav 1 721 664,- Kč. Vložené investice do zdravot-
ního střediska činily 5 939 721,- Kč.  
  
„Poliklinika Úvaly je situována v mírném východním svahu na rohu Pražské  
a Raisovy ulice. Hlavní vstup je z přední, jižní strany polikliniky. Samostatný vstup 
na dětské oddělení je z Raisovy ulice. Vstup do lékárny je z východní strany ob-
jektu“ (z webových stránek polikliniky). 
V objektu ordinují dětští a dorostoví lékaři, praktičtí pro dospělé, gynekolog, 
zubní oddělení, dochází dermatolog, chirurg, urolog, internista. Funguje i oddě-
lení rehabilitace. (Podrobný jmenovitý seznam oddělení a lékařů je v kronice 
2015).  
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Nově otevírá ordinaci praktického lékaře od 1.6.2016 MUDr. Jana Schmidtová na 
poliklinice a registruje nové pacienty.  
Polikliniku doplňuje lékárna NOBIS, kterou vede Pharm. Dr. Jana Philippová. 
 
Další lékárnou v Úvalech je Úvalská lékárna v Husově ul. čp.307, která původně 
sídlila ve zdravotnickém středisku. Majitelkou a vedoucí je PharmDr. Hana Kan-
torová. 
Jiné dostupné zdravotnické zařízení je v Jirnech a rozhovor s ředitelem Centra 
zdravotní péče Jirny Ing. Petrem Roseckým je uveřejněn v ŽÚ 6/2016 o službách, 
které poskytuje. Je uveden i jízdní řád autobusů, které umožňují spojení s místem 
pro občany Úval. 
O úvalském zdravotním středisku a jeho provozovatelem MUDr. Marešem vedl 
obsáhlý rozhovor redaktor M. Mahdal v ŽÚ 9/2016. Hovoří o minulosti a rekon-
strukci v r. 2011, o nových prostorách fyzioterapie a tělocvičny v r. 2012 a o rok 
později o vzniku nových oddělení, kde nemocnice Městec Králové má detašované 
pracoviště s urologickou a chirurgickou ambulancí. Společnost Dermalink zde 
provozuje 1x týdně kožní ambulanci pod vedením MUDr. Kristýny Baudyšové. 
(Těmto třem oddělením poskytuje službu zdravotní sestry Kateřina Malfatti). 
Dále hovoří MUDr. Mareš o záměrech rozšíření a přístavby nového pavilonu a 
zlepšení parkování. 
 
V ŽÚ 12/2016 Starosta města P. Borecký předložil studii na rozšíření zdravotního 
střediska, které svou kapacitou nedostačuje nárůstu obyvatel. Autory architek-
tonické studie je společnost BDA architekti, s.r.o. Stávající plocha polikliniky by 
se zvýšila o 630 m2, což by umožnilo rozšíření služeb o další specializace. Způsob 
financování je navrhován jako PPP (Public Private Partnership = Partnerství ve-
řejného a soukromého sektoru). Soukromý partner by navrhl a postavil pří-
stavbu. Budova zůstane ve vlastnictví města. Město bude prostory pronajímat a 
z nájmu splácet investici.  Podmínkou je uzavření smlouvy s nájemcem na nej-
méně 25 let. Zastupitelé odsouhlasili záměr budoucího pronájmu přístavby zdra-
votního střediska.  
 

Sociální péče 
 
Domov seniorů Úvaly, nám. Svobody čp.1475 
DS (dříve Domov důchodců DD)  
Domov seniorů Úvaly je samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovate-
lem je KÚ Středočeského kraje.  
 
Péče poskytovaná městem 
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Pečovatelská služba  
 
Informace o poskytovaných službách 
Dům s pečovatelskou službou 
  
Dům s pečovatelskou službou je dům zvláštního určení, je zřízený pro bydlení 
občanů se zdravotním omezením a občanům osamělým, jejichž zdravotní stav, 
sociální poměry nebo věk odůvodňují poskytování pečovatelské služby. DPS je 
majetkem města Úvaly a bydlení zde není určeno pro řešení bytové situace ža-
datele. 
 
Pečovatelská služba MěÚ Úvaly rozšiřuje nabídku o parafínové za 100,- Kč a ra-
šelinové zábaly (60,- a 80,- Kč). Pečovatelská služba obdržela ze Středočeského 
humanitárního fondu Středočeského kraje 180 000,- Kč na pořízení sedačkového 
zvedáku k ošetřovatelské vaně. Pomoc při zajištění hygieny seniorů je využívána 
ve středisku osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou Úvaly, náměstí Svo-
body čp. 1570. 
 
Domov Zátiší, s.r.o. v Úvalech, Modřínová ul. čp.1522  poskytuje pobytovou so-
ciální službu osobám s trvalým pobytem v Praze a Středočeském kraji, dospělým 
s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba není určena 
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči v lůžkovém zařízení. 
Soukromá společnost je členem asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
Více informací na webových stránkách Domova. 
 

Veterinární péče 
 
KheironVet – Ordinace Úvaly 

Maroldova 1340, Úvaly, 250 82 

Tel: 774 551 861 | 777 551 855 

e-mail: uvaly@kheironvet.cz 

FB: facebook.com/veterina.kheiron.uvaly, https://www.kheironvet.cz/  
 

8. Spolky, církve 
 

Spolky 
 

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B004'16.7%22N+14%C2%B043'01.0%22E/@50.071297,14.7163988,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.0712968!4d14.7169456
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Aikidó Úvaly z.s. 

Předseda: Ing. Pavel Skalický 
e-mail: info@aikido-uvaly.cz 
http://www.aikido-uvaly.cz 
Oddíl aikidó, člen České asociace aikidó, úzce spolupracující s oddílem Aikido 
Kenkyukai Praha, působí v Úvalech od září 2014. 
Aikidó je japonské umění sebeobrany založené na myšlence neagresivity a sebe-
ovládání. Rozvíjí cvičence po fyzické i psychické stránce tak, aby se jedinec stal 
vyrovnanou osobností, platnou pro ochranu a udržení všech dobrých ctností spo-
lečnosti všech lidí. Spolek nedodal pro kroniku 2016 zprávu. 

Cyklistický klub Úvaly, z.s. 

Předseda: Ing. Radek Netušil 
e-mail: ckuvaly@centrum.cz 
http://www.ck-uvaly.banda.cz  
Zapsaný spolek byl založen v roce 1996 a jeho hlavním cílem je sdružování zá-
jemců o cyklistiku a pořádání cyklistických akcí.  
Spolek sdružuje zájemce o cyklistiku, kteří společně provozují různé formy cyk-
listiky (silniční, MTB, MTBO) na různých úrovních (rekreační, závodní). Další ná-
plní činnosti spolku je pořádání sportovních akcí, převážně cyklistických, v Úva-
lech a okolí.                                                                                                                                   
Statutární orgány: valná hromada, rada sdružení a předseda: Radek Netušil, mís-
topředseda: Jan Korbelář 

V roce 2016 měl spolek 15 členů. Klub úzce spolupracoval s občanským sdruže-
ním Tři pro zdraví z Újezdu nad Lesy, kterému pomohl uspořádat řadu sportov-
ních akcí v okolí Úval: Újezdský duatlon (17. dubna), Klánovický miniadventure 
(15. května), Klánovický půl maraton – běh 23.10.  O akcích Tři pro zdraví je zve-
řejněn obsáhlý rozhovor s předsedou Ondřejem Broučkem o 10. ročníku Velké 
ceny Úval, která patří do série závodů, který se konal 27. srpna.                                                                                                                                         
27. srpna 2016 pořádali cyklistické MTB závody Velká cena města Úval společně 
se spolkem Tři pro zdraví jubilejní 10. ročník již tradičního závodu horských kol 
Velká cena města Úval, plus doplňkový terénní běh na 5 km, plus celodenní bo-
hatý doprovodný program pro děti; exhibice cyklotrial a sportovní trampolíny. 
Celkem se zúčastnilo 320 závodníků. Sportovní den byl zakončen koncertem sku-
pin M009, Emma, Freeride. Bylo vybráno 5 484,- Kč na dobrovolném vstupném 
při koncertě, které bylo předáno MDDM na podporu cykloturistického kroužku. 
Závod se konal pod záštitou starosty. 24. září 2016 byl pořádán silniční cyklistický 
závod Úvaly-Český Šternberk-Úvaly (Pohár Posázaví). Závodu se zúčastnilo cca 30 
závodníků. Jím byla ukončena cyklistická sezóna. 

http://www.aikido-uvaly.cz/
http://www.aikikai.cz/
http://www.aikido-kenkyukai-praha.cz/
http://www.aikido-kenkyukai-praha.cz/
http://www.ck-uvaly.banda.cz/


55 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2016/2021 
 

 

Český rybářský svaz (ČRS) - Místní organizace Úvaly 

Předseda: Vlastislav Kolařík 
e-mail: rybari.uvaly@seznam.cz 
http://rybariuvaly.webnode.cz 
V roce 2016 bylo v místní organizaci registrováno 295 řádných členů, 13 členů 
dorostu /15 – 18 let/, 44 členů mládeže /6 – 15 let/. Celkem bylo přihlášeno 352 
členů, z toho 20 žen. Bylo přijato 10 nových dospělých členů a 15 dětí, 13 členů 
se odhlásilo.                                                                                                                                  
Za celý rok bylo vydáno 136 celosvazových povolení k lovu ryb, 100 kusů územ-
ních /pražských/ povolení, jedno celorepublikové povolení a 48 povolenek pro 
děti. Výbor pracoval pravidelně. Jednou byla svolána členská schůze, čtyřiadva-
cetkrát schůze výboru. Třiadvacetkrát se sešel kroužek mládeže pod vedením R. 
Petříčka a V. Kulhavého. Pětkrát bylo jednáno z důvodu výdeje jednoletého po-
volení lovu ryb. Kvůli hospodářské prověrce byla svolána schůze se zástupci 
územního svazu města Prahy. Šestkrát se uskutečnilo školení uchazečů ohledně 
vydání prvního rybářského lístku. Dvakrát se vedoucí kroužku mládeže zúčastnili 
schůzky pořádané Ústředním svazem Praha, jednou pořádal Ústřední svaz Praha 
schůzku předsedů místních organizací. 
V roce 2015 bylo úvalskou organizací sloveno 11 210 kg ryb, zejména se jednalo 
o kapra, amura, lína a další bílé ryby. Byly uspořádány tyto akce: rybolovný závod 
mládeže (24. a 25.9. – výsledková listina v ŽÚ 11/2016), rybolovný závod dů-
chodců, tradiční rybářský ples a jeden zájezd pro mládež. ČSR spolupracuje 
s MěÚ Úvaly, od něhož svaz obdržel finanční dotaci ve výši 10 000,- Kč na rozvoj 
mládeže a Kč 7 000 na uspořádání rybářského plesu. Rybáři spolupracují s Ob-
vodním oddělením Policie ČR Úvaly a Obvodním oddělením Policie ČR Český Brod 
zejména ve věcech zabránění pytláctví v chovných rybnících v majetku a proná-
jmu. V průběhu roku byla postupně prováděna rekonstrukce obtokové strouhy 
v areálu sádek MO ČRS Úvaly. Vzhledem k tomu, že obtoková strouha se nachází 
na pozemku ve vlastnictví města Úval, bylo možno pro rekonstrukci použít fi-
nanční prostředky města na základě nově uzavřené nájemní smlouvy pro rybníky 
a pozemky ve správě MO ČRS. Členové odpracovali při rekonstrukci 787 brigád-
nických hodin. Veškeré informace o dění v MO ČRS jsou pravidelně vyvěšovány 
ve vývěsní skřínce v Jiráskově ulici a jsou zveřejňovány na internetovém webu 
MO ČRS.                  
 

Český svaz chovatelů - Základní organizace Úvaly 

Jednatel: Jitka Kotusová 
e-mail: chovatele.uvaly@centrum.cz 

http://rybariuvaly.webnode.cz/
mailto:chovatele.uvaly@centrum.cz
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Základní organizace v Úvalech má 13 členů a 2 mladé chovatele. Králíky chová 8 
členů, z toho jeden člen je v klubu, holubi chovají 3 členové, z toho jsou 2 v klubu, 
drůbež v úvalské organizaci nechová nikdo a 2 členové jsou bez zvířat. Český svaz 
chovatelů v Úvalech vlastní celkem 128 chovných králíků a 108 holubů. Existuje 
sice 12 kusů registrované drůbeže pro rok 2017, ale z časových důvodů se tomu 
chovatel na konci roku přestal věnovat. V loňském roce se v Úvalech konaly dvě 
speciální výstavy: výstava výletků středočeské pobočky klubu Českého staváka  
a výstava klubu Novozélandských červených. Bohužel pro neshody v tomto klubu 
zde bylo vystaveno méně zvířat než v předchozích letech, protože část chovatelů 
vystavovala svá zvířata v Kolíně. První víkend v listopadu byla uspořádána 
Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže. Od MěÚ obdržel ČSCh fi-
nanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč. Část byla použita na opravu vodárny  
a studny, část na zakoupení pohárů města Úval a zbytek byl použit na drobné 
provozní náklady (dovybavení kuchyňky, oprava sporáku atd.).    
Ve dnech 5.-6. listopadu pořádala ZO soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže. 
Výsledky soutěže jsou uveřejněny v ŽÚ 12/2016.                                                                                                                                            
 

Český kynologický svaz - ZKO Úvaly u Prahy 

Předseda: Helena Čermáková 
Jednatel: Ondřej Novák 
e-mail:  zko.uvaly@volny.cz 
http://zkouvaly.webnode.cz/ 
Pro kroniku zprávu ZO nedodala, měla období určitého útlumu. 
 

Český svaz včelařů 

ZO ČSV Úvaly, z.s. – předseda Ing. Jan Lehečka 
Jednatel: Ing. Petr Machač 
e-mail: zouvaly@vcelarstvi.cz, http://www.mudroch.cz/vcely/ 
 
Základní organizace v Úvalech má 61 členů. Předsedou byl zvolen Jan Lehečka, 
jednatelem Petr Machač, pokladníkem Jiří Jozefy. Spolek chová včely, stará se  
o 178 včelstev, takže zajišťuje opylení v kraji. Spolupracuje s Botanickou zahra-
dou Praha (starost o včelařův domeček a včelstva v Troji) a kroužkem Vyšehrad-
ských včelaříků. Pomáhá s organizací největší mezinárodní soutěže mladých vče-
lařů IMYB včetně funkce rozhodčího a tlumočníka. Jedna členka se zúčastnila na-
táčení instruktážního seriálu o včelařství ve Walesu. Členové se scházejí čtyřikrát 
do roka, účastní se přednášek PSNV a ČSV. Společně s chovateli z Českého Brodu 
uspořádali poznávací zájezd. 
  

http://zkouvaly.webnode.cz/
http://www.mudroch.cz/vcely/
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Divadelní spolek OUDIV, z.s. 

Předseda: Simona Mašatová 
e-mail: simona.masatova@seznam.cz 
tel. 603 293 099 
Divadelní spolek OUDIV z.s. byl založen v roce 2016. Od té doby se aktivně podílí 
na kulturním dění ve městě. 
Vznikl díky nadšení několika úvalských obyvatel a touze aktivně se podílet na kul-
turním životě v Úvalech. Spolek v čele se Simonou Mašatovou, rozenou Kotlabo-
vou, opět obnovil zdejší tradici ochotnického divadla. Klade si za cíl především 
pobavit své publikum a reprezentovat úvalské ochotnické divadlo i mimo město. 
Spolek sdružuje 14 členů, 5 mužů a 9 žen ve věku 20-50 let, kteří se scházejí na 
pravidelných zkouškách jednou týdně na cca 3-4 hodiny. 

V roce 2016 mohl spolek za podpory města Úvaly a Středočeského kraje realizo-
vat divadelní zkoušky a představení, pořídit pro níže jmenovaná představení kos-
týmy a kulisy. 
Divadelní představení Třetí sudba - pohádková komedie: 
premiéra 3. 4. 2016 v úvalské sokolovně, 
představení v divadle Horní Počernice - duben 2016, 
představení pro důchodce v DPS - květen 2016, 
repríza v úvalské  sokolovně - červen 2016, 
představení pro děti s postižením Modrý anděl - Rakovník - červen 2016, 
Podpora na obnovu úvalského koupaliště - dobová přehlídka plavek - září 2016, 
Divadelní představení Podhorský penzion  - lehce načernalá komedie: 
premiéra 3. 12. 2016 - úvalská sokolovna. Odpoledne i představení pro děti Třetí 
sudba. Divadelní představení hráli i v Kolovratech. 
V ŽÚ 3/2016 vedoucí redaktor J. Štěpánovský uveřejnil rozhovor s režisérkou, he-
rečkou, producentkou a principálkou ochotnického spolku S. Mašatovou o myš-
lence založení a začátcích. 
V ŽÚ 5/2016 místostarosta města V. Pokorný píše o úspěchu ochotnického diva-
delního spolku navazujícího na úvalskou tradici. OUDIV uvedl svou první premiéru 
pohádkovou hrou na motivy H. CH. Andersena Třetí sudba a hned byl velmi 
úspěšný. Hrál v sálku DPS a velmi nápaditě ztvárnil vlastní úpravu scény a textu 
(viz foto v ŽÚ). Spolku a tradici poděkoval i redaktor P. Jankovský tamtéž. 
 

DÚLEK z.s., 

předsedkyně správní rady Tereza Glocová, počet členů - 9 
Podhájí 1834, Úvaly info@skolka-dulek.cz, www.skolkadulek.cz 
Lesní mateřská škola Dúlek z.s. je spolek, jehož hlavním posláním je předškolní 
vzdělávání dětí s důrazem na využití metod, založených na partnerském přístupu 
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a respektu k potřebám dětí, poznávání hodnot přírodních společenství a hodnot 
lidské společnosti a ochrany přírody a krajiny v místě jeho působení. Dále je po-
sláním spolku podporovat místní komunitu. Je zapsán v rejstříku školských zaří-
zení s kapacitou 15 dětí od září 2017.  

Junák – český skaut, středisko Jiřího Bubáka Úvaly, z.s 

Vedoucí střediska: Jiří Vobiš 
e-mail: info@skautiuvaly.cz 
www.skautiuvaly.cz 
 

V roce 2016 se skautské středisko Jiřího Bubáka v Úvalech podílelo na mnoha ve-
řejných akcích, výchově dětí a v jeho režii byly uskutečněny dva dětské tábory. 
V červnu proběhl řádný střediskový sněm. Jeho volbou byl do funkce vedoucí 
střediska zvolen Josef Boubín. Jako zástupci vedoucího střediska byli zvoleni Jiří 
Vobiš a Maxim Kovykov. Počet členů střediska se pohyboval okolo 110 členů,  
z toho je většina dětí do 15 let. Zavedené oddíly, jmenovitě oddíl vlčat Fénix (kluci 
6 – 11 let), oddíl skautů Salamandr (kluci 11 – 16 let) a dívčí oddíl Safira, pokra-
čovaly ve své výchovné činnosti. Na podzim roku 2016 se začal formovat nový 
oddíl roverů (16 – 20 let), který nejspíše začne během roku 2017 aktivně působit. 
Z veřejných akcí se středisko již tradičně účastnilo kladení věnců k uctění pa-
mátky padlých hrdinů ve významné státní dny. Dívčí oddíl svou činností podpořil 
o Velikonocích sbírku Kuře – pomozte dětem. Členové střediska se také zúčastnili 
Dne Země na Klepci v sousedních Přišimasech. 
V létě středisko organizovalo ve dvou termínech dva dětské tábory. 
Během podzimu středisko, kromě výchovné činnosti, zorganizovalo kultivaci le-
síku u školky v Pražské ulici a akci Bubáci v Úvalech, určenou pro veřejnost 
s hrami pro děti od 3 let. Na závěr roku rozdávali skauti betlémské světlo tradičně 
v předvečer Štědrého dne. 
Den otevřených dveří nové skautské klubovny se konal 5.3.2016. Podrobně o akci 
píše Josef Boubín za úvalské skauty v článku „ BuBuDům – otevření nové skautské 
klubovny“ v ŽÚ 4/2016. 

Klub důchodců Úvaly, o.s. 

Předseda: Eva Havlíková 
kontakt: odbor správní MěÚ Úvaly, 281 982 485 
Senioři se scházejí každou středu od 14 hodin v sálku domu s pečovatelskou služ-
bou. Na toto posezení je vždy připraveno malé občerstvení a krátký příspěvek, 
po kterém následuje diskuse o daném tématu (zajímavosti z kultury, vědy, spo-
lečenského života apod.) nebo zábavné kvízy, vyprávění vtipů. Na závěr si všichni 
zazpívají lidové písničky.                                                                                                 

http://www.skautiuvaly.cz/
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Klub důchodců uspořádal dva poznávací zájezdy, pro které byl použit finanční 
příspěvek MěÚ Úvaly. První zájezd se uskutečnil v září do Nižboru do zámku a do 
Sklárny Rükl, odpoledne následoval zámek ve Zbirohu. Druhý zájezd byl uskuteč-
něn v předvánočním čase do Chvalského zámku v Horních Počernicích (výstava 
Ladovské Vánoce a výstava Betlémy a andělé řezbáře J. Haldy).  Potom následo-
vala výstava stříbrné vánoční dny 20016 na výstavišti PVA EXPO v Letňanech. O 
oba výlety byl mezi úvalskými seniory velký zájem. Škoda jen, že stejný zájem 
není o pravidelné středeční posezení členů klubu důchodců, kam z důvodů vyso-
kého věkového průměru členů (nemocnost, úmrtnost – letos opustily klub Eliška 
Čumrdová a Antonie Těšíková) chodí stále méně lidí. 
V ŽÚ 4/2016 členové Klubu důchodců poděkovali otevřeným dopisem Evě Havlí-
kové za obětavou práci při vedení a programu klubu, organizování zájezdů a spo-
lupráci s MěÚ. 
 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, z.s. 

Předseda: ??? 
e-mail: klubuvaly@seznam.cz , klub má 25 členů 
tel.: 777 170 843 
Zapsaný spolek nepodával od roku 2015 žádné informace o činnosti. Vznikly ur-
čité osobní spory mezi členy a Klub svou činnost pozastavil. Čerpal však příspěvek 
od města na natočení dalších dvou z epizod Paměti města, které se již konalo 
v režii Ing. V. Procházky jako dobrovolná iniciativa již dříve domluvené akce za-
počaté Klubem. 

Leteckomodelářský klub p.s. Úvaly 

Předseda: Jan Kučera, tel. 737131923 
lmkuvaly@seznam.cz 
Předsedou klubu je Jan Kučera st., hospodářem Petr Havlík, revizorem Ondřej 
Holko. Klub je pobočným spolkem SMČR (Svaz modelářů ČR).                                     
Klub má 37 členů, z toho 14 dětí, 4 juniory a 19 dospělých.                                           
Nabízí smysluplné využití volného času, především mládeže, která se učí postavit 
modely letadel a létat s nimi.  
Činnost LMK Úvaly je podporována příspěvky rodičů a hlavně MěÚ Úvaly.                                                                                                                                  
Pravidelné páteční schůzky se konají v modelářské klubovně na Slovanech  
v Chorvatské ulici, čp. 1318, kde se modely staví a na přilehlém hřišti zalétávají.                                                                                                
Klub uspořádal 18. června Letecký den, čímž každoročně přispívá k oslavě Mezi-
národního dne dětí. Přišlo asi 70 lidí. Modeláři zapůjčili několik modelů balzových 
letadel na výstavu Letadla a drony pořádanou v Říčanech. 

mailto:lmkuvaly@seznam.cz
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Mámy v Úvalech, z.s. 

Mámy v Úvalech mají své sídlo na adrese Žižkova 423, Úvaly. Statutárním zástup-
cem je Tereza Čižmariková, kontrolní orgán vykonává Kateřina Topinková.                                                                                                                               
Počet členů k 31. 12. 2016 byl 17. Spolek neměl v roce 2016 žádné zaměstnance. 
Všechny aktivity spolku vykonávají členové dobrovolně a bez nároku na mzdu. 
Hlavním cílem spolku Mámy v Úvalech je pořádání akcí pro děti předškolního 
věku (Kašparní, Koulohraní, Dílničky pro děti, Drakiáda). Dále pořádá již tradiční 
Bleší trh, kterého se účastní vždy okolo 40 prodávajících a je především u ma-
minek malých dětí velmi oblíbený a vyhledávaný. Zajišťuje i vzdělávací semináře 
určené zejména pro rodiče malých dětí.  Pořádané akce mají za cíl vzájemné se-
tkávání rodičů a dětí předškolního věku, zamezení izolovanosti rodičů na rodi-
čovské dovolené a navazování nových vztahů. 
Spolek Mámy v Úvalech, z.s., samostatně uspořádal v roce 2016 tyto akce pro 
děti: 
KAŠPARNÍ  6. 1. 2016, sokolovna Úvaly -  zábavné odpoledne v maskách, hry, or-
ganizované tanečky, malování na obličej, vystoupení kouzelníka, tombola, vyhlá-
šení a ocenění nejlepších masek. Přišlo cca 120 dětí, 120 dospělých. 
KOULOHRANÍ 14. 5. 2016, hřiště pod kostelem, Úvaly  - veselé soutěže pro děti,    
bublinová show a motání zvířátek z balónků, malování na obličej. Do soutěží se 
zapojilo okolo 50 dětí. 
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 28. 8. 2016, zahrada ZŠ Heuréka -  tvořivé dílničky pro děti, 
škola žonglování s Petem, malování na obličej, výroba cupcaků. Do kutění v díl-
ničkách se zapojilo okolo 40 dětí. 
DRAKIÁDA 22. 10. 2016, fotbalové hřiště na Slovanech - veselé soutěže pro děti, 
pouštění draků a vyhodnocení NEJ draků, malování na obličej, fotokoutek. Do 
soutěží se zapojilo přes 60 dětí. Podrobnosti o Drakiádě a fotografie nalezneme 
v ŽÚ 12/2016. 
BLEŠÍ TRHY 12. 3., 11. 6., 17. 9., 26. 11. 2016, sokolovna.  
Součástí březnového a listopadového blešího trhu byly také výtvarné dílničky pro 
děti, kterých se pokaždé zúčastnilo cca 30 dětí. Spolek provozuje na facebooku  
největší úvalský online bazar „Mámy v Úvalech – bazárek“ (takřka 2500 členů), 
kde umožňuje lidem z Úval a okolí nejen vzájemně prodávat a nakupovat použité 
věci, ale také možnost sdílet informace a rady z nejrůznějších oblastí života ve 
městě a vytvářet tak komunitu. Členové spolku a jejich rodiny měli možnost se 
účastnit různých neformálních aktivit, které byly organizovány samotnými účast-
níky. Spolek pořádá pravidelně každý měsíc schůze, tvoří společně výrobky na 
adventní trh, proběhlo také například několik výletů a kulturních akcí, mikulášská 
besídka či lampiónový průvod. Tyto činnosti korespondují s hlavním posláním 
spolku: zamezení izolovanosti rodičů na rodičovské dovolené a navazování no-
vých vztahů.  
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Fotodokumentace z Kašparní je v ŽÚ 2/2016. 

Otevřené Úvaly, z.s. 

Předseda: Mgr. Petr Borecký 
e-mail: sdruzeni@otevreneuvaly.cz 
http://www.otevreneuvaly.cz/ 
Datum vzniku: 2006  
Sídlo: Otevřené Úvaly, z.s., Horova 1348, 250 82 Úvaly  
Web: www.otevreneuvaly.cz  
Právní forma a typ organizace: právnická osoba – zapsaný spolek (dříve občanské 
sdružení). Členství v organizacích: Místní akční skupina – region Pošembeří.  
Pro kroniku zpracoval spolek tuto zprávu: 
V roce 2016 oslavilo sdružení Otevřené Úvaly již 10. rok své existence. Od r. 2015 
se v souladu s novou legislativou změnil jeho název na Otevřené Úvaly, zapsaný 
spolek (z.s.). Členská základna čítala k 31. 12. 2016 celkem 18 stálých členů. Je 
místní akční skupinou regionu Pošembeří. Činnost sdružení se v roce 2016 zamě-
řila jak na aktivní politickou práci v zastupitelstvu města Úvaly (4 zastupitelé), 
radě města Úvaly (3 radní), na práci v jednotlivých výborech a komisích, tak i na 
činnost kulturní a okrašlovací při pořádání společenských akcí a realizaci brigád 
a projektů. Správa města je náročná a stěžejní činnosti jsou soustředěny právě 
do exekutivy – správy města. Starostou města Úvaly je Mgr. Petra Borecký, který 
je současně předsedou spolku Otevřené Úvaly, radním je Josef Polák a Ing. Lud-
mila Milerová.  
V únoru 2016 se spolek Otevřené Úvaly spolupodílel na financování akce Turnaj 
Honzy Černého v házené mužů v rámci TJ Sokol Úvaly. Turnaj byl pojmenován po 
zesnulém předsedovi TJ Sokol Úvaly. Ing. Jan Černý (1965-2015) byl při posled-
ních komunálních volbách v roce 2014 na kandidátce spolku Otevřené Úvaly. Prv-
ního ročníku turnaje se zúčastnilo 6 družstev mužů. Turnaj vyhrálo družstvo 
Praha 4. Úvalské družstvo mužů skončilo na druhém místě. V přírodní památce 
Králičina, pod zbytky hradu Skara, vznikly na místě starých a poškozených dvě 
zcela nové lávky. Z dotace města (Kč 8 000) byl pořízen materiál, lávky pak v so-
botu 14. května 2016 v rámci dobrovolné brigády postavili členové spolku Ote-
vřené Úvaly. Nové lávky umožnily bezpečný přechod dvou bezejmenných toků 
pod chatami a zlepšily přístup do lesa a k naučné stezce Králičinou z oblasti pod 
Oborou a z Radlické čtvrti. Přes lávky a dále lesní cestou je také možné si z této 
části města zkrátit cestu k Homolce a na Úvalák.  
V pondělí 30. května 2016 se členové sdružení sešli na náměstí Arnošta z Pardu-
bic a již podesáté zavěsili květináče s pestrobarevnými muškáty na sloupy veřej-
ného osvětlení v srdci Úval. Květináče s muškáty (v celkovém počtu 19 kusů) 
stejně jako loni nechali osázet a předpěstovat v nedalekém zahradnictví Limuzy. 
Muškáty dělaly radost Úvalákům a návštěvníkům města opět až do konce října. 

mailto:sdruzeni@otevreneuvaly.cz
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Dne 13. června 2016 opět proběhla brigáda na zvelebení okolí drobné úvalské 
památky, Hanušův kříž v Purkyňově ulici, který sdružení instalovalo v roce 2008 
ve spolupráci s nadací VIA. Členové vyčistili okolí křížku, prostříhali keře a shra-
bali listí. V pátek 24. června 2016 vpodvečer se sešli členky a členové spolku Ote-
vřené Úvaly v lomu na Široké louce, aby zde vysekali bujnou vegetaci, instalovali 
informační tabuli, vyrobili několik laviček k ohni a spálili velkou hromadu větví, 
která zde zbyla od brigády v listopadu 2015. V červenci a září 2016 bylo na ná-
klady spolku realizováno každoroční kosení nivních luk v Králičině.  
Pravidelně organizuje tzv. Dny pro naše projekty (týká se projektů, které již v mi-
nulosti realizovali). Účelem těchto brigád je údržba a případně jejich další rozvoj. 
Kromě úprav okolí Hanušova kříže došlo i na kontrolu stavu naučné stezky do 
lomu na Široké louce a v Králičině. 
Mimo kosení luk byly v roce 2016 provedeny také výřezy náletových dřevin na 
loukách, a to nad rámec smlouvy se Středočeským krajem. Byly rovněž odstra-
něny polámané a padlé stromy, které bránily průjezdu mechanizace při sekání. 
Polomy byly odstraněny také na naučné stezce podél Výmoly a v březnu 2016 
bylo doplněno značení stezky. 
Členky a členové ze sdružení Otevřené Úvaly komunikují se svými příznivci a vo-
liči nejen prostřednictvím diskusního fóra na internetových stránkách, ale  
i v rámci sociální sítě facebook, která k 31.12. 2016 čítala již 630 aktivních uživa-
telů z Úval a přilehlého okolí. 
 

PRO Úvaly, z. s., 

předseda Jan Černý 
Podhájí 1834, Úvaly 
e-mail: info@prouvaly.cz 
www.prouvaly.cz 
 
Citována celá zpráva zaspaného spolku bez úprav. 
PRO Úvaly plní ze své pozice opozice svou předvolební vizi se stejně neutuchají-
cím elánem a úsilím jako v době jejího sepisování. V některých bodech lze hovořit 
pouze o pokusech o korekci koaličních rozhodnutí, v jiných cílenou aktivitou s 
podporou občanů (viz například aktivita občanů Zachraňme koupaliště, ke které 
se spolek brzy připojil – pozn. Janurová). Spolek v počtu 20 lidí funguje stejně jako 
v roce 2015. Vedení spolku se nezměnilo.                                        
Pro malé město, kde je radost bydlet                                                                              
Úplné zastavení nové výstavby není reálné, ale v jednáních o novém územním 
plánu se podařilo prosadit etapizaci, kterou si rada osvojila, ač v pozměněné mír-

http://www.prouvaly.cz/
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nější podobě. Po neustávajícím poukazování na nedostatky navrhovaného no-
vého územního plánu se rada města rozhodla stáhnout projednávaný návrh, vy-
tvořit nové zadání a projít celým schvalovacím procesem znovu.                                                               
Má-li se v Úvalech radostně bydlet, nesmí docházet například k takovým nedu-
hům, že stavební úřad povolí stavbu zahradního skladu a nakonec kolauduje ob-
chodní prostory. I proti takovémuto jednání podal PRO Úvaly námitky s cílem ne-
opakování nešvaru.                                                                                                                   
Pro město naslouchající svým obyvatelům                                                                          
Z pozice zastupitelů hledají PRO Úvaly možná řešení problémů, se kterými se na 
ně občané obracejí přímo (například hluk nové signalizace na přejezdu), ale sami 
nabízejí Úvalákům pomoc při řešení sousedských sporů jako mediátoři.   
Každou důležitou věc, o které se v Úvalech na radnici, zastupitelstvu či jednotli-
vých úřadech jedná, se snaží ze všech pohledů popsat jak na internetových strán-
kách a facebooku, tak v měsíčníku Životě Úval. 
Pro město, které se stará o všechny své čtvrti                                                                   
Rozdíly mezi jednotlivými čtvrtěmi města PRO Úvaly nedělá. Ať se jedná o úklid 
komunikací od sněhu, územní plán nebo zastávky autobusů, jejich přístup je 
stejný. Pomáhají např. s lávkou přes Výmolu na severu, jindy s legislativou oh-
ledně svazkové školy na jihu, tu brání oboru Králičina na západě před nesmyslnou 
obrovskou protipovodňovou hrází nebo také (nejen) na východě prosazuje eta-
pizaci výstavby. 
Pro všechny nápady, které zlepší Úvaly                                                                
PRO Úvaly řeší problémy, které naše město pálí, a snaží se také získávat názory 
lidí na to, co jim v Úvalech schází, co je třeba změnit či vylepšit.                                                           
Spolek spoluorganizoval akci Kočárkování. Spolek se účastnil řízení na povolení 
prodejny Billa a sleduje další stavby na katastru města.  
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly 

Starosta: Miroslav Šindelář 
e-mail: sdhuvaly@centrum.cz 
https://www.sdhuvaly.cz/ 
Sbor se každým rokem rozrůstá a na konci minulého roku čítal celkem 117 členů.        
Z toho bylo 35 mužů, 15 žen a 67 mladých hasičů včetně dorostu.                                   
SDH v Úvalech vedl Petr Rytina. Výbor sboru se v uplynulém roce se sešel deset-
krát, naši členové odpracovali na údržbě výstroje a výzbroje 243 hodin, údržba 
vodních zdrojů si vyžádala 26 hodin. Údržbě hasičského zařízení bylo věnováno 
618 hodin, na přípravách a uskutečnění kulturních a společenských akcí 1440 ho-
din, přípravě odborností členů SDH 108 hodin, propagaci požární ochrany 34 ho-
din; celkem hasiči odpracovali 2 469 hodin.  
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Sbor soutěžil v disciplínách požárního sportu. Úspěchu se dočkalo družstvo žen, 
které zajistilo sboru účast na krajské soutěži, tam vlivem několika zranění skon-
čila na desátém místě. Špatně se v okresním kole požárního sportu nevedlo ani 
mužům, ale museli se spokojit s druhým, tedy nepostupovým místem. Nicméně 
člen úvalského družstva Petr Zetek se pro své výkony dostal hostováním v úspěš-
nějších sborech až na mistrovství ČR. Na podzim si muži i ženy z úvalského sboru 
zajistili postup do okresního kola požárního sportu.  
Další významná část činnosti členů sboru spočívala v přípravě a výchově mladých 
hasičů, jejichž družstva dosahují při soutěžích velmi dobrých výsledků. Ve hře 
Plamen, která je nejdůležitější soutěží mladých hasičů v roce, úvalští svěřenci ob-
hajovali v těžké konkurenci zlaté medaile v kategoriích starších i mladších z roku 
2015. Nicméně se starší museli nakonec spokojit se stříbrnými medailemi a mla-
dší skončili na 4. místě. Na soutěže se mladí hasiči připravovali na tradičních pá-
tečních schůzkách a na přelomu letních prázdninových měsíců se konal osmnáctý 
ročník letního tábora ve Stříbrné Skalici. V měsíci listopadu se deset vedoucích 
mládeže zúčastnilo pravidelného školení pořádaného OORM v Čelákovicích. Vý-
razných úspěchů dosáhl už zmíněný Petr Zetek, který se i v kategorii středních 
dorostenců probojoval na mistrovství ČR, kde získal bronzovou medaili. Nadto 
byl vybrán do republikové reprezentace v dorostu, se kterou se připravuje na 
nadcházející mistrovství světa. 
Nejvýznamnější akcí sboru v uplynulém roce byla bezesporu oslava 130. výročí 
založení sboru, na kterou bylo navázáno několik činností. V této souvislosti dne 
20. února sbor zorganizoval taneční zábavu v úvalské sokolovně, která se setkala 
s nemalým zájmem členů okolních sborů, ale také veřejnosti. V průběhu první 
poloviny roku pak probíhaly práce na komplexní renovaci fasády hasičské zbroj-
nice tak, aby vše bylo připravené na den oslavy. Opravu fasády prováděli čás-
tečně členové sboru a částečně stavební firma. V průběhu oslav si návštěvníci 
mohli prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku několika sborů. 
K vidění byla i výstava vybavení jednotky sboru a fotografií z činnosti sboru. Při 
slavnostním zahájení byli oceněni členové sboru, a i sbor celý, jelikož náměstek 
starosty SH ČMS předal sboru stuhu III. stupně k našemu historickému praporu. 
Poděkování patří městu Úvaly, Krajskému úřadu Středočeského kraje, všem 
sponzorům a členům sboru za finanční, materiální i jinou pomoc při zajištění  
a průběhu těchto oslav.                                                                                                               
Členové sboru nejen pracují, trénují a soutěží, ale dokáží se i bavit. První společ-
nou akcí v roce 2016 byla exkurze na Letišti Václava Havla. Úvalské děti několi-
krát se svými učiteli navštívily hasičskou zbrojnici. Zde jim byla promítnuta pre-
zentace s obsáhlým výkladem z výcviku, nácviků na soutěže a ze zásahů úvalské 
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jednotky. Hasiči se pobavili 26. listopadu na vepřových hodech na tradičním vá-
nočním večírku a společné oslavě konce a přivítání nového roku v hasičském 
domě. 
Činnosti mladých hasičů SDH Úvaly 
V roce 2016 chodilo do kroužku mladých hasičů celkem 67 dětí a dorostenců ve 
věku 6 - 18 let, zájem o kroužek stejně jako v minulém roce stále trvá. Pravidelné 
schůzky se konaly od ledna do prosince, vyjma prázdnin, vždy v pátek od 16 do 
18 hodin v úvalském hasičském domě. Dětem, rozděleným podle věku, se pravi-
delně věnovalo 5 až 8 vedoucích s přispěním a nezbytnou pomocí dalších dospě-
lých hasičů. Mladí hasiči se zúčastnili mnohých soutěží… vše vyplývá z výroční 
zprávy SDH, spolku, který patří mezi nejakčnější v Úvalech. 
Podrobně o činnosti a oslavách píše v článku v ŽÚ 5/2016 Alena Tesařová. 
 

Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského 

Rychtářka: Hana Černá 
e-mail: cerna.hana49@gmail.com 
Valné volební zasedání se konalo 20.2. Jiné zprávy obec nedodala. 
 

SK Úvaly z.s. 

Předseda: Václav Kopač 
e-mail: info@skuvaly.cz 
http://www.skuvaly.cz/ 
Spolek je sportovním klubem, který provozuje činnost v oblasti sportu a hlavně 
fotbalu. Zastřešuje šest mužstev v pravidelném tréninkovém a soutěžním pro-
cesu a tři v rekreačním.  
Valná hromada se konala 13. 2. 2016, byly schváleny nové stanovy dle platného 
znění zákona. Došlo ke změně názvu a sídla klubu: SK Úvaly, Klánovická 1629, 
250 82 Úvaly. Bylo registrováno 579 členů.                                                                                                      

Výkonný výbor pracoval ve složení: Václav Kopač - předseda, Josef Krutský, Petr 
Němec, Petr Kumprecht, Jiří Ryšavý, Aleš Tichý, Hájek Karel. Funkční období vý-
konného výboru bylo změněno na dvouleté.                                                                                                                       
Od 10. 1. do 30. 3. se na hřišti s umělou trávou odehrálo sedm fotbalových tur-
najů všech věkových kategorií a dva turnaje okresní úrovně. Soutěže hrálo de-
vět mužstev věkového složení; 3 mužstva mužů, 1 mužstvo dorostu a 4 mužstva 
mládeže do 15 let.                                                         
14. 4. a 6. 9. proběhl nábor mladých fotbalistů. 18. 6. se na hřišti konala pro 
hráče, funkcionáře a fanoušky fotbalová veselice s hudební skupinou SONUS.                                                          

mailto:cerna.hana49@gmail.com
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V červnu skončilo mužstvo mužů v divizi na dvanáctém místě. V červenci vstou-
pil v platnost nový přestupní řád FAČR, pro malé kluby značně nevyhovující.                                                
7. 8. začala nová fotbalová sezóna 2016/2017.                                                                              
V srpnu začal vycházet 17. ročník klubových novin Úvalák.                                                               
Od 28. 11. do 22. 12. se na hřišti s umělou trávou odehrály tři turnaje všech vě-
kových kategorií.                                                                                                                                                
10. 12. byl na hřišti uspořádán tradiční vánoční koncert hudebních skupin Med-
věd 009 a CZ. 21. 12. proběhlo tradiční rozloučení s uplynulou sezónou funkcio-
nářů, trenérů a sponzorů v hotelu Budka. 
 

SKST Úvaly z.s. 

oddíl stolního tenisu 
Karel Šochman 
e-mail: stolnitenisuvaly@seznam.cz 
http://www.stolnitenisuvaly.mypage.cz 

Sportovní klub reprezentuje město Úvaly již od jeho znovu založení v roce 1970, 
nejprve pod názvem Slavoj Úvaly, pak SK Úvaly a od roku 2016 nese název SKST 
Úvaly. Předsedou oddílu SKST Úvaly je Karel Šochman, místopředsedou Petr Jan-
dovský. Počet členů dosáhl čísla 37. 
Velmi důležitou a významnou aktivitou oddílu v roce 2016 byla práce s žáky pod 
vedením zkušených trenérů. Oddíl reprezentují v mistrovských soutěžích čtyři 
týmy dospělých v rámci okresu Praha-východ. Do některých družstev se snaží za-
pojovat i nejtalentovanější žáky.   
Na jaře uspořádali další stolně tenisové soustředění oddílu, které bylo zaměřeno 
na přípravu hráčů pro nadcházející sezonu. Konalo se v Českých Budějovicích  
a zúčastnilo se 14 hráčů. Na závěr tohoto soustředění sehráli naši hráči s místním 
klubem přátelský zápas. V září byly zahájeny pravidelné tréninky žáků. Na závěr 
roku 2016 byl pro žáky uspořádán vánoční turnaj. Podobnou akci měli i dospělí 
členové našeho oddílu, když sehráli turnaj ve dvouhrách i čtyřhrách. Většina akcí 
se koná ve školní tělocvičně.                                    

 

Spolek Jonatán o.s. 

Předseda: Ing. Jana Horová, tel. 603265696 
e-mail: horovi.uvaly@seznam.cz, martina.bedrna@iol.cz 
Spolek pod vedením Jany Horové organizuje kulturní a společensko sportovní 
akce pro úvalskou veřejnost. Spolek má 14 členů. V únoru uspořádal 2. úvalský 
Country bál, v dubnu 10. ročník čarodějnického běhu s více než 180 závodníky.                               
1. říjnovou sobotu tradičně zorganizoval 10. ročník Úvalského Jabkobraní.                         

http://www.stolnitenisuvaly.mypage.cz/
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Novinkou bylo vystoupení dudáků a bubeníků z Prahy. (Akci popsala v ŽÚ 
11/2016 Martina Bedrnová a fotografoval V. Procházka). 
 
ComeBack Square Dance Club 
Manželé Jana a Jiří Horovi založili na jaře 2016 taneční spolek amerických tanců. 
Hlavní postavou je vyvolávač, který ohlašuje nadcházející taneční figury. Jmenuje 
se David Dvořák a patří mezi nejlepší tzv. callery v republice. Tanečníci se scházejí 
ve společenském sále čp. 65. V r. 2016 jich tančilo 16.    
Na vysvětlenou: Square Dance (anglicky Modern Western Square Dance, 
zkratka SD) je tanec, který se tancuje ve čtverylkách na jednoduchou anglickou 
nápovědu. Samotný tanec je na místě vytvářen callerem (vyvolávačem), který ta-
nečníkům do rytmu napovídá jednotlivé figury a které tanečníci okamžitě prová-
dějí. Z toho plyne jedinečný rys této taneční formy: tanečníci předem neznají cho-
reografii, ale pouze figury, z nichž se tanec skládá (zdroj: internet Wikipedie). 

 

Sport Úvaly z.s. 

Předseda: Mgr. Jana Konečná, 
členové výkonného výboru Ing. Richard Konečný a Antonín Brožíček. Trenérský 
tým a koučové:  Jana Konečná, Richard Konečný, Antonín Brožíček, Adam Zdo-
binský, Jakub Kolek, Marie Prajzlerová, David Macek, Petra Cífková, Hana Kadlu-
bová, Robert Vitmajer. e-mail: sportuvaly@email.cz 
http://www.sportuvaly.cz/  
Členskou základnu tvoří 220 členů, mládež do 18 let, a 34 dospělých. 
 
Spolek se zaměřuje na výuku základů bojových sportů a karate-do stylu shotokan 
ryu od předškolních dětí po dospělé. Cvičenci jsou rozděleni podle věkových sku-
pin a výkonnostních kritérií. 
Tréninky probíhají pod odborným vedením trenéra minimální výkonnosti 3. kyu, 
výuka je zaštítěna Mgr. Janou Konečnou (4. Dan karate-do, instruktorka WF JKA) 
a bývalou reprezentantkou v karate JKA. Tréninky zahrnují kromě sportovní části 
také duchovní složku bojových umění. 
Sídlo spolku je v Žižkově ulici v čp. 1989.  
Akce spolku: Mistrovství Evropy mládeže a veteránů karate JKA  21. – 22. května, 
Srbsko – Niš; Mistrovství České republiky karate JKA, 5. až 6. listopadu 2016, 
Praha; Mistrovství Evropy ESKA kadeti, junioři a senioři, 25. - 27. 11. 2016, Řecko. 
 
Nejdůležitější aktivity pořádané klubem: 
Jarní turnaj nadějí 13. dubna 2016, dojo Žižkova, 40 účastníků.                                                                                              

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ctverylka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Caller&action=edit&redlink=1
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Velikonoční soustředění 23. – 27. 3. 2016, Staré Splavy, 53 účastníků.                                                                                                   
Letní soustředění 6 -10 let, konané 10. – 15. 7. 2016, Staré Splavy, 40 účastníků.                                            
Letní soustředění 11 let a starší 21. – 28. 8. 2016, Staré Splavy, 60 účastníků.                                   
Podzimní soustředění 25. – 28. 10. 2016, Staré Splavy, počet účastníků 44.                                                    
Vánoční turnaj 16. 12. 2016, házenkářská hala Sokolu Úvaly, 80 účastníků. 

Rok 2016 představoval 9. sezonu Sport Úvaly. Tento rok hodnocen velmi pozi-
tivně, a to jak na poli úvalském, tak na poli republikovém. Sport Úvaly nabízí pra-
videlné sportovní vyžití 220 dětem z Úval a okolí. Uspořádal 4 soustředění a 2 
turnaje.  Zaměřuje se na sportování výkonnostní (závodní) i rekreační. Své místo 
zde má rekreační karate dospělých – karate pro život. Na poli republikovém se 
zařadil mezi nejúspěšnější kluby.  Na mistrovství České republiky úvalští závod-
níci získali 15 medailí.  Členové Sport Úvaly jsou zařazeni do talentované mládeže 
karate JKA a reprezentace karate JKA. Na mezinárodních polích vybojovali v roce 
2016 8 medailí. Za úspěchy a pěkné klima klubu stojí celý tým trenérů, aktivních 
rodičů a přátel klubu.  

Výsledky ze soutěží jsou uvedeny ve volné příloze kroniky pod kapitolou Sport. 

TC Úvaly, z.s. 

Předseda: Michael Březina 
e-mail: michael.brezina@gia.cz 
Hlavní činností tenisového oddílu TC Úvaly je tenisový sport.  
Na valné hromadě 19.2. byl kromě jiného nový název klubu TC Úvaly z.s. 
Ing.Dostalík Oldřich byl zvolen pokladníkem, zbylými členy výbory jsou Ing. Ze-
man Jiří, Špaček Jaroslav a Kahuda Jan.                                                  
Členská základna čítá 118 členů, z toho 99 aktivních členů, 2 neaktivní členy, 17 
dětí a mladistvých.  
V současné době má tenisový oddíl TC Úvaly dvě družstva mužů, která hrají 
soutěž BUĎ FIT. Tenisovou školu navštěvuje 60 dětí, což je velice dobrý příslib 
do budoucnosti.                                                                                                                              
Na město Úvaly a tradice TC v Úvalech je to velmi málo s ohledem na historii TC 
Úvaly a velikost města Úval. TC Úvaly by si jistě zasloužil, aby bylo přihlášeno 
alespoň jedno družstvo dospělých ve složení 4 muži + 2 ženy v oficiální soutěži 
dospělých pořádané Svazem tenisu.                                                                                                  
V tenisovém oddíle TC Úvaly funguje tenisová školička pod vedením Jitky Marti-
novské, což je potěšitelné.  V co nejbližší době bude snad sestaveno družstvo 
žáků, které bude reprezentovat tenisový oddíl, a v budoucnu by se podařilo za-
ložit závodní družstvo nebo družstva dospělých. V roce 2016 byly pořádány tur-
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naje ve všech věkových kategoriích žáků, mužů a žen. V roce 2016 nebyl teniso-
vých oddílem TC Úvaly organizován turnaj pod hlavičkou Tenisového svazu s oh-
ledem na nedostatečný počet kurtů. 
Příprava kurtů na sezónu začala v polovině dubna s ohledem na výborné klima-
tické podmínky, které umožnily přípravu kurtů. Kurty na sezónu připravila firma 
pana Knora.  
Při tenisových kurtech bylo provozováno občerstvení, které se stalo místem se-
tkání jak členů tenisového klubu, tak i ostatních návštěvníků. Klub poděkoval 
Městskému úřadu v Úvalech za poskytnutou finanční dotaci a všem, kteří po-
mohli při brigádách a při zajištění úspěšného fungování tenisového oddílu.                                                                                                                                                
Tenisová sezóna na antukových kurtech byla ukončena cca začátkem října a za-
čaly práce na výstavbě nafukovací haly. 22. jednání rady zastupitelstva MěÚ při-
neslo informaci o tenisové nafukovací hale v areálu SK Úvaly. Projekt haly včetně 
přípojek poslala radě města Jitka Martinovská, předsedkyně 1. úvalského zájmo-
vého spolku. Hala byla nafouknuta a dána do provozu v posledních dnech roku. 
Vybudované elektrické a plynové přípojky byly věnovány městu. 
 

TJ Sokol Úvaly z.s. 

e-mail: tjsokoluvaly@seznam.cz , info@hazena-uvaly.cz 
http://www.hazena-uvaly.cz/ 
TJ Sokol Úvaly má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami. Provozuje soutěžní 
i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytváří pro ni materiální a organi-
zační podmínky v ustanovených oddílech házené, volejbalu a cvičení žen.  

V roce 2016 pracoval výbor TJ ve složení Jiří Dráb – předseda, Tomáš Opálka, 
Zdeněk Paul, Jiří Dráb st., Tomáš Skřivan. Celkový počet členů TJ roce 2016 byl 
300 (házená 180, ženy 35, rodiče děti 40, volejbal 16, ostatní rekreační sporty 
29). TJ a především sokolovna zahrnuje širokou škálu činností. Sokolovna je dlou-
hodobě v Úvalech největším multifunkčním objektem a její vytíženost je 
enormní, téměř na hranici svých možností. Sportovní hala pod sokolovnou byla 
první rok v plném provozu a pro házenkáře se ukázala velkým přínosem, jejím 
problémem je ale velká energetická náročnost a tato situace se bude muset v bu-
doucnu řešit. 
Sokolovna a areál TJ: 
Od pondělí do pátku od 8 do 15,30 h má sokolovnu i sportovní halu pronajaté 
město Úvaly pro školu aj. Od 15,30 h pak cvičí v sokolovně nejen házenkáři, kteří 
tvoří největší složku členů TJ, ale i děti předškolního věku pod vedením Hany Du-
dové, dále ženy mají tři druhy cvičení v pondělí a čtvrtek a volejbalisté ve středu. 
V sokolovně dále trénuje MDDM a sportovat sem chodí rekreačně Úvalští, hrají 
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badminton, futsal, basketbal apod. Od pondělí do pátku nemá tělocvična jedinou 
volnou hodinu! O víkendech se zde konají různé akce a najít volný termín je velice 
problémové. Několik akcí příkladem – městský ples, ples rybářů, country bál, vá-
noční koncert, burzy akvaristů, bleší trhy Mámy v Úvalech, akce MDDM (šachy, 
tanečky apod.). U sokolovny se koná posvícení, cirkusová vystoupení i letní kino 
a zázemí sokolovny slouží pro cyklistickou Velkou cenu Úval. V areálu TJ se kaž-
doročně konají desítky akcí.                                                                                                                                                       
Ze sportovního hlediska se v roce 2016 nejvíc dělo v házené, nejvýznamnější udá-
lostí byl postup staršího dorostu do 1. ligy ČR a mužů do 2. ligy. Na sezónu 
2016/2017 má házená přihlášených 9 družstev (1x přípravka, 1x mini žáci, 2x mla-
dší žáci, 2x starší žáci, 1x mladší dorost, 1x starší dorost, 1x muži) a Úvaly se tak 
zařadily mezi největší a nejúspěšnější oddíly v ČR. 
Ekonomická situace TJ je stabilizovaná. Byla uzavřena nová nájemní smlouva 
s městem Úvaly na 10 let. Vlastní hospodářská činnost (pronájem hotelu a re-
staurace) probíhá řádně. V budově čp. 164 směrem do náměstí byl umístěn ban-
komat České spořitelny. Skončil provoz cukrárny paní Šimáčkové a prostor byl 
pronajat panu Martinákovi jako bistro. V areálu má učebnu autoškola ČEP a ja-
zyková škola Carpinus. Členské příspěvky se daří vybírat včas a bez problémů. 
Házenkáři získali několik sponzorů. Rozpočet se tudíž daří udržet vyrovnaný. Úvěr 
na sportovní halu se splácí bez problémů.  
Na rok 2017 se chystají oslavy založení Obce sokolské před 110 lety v Úvalech (3. 
3.1907) a 90 let házené (od roku 1927) a 70 let handballu (30. 11. 1947 se konalo 
první utkání v handballu na území tehdejšího Československa Úvaly proti Spartě.)                                    
Ze zápisu z 2. zasedání zastupitelstva vyplývá, že mezi TJ Sokol a městem byla 
sjednána smlouva o pronájmu: sál tělocvičny, podium sálu, prostory spodních 
šaten včetně hygienického zařízení a sprch, zastřešená sportovní hala včetně 
spojovacího tunelu s tělocvičnou. Nájemné za tělocvičnu činí včetně služeb  
500 000,- Kč za rok, nájemné za halu pod sokolovnou 200 000,- Kč za rok. 
13. února se konal Turnaj Honzy Černého v házené (pojmenován po zesnulém 
předsedovi TJ Sokol). Do rozpočtu turnaje přispěly Otevřené Úvaly, jejímž členem 
J. Černý byl. 
O úspěších podrobně píše v článku „Neuvěřitelná cesta úvalských házenkářů má 
vítězný konec“ Jiří Dráb, předseda TJ Sokol Úvaly. Věří, že cesta bude mít pokra-
čování a vyčísluje finanční příspěvky města a skutečné výdaje při postupu do nej-
vyšší soutěže (ŽÚ 6/2016). 
 

TRIAL Úvaly, z.s. 

Předseda: Ing. Radek Stehno 
místopředseda: Iveta Stehnová, pokladník: Eva Havlíková. 
e-mail: info@trial-uvaly.cz 

mailto:info@trial-uvaly.cz
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TRIAL Úvaly, zapsaný spolek, má 14 členů. 
Cyklistický spolek v Úvalech, zaměřený na tvz. biketrial či cyklotrial, což je tech-
nicky zaměřená sportovní disciplína na speciálních kolech, při které jezdci zdolá-
vají různé umělé i přírodní překážky, aniž by se jakoukoli části svého těla dotkli 
země.  
Cílem spolku je organizování, podpora a zajišťování sportovních aktivit pro členy 
sdružení i veřejnost. Jedná se o dobrovolné sdružování občanů se zájmy o spor-
tování a aktivní život s účastí na závodních i nezávodních sportovních a dalších 
akcích se specializací na trialové disciplíny (organizování tréninků, podpora na-
dějných jezdců sdružení v účasti na závodech a sportovních soustředěních, koo-
perace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl podobnou činnost.)  
Trial se zúčastnil mistrovství ČR a mistrovství Evropy v Moto Trialu. Děti do 18 let 
se zúčastnily pěti dvoudenních závodů mistrovství České republiky a dvouden-
ního závodu mistrovství Evropy v Březové. K nejlepším úspěchům patří 3. místo 
na mistrovství ČR v Kyselce v kategorii C a 1. místo družstev Jinín – Pohár pořa-
datele. Pro členy spolku TRIAL Úvaly byly organizovány tréninky v okolí Úval. V 
průběhu sezóny se členové zúčastnili dvou soustředění pro talentovanou mlá-
dež. Organizovali také sportovní soustředění spolku v Tanvaldu, které proběhlo 
5. -10. 7. 2016.  Sezóna 2016 byla náročná, ale sportovní výsledky těší a motivují 
k dalšímu tréninku. Spolek Trial dostal na svou činnost dotaci od města Úvaly. 

Úvalský spolek akvaristů 

Předseda: Miloslav Kolařík 
tel. 606 474 101 
e-mail: mikouvaly@centrum.cz  
Úvalský spolek akvaristů je členem Unie akvaristů České republiky - AKVA CZ, sídlí 
na adrese Purkyňova 1152, Úvaly. Úvalský spolek akvaristů je odborně zájmovou 
občanskou organizací, zabývající se tropickou, zejména sladkovodní, akvaristi-
kou. 
Předsedou spolku byl zvolen Miloslav Kolařík, jednatelem Jan Burzanovský, po-
kladníkem spolku Antonín Slaminka a revizorem David Koplík. 
Ke dni 31. 12. 2016 měla členská základna spolku celkem 9 řádných členů a jed-
noho čestného člena. Dětský odbor spolku pak 4 děti do věku 15 let.  
Nejdůležitější aktivity ve sledovaném roce:  
pravidelné měsíční schůzky členů spolku, ale i dalších akvaristů z celé republiky 
u předsedy spolku p. M. Kolaříka v Úvalech, spolkové návštěvy vybraných veřej-
ných akvaristických akcí v ČR, plzeňské akvaristické jaro - XI. Den cichlidářů - 2. 4. 
2016, IX. kongres českého Cichlid klubu - 7. 5. 2016, Akvarista Plzeň 2016 - 3. 9. 
2016,  

https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADzdn%C3%AD_kolo
mailto:mikouvaly@centrum.cz
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AKVA EXPO 2014 - XXXX. výstava akvarijních ryb a doprovodný program - 17. 9. 
2016,  
Akvaristický podzim Brno (sp. Cyperus) - 15.10. 2016, spoluúčast na pořádání - 
XX. kongresu AKVA CZ, XV. mezinárodní setkání akvaristů spojené se zasedáním 
Unie akvaristů ČR - AKVA CZ ve Žďáru nad Sázavou - 16. 4. 2016.   
XVIII. AKVA ÚVALY (tradiční jarní akvaristický veletrh) - 15. ročník prodejně pre-
sentační akce – 14. 5. 2016, zúčastnilo se cca 270 lidí. Jejich akce jsou již od svého 
prvního ročníku v r. 1999 pořádány v prostorách velkého sálu sokolovny na ná-
městí Arnošta z Pardubic v Úvalech. Přesná účast není nikdy s definitivní platností 
známa, neboť veškeré děti cca do věku 10 let a všichni členové spolku včetně dětí 
a čestných členů mají vstupné zdarma, a nejsou tedy započítáváni v přesné sta-
tistice akcí na základě vstupného. Akce je navštěvována nejen občany z ČR, ale 
i SR, Polska, Německa, Rakouska a Švýcarska. Data konání jsou včas poskytována 
pro termínové kalendáře českých a dalších evropských vivaristických organizací 
sdružených do EATA, jejíž jsou UAČR - AKVA CZ, a tudíž i ÚSA členy. 
XVIII. vánoční akva trh v Úvalech (tradiční Vánoční akvaristický veletrh) - 17.12. 
2016 - účast cca 300 lidí.                                                                                                                                                                                         
 

Úvalský rarášek z.s. 

Kontaktní osoba: Šárka Davidová, Zuzana Slezáková 
e-mail: uvalskyrarasek@seznam.cz 
www.uvalsky-rarasek.cz 
je tříčlenný spolek, jehož cílem je pořádání pravidelných kroužků pro děti před-
školního věku s rodiči nejen na mateřské dovolené. V Riegerově ulici, v čp. 65, 
nabízí tyto kroužky: taneční hrátky, přírodovědný kroužek, výtvarné hrátky, 
hrátky rodičů s dětmi, kde děti rozvíjejí své pohybové schopnosti a učí se práce 
ve skupině. Každý kroužek navštěvuje 30 – 40 dětí. Spolek se účastní i akcí pořá-
daných MDDM - čarodějnice, nebo městem – advent. 
 

1. Úvalský tenisový, z.s. 

Předseda: Jitka Martinovská, tel. 725 334 366 
www.halauvaly.cz 
Tento spolek je čistě soukromý a komerční, využívající halu pro výuku v tenisové 
škole. Pořádá příměstské tenisové kempy a turnaje. V Guth-Jarkovského ulici 
čp.698 je sídlo Tenisové školy Úvaly. 

http://www.uvalsky-rarasek.cz/
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Zachraňme koupaliště, o.a. 

Předsedkyně: Jana Kytlicová 
e-mail: zachranme@uvalskekoupaliste.cz 
www.uvalskekoupaliste.cz 
Vznik aktivity Zachraňme koupaliště (ZK) byl spontánní reakcí po veřejném zase-
dání zastupitelstva města 23. 6. 2016, kde bylo rozhodnuto uskutečnit referen-
dum. Důvodem byla problematická otázka referenda  - Jste pro, aby bylo obno-
veno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční 
prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku? - i zdvo-
jená podmínka jeho platnosti  - K platnosti rozhodnutí v místním referendu je 
třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávně-
ných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nad-
poloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily,  
a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.                                                                                   
Z iniciativy 3 účastnic veřejného zasedání a s pomocí členů občanského spolku 
Pro Úvaly se 13. 7. 2016, i přes stále houstnoucí déšť, sešlo na zdevastovaném  
a veřejnosti zcela přístupném koupališti 32 občanů Úval různého věku, zaměření 
a profesí. Postupně počet lidí ochotných pomáhat vzrostl na více než 50. Spojoval 
je společný cíl, informovat obyvatele Úval o vyhlášeném referendu a povzbudit 
je ve snaze začít se aktivně zajímat o obnovu a zachování areálu koupaliště.  K to-
muto účelu spustili webové stránky a facebook, vyhlásili fotografickou soutěž Za-
ostřeno na koupaliště (19. 8. 2016), na dveřích úvalských obchodů se začaly ob-
jevovat samolepky s bíločerveným záchranným kruhem a názvem vzniklé aktivity 
Zachraňme koupaliště, a také pozvánky na Babí léto na úvalském koupališti aneb 
„rozmarný“ odpoledne (24. 9. 2016). Tato akce v areálu koupaliště s hrami pro 
děti a s muzikou, přehlídkou historických plavek divadelních ochotníků Oudiv, 
občerstvení zajištěné Orange barem, ale i stánkem s informací o provozování, 
opravách a údržbě koupaliště od jeho postavení až do současnosti (zpracovala 
PhDr. L. Mandová), pro dospělé, byla i vzhledem k nádhernému počasí navští-
vena přibližně tisícovkou lidí (asi 450 dětí).  Finančně akci podpořila dotací na-
dace VIA, spolek PRO Úvaly a řada Úvaláků, kteří také na místě pomáhali. Při akci 
vznikly krásné fotografie, které si veřejnost mohla prohlédnout ve stánku před 
Orange barem (1. 10.) v Husově ulici. Týden před referendem umístila občanská 
aktivita Zachraňme koupaliště po městě 6 banerů a dobrovolníci roznesli do 
všech schránek pozvánku na referendum. Aktivita splnila svůj účel, protože se 
referenda 7. - 8. 10. 2016 se zúčastnilo 2 404 občanů a 1 803 z nich hlasovalo 
ano. Občanská aktivita Zachraňme koupaliště nezanikla ani po referendu. Jejím 
dalším cílem je naplnění referenda a otevření opraveného koupaliště, ideálně 
v roce 2017.  

http://www.uvalskekoupaliste.cz/
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V nově ustavené občanské iniciativě Zachraňme koupaliště, čemuž nejvíce času 
věnovaly Zdenka Havránková, Marie Wojcziková, Hana Kameníková, Jana a Peter 
Kytlicovi a Petr Vosecký, se angažovali i členové spolku PRO Úvaly.  
 

Czech Thunderstorm Research Association, z. s. 

Hlavní činností v tomto roce byla předpověď, dokumentace a průzkum konvek-
tivních jevů nad naším územím. Byly uspořádány přednášky, výstavy fotografií, 
besedy v MDDM. Spolek propaguje naše město v rámci své prezentace na mezi-
národních konferencích a v médiích: TV Barrandov – rozhovor a reportáže 
v rámci zpráv, TV Nova – v pořadech Střepiny, Snídaně s Novou a v reportážích 
televizních novin. ČT – v událostech, ve zprávách ČT 24 a v pořadu Počasí. Několik 
článků bylo otištěno v novinách a v internetových mediích:  Deník, MF Dnes, 
Právo, Blesk, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Novinky.cz, Prima ZOOM. 
Spolku se podařilo navázat konstruktivní spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem ČR a Českým Červeným křížem, se kterými bude koordinována činnost 
při význačných meteorologických nebo hydrologických situacích. Podařilo se na-
vázat spolupráci s Evropskou laboratoří pro výzkum konvektivních bouří (ESSL).                                                                                                                                      
Členská základna, v jejímž čele stojí Robin Duspara a Tomáš Launa, čítala 24 členů 
a několik desítek spolupracovníků.  
  
V ŽÚ 11/2016 jsou politické strany a sdružení osloveny otázkou „Jak by se dala 
podpořit činnost a rozvoj zájmových spolků a organizací v Úvalech?“. ČSSD slovy 
Ing. Jankovského vyjmenovává sportovní oddíly, zájmová i občanská sdružení, 
církve i organizace řízené městem (MDDM,ZŠ, MŠ, DPS) a u každé hodnotí, ale 
téměř všude nabádá k větší komunikaci mezi sebou a spolupráci. Za Otevřené 
Úvaly odpovídá M. Mahdal a objasňuje, co se rozumí podporou města a obou-
stranným vztahem. Za úvalskou ODS J. Krutský vyjadřuje uspokojení nad množ-
stvím spolků a klubů a děkuje ochotným členům za práci, kterou většinou ode-
vzdávají zdarma ve volném čase. Finanční podpora od města je podle ODS i Ote-
vřených Úval navýšena oprávněně. ODS uvítá i pomoc TS při opravách a údržbě 
majetků. PRO Úvaly zmiňuje současnou podporu od města a věří, že všichni využijí 
finanční prostředky hospodárně a smysluplně a je třeba pokračovat v přiměře-
ném navyšování podpory, jak nevyhnutelně roste město, ale určením pevného 
procenta z rozpočtu města.  
 

Církve 
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Římskokatolická farnost Úvaly 

nám. Arnošta z Pardubic 45, 250 82 Úvaly 
tel.: 723 438 278 
http://www.farnost-uvaly.estranky.cz/ 
Jen několik věřících se účastní bohoslužeb v barokním kostele Zvěstování Páně, 
zasvěcenému Panně Marii. Do Úval byl povolán pater Mgr. Krzysztof Lach, farář 
polské národnosti. 
 

Církev československá husitská 

Farní úřad a Husova kaple 
Pražská 180, 250 82 Úvaly 
Farářka: Mgr. Jitka Pokorná, tel. 605 920 773 
http://www.ccshuvaly.cz/ 
Farářka Mgr. Jitka Pokorná slouží bohoslužby 1. a 3. neděli v měsíci, v pondělí  
a úterý odpoledne nabízí kroužek výtvarné techniky, který vede Alena Janurová, 
od září kroužek bible pro menší školní děti, které chtějí poznat biblické příběhy. 
V budově v Pražské ulici čp. 180 se konají občasné koncerty, kulturní setkání, na-
cvičuje zde Komorní pěvecký sbor Christi. V březnu oslavila církev 95. výročí za-
ložení této náboženské obce v Úvalech a okolí. Slavnostní bohoslužbu vedl bis-
kup pražský, docent doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. Církev se původně nazývala 
Církev československá, zahrnovala nejen Úvaly, ale další okolní vesnice. Od svého 
založení r. 1921 sídlila ve Škvorci. Roku 1968 bylo rozhodnuto o přenesení sídla 
náboženské obce do Úval. Farářka vzpomenula v březnovém čísle ŽÚ jména slou-
žících duchovních – Karel Kučera, Ludvík Konařík, nejdéle sloužící Jiří Kostelecký 
v letech 1963 až 2000. Vzpomínala i na předsedy rady starších. 
10.6. se CČSH připojila k akci „Noc kostelů“, kdy jsou podle možností pro veřejnost 
otevřeny kostely od večerních hodin zhruba do 23h. s programem či jen prohlíd-
kou. NO Úvaly uspořádala výstavku prací 12 dětí svého výtvarného kroužku,  
s velmi zdařilými akvarelovými plátny s autoportréty a jinými náměty. 
Při šestistém výročí upálení mistra Jana Husa r. 1415 byl 29. června  v Rosenbau-
mově parku odhalen Husův kámen za přítomnosti vedení obce a členů Církve čsl. 
husitské, která se hlásí k myšlenkám reformátora Jana Husa. 
Výtvarný kroužek při CČSH vedený Alenou Janurovou připravil k 700. výročí na-
rození nejvýznamnější postavy českých dějin Karla IV. výstavku v CVA „65“ s tvor-
bou dětí na toto téma. 
6. 11. bylo v Husově kapli uspořádáno setkání s Olgou Nytrovou a její poezií.  
 

http://www.farnost-uvaly.estranky.cz/
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Církev bratrská 

Pražská 477, 250 82 Úvaly 
http://portal.cb.cz/sbory/uvaly 
Církev bratrská v Úvalech, Pražská 477, je součástí sboru Církve bratrské v Praze 
3, v ulici Koněvova, č. 24. Správcem a kazatelem úvalského sboru je Mgr. Broni-
slav Kaleta. Základní aktivitou církve je zvěstování evangelia na pravidelných bo-
hoslužbách každou neděli v 9,30 h. Významnými dny v životě církve jsou křesťan-
ské svátky, zejména Vánoce a Velikonoce. Církev úzce spolupracuje s církvemi 
Čsl. husitská, Českobratrská evangelická  a křesťanským společenstvím. Úvalští 
členové Církve bratrské se starají o objekt modlitebny v Pražské ulici v Úvalech  
a její provoz. V roce 2016 upravili zahradu před modlitebnou a udržují ji. Vzhle-
dem k malému počtu členů a jejich vyššímu věku není v jejich silách se výrazně 
podílet na kulturních akcích v našem městě. Tyto akce vítají a navštěvují. Cítí se 
součástí našeho města, váží si zájmu města. 
 

Křesťanské společenství 

Věřící Křesťanského společenství se scházejí k modlitbám, o svátcích i pro du-
chovní posilu v domě manželů Hoblíkových v ulici 28. října. 
 
Společné akce církví se konají několikrát do roka, např. 19. ledna v 9.30 byla eku-
menická bohoslužba v úvalském kostele Zvěstování Panně Marii.  
 
9. Politika a politické strany 
 

Volby  
V ŽÚ 10/2016 starosta města vydal Oznámení o době a místě konání voleb do 
zastupitelstva Středočeského kraje a místního referenda s datem a místy ko-
nání. 
 
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a místní referendum o opravě, či 
zrušení koupaliště se uskutečnily ve dnech 7. a 8. října ve třech volebních okrs-
cích (dům s pečovatelskou službou, MDDM, základní škola). V Úvalech žije 4 771 
voličů, bylo vydáno 2 421 obálek. Volební účast dosáhla 50,74 %. Nad 4 % získaly 
hlasy tyto strany a sdružení kandidující do zastupitelstva Středočeského kraje:                                                                                                                                    
TOP 09: 9,21 %   
Občanská demokratická strana: 15,55 %  
Česká strana sociálně demokratická: 10,32 %   
Ano 2011: 16,44 %   
Starostové a nezávislí: 26,43 %     

http://portal.cb.cz/sbory/uvaly
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Česká pirátská strana: 4,75 %   
Komunistická strana Čech a Moravy: 4,03 % 
Mírně pod hranicí 4% v Úvalech zůstala Koalice KDU-ČSL,SZ,SNK ED s 3,10% a 
Koalice SPD a SPO s 3,14%. 
Určité zanedbatelné procento získaly i další strany a sdružení – OBČANÉ 2011; 
Volte Pr. Blok www.cibulka.net; Koruna Česká; Romská demokratická strana; 
Národní demokracie; Úsvit s Blokem proti islamizaci; Svobodní a Soukromníci; 
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI; SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK; DSSS-Imi-
granti, islám nechceme!; SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZSKA.  
 
Místní referendum bylo prohlášeno za platné a závazné.  Z celkového počtu 
4 785 oprávněných osob bylo vydáno 2 404 obálky. Z celkového počtu platných 
hlasů odpovědělo na otázku referenda ano 1 803 lidí, 488 ne. 12 se zdrželo hla-
sování. Otázka zněla: „Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když  
o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekon-
strukci infrastruktury a ostatního majetku města?“  
Ano odpovědělo 37,68 % oprávněných osob zapsaných v seznamu a 75 % opráv-
něných osob, které se místního referenda zúčastnily. Procenta vyjádřila názor 
občanů na zachování koupaliště. Referendum stálo městskou pokladnu 40 000,- 
Kč a jeho výsledek je pro vedení města závazný. Veřejnost byla seznámena s his-
torií a technickým stavem koupaliště, starosta informoval v ŽÚ občany o odstra-
nění patnáct let starých provozních budov, deset let starých šaten.                                                                                                                                        
 

ČSSD 
Místní organizace České strany sociálně demokratické zastává motto, že Sociální 
demokracie je hnutí, které důsledně spojuje myšlenku svobody, demokracie 
a sociální spravedlnosti. Podporuje šanci všech lidí na důstojný život a dosažení 
úspěchu, bez ohledu na to, jestli se narodili v chudé nebo bohaté rodině. A ne-
kompromisně hájí lidskost, rovnost a solidaritu; a tímto mottem se i prezentuje 
v rámci úvalské politiky.  
Předsedou místní organizace je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., místopředsedy 
RSDr. Vítězslav Pokorný a Ing. Martina Jaklová, MBA, DiS. Místní organizace pů-
sobí na poli úvalské politiky od roku 2007 a v současnosti má 14 členů. Má své 
zástupce jak v zastupitelstvu (Petr Petržílek, Vítězslav Pokorný), tak i v radě 
města, kde V. Pokorný zároveň vykonává funkci neuvolněného místostarosty 
města. 
V roce 2016 se konaly volby do krajských zastupitelstev. Do zastupitelstva Stře-
dočeského kraje byli nominování i zástupci MO ČSSD Úvaly. Organizace se schází 
minimálně čtyřikrát ročně k projednání informací z vyšších stranických orgánů, 
ze zastupitelstva a rady města a zásadních podnětů týkajících se města Úvaly. 

http://www.cibulka.net/
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Vyjadřuje se k realizaci projektů města a zajišťuje uskutečnění svých vlastních 
projektů. Členové místní organizace plně podporují rekonstrukci městského kou-
paliště. Nadále také podporují zpevnění Bendlovy stezky a realizaci původně am-
fiteátru, nyní přejmenovaného na projekt park Vinice.  
 

KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) 
Předsedou je Ing. Ladislav Morávek. Pro kroniku sděluje: „Rok 2016 v ZO KSČM 
Úvaly měl několik stěžejních bodů, které byly na schůzích naší malé ZO probírány. 
Hlavním byly volby do krajského zastupitelstva 7. a 8. 10. 2016 spojené s místním 
referendem o zachování koupaliště, volby prezidenta USA v listopadu, referen-
dum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, ale i mezinárodní vztahy mezi 
Ruskem, Čínou, Íránem a USA, EU, Tureckem, hlavně v Sýrii, utečenecká krize 
z rozbitých zemí severní Afriky a Blízkého východu, kterou způsobily hlavně Spo-
jené státy americké za aktivní spolupráce s EU, počínaje Jugoslávií a konče Sýrií  
a Ukrajinou. Z pěti fungujících států v letech devadesátých (od r. 1991) je 13 
polo-států s teroristickým podhoubím Islámského státu, Al-Kaidy či jiné organi-
zace. Místní referendum o zachování koupaliště se nám zdá sporné proto, že ne-
byla nastavena otázka koupaliště ano/ne, ale koupaliště, nebo infrastruktura 
města. Na schůzi byla kritiky přijata i „přínosná „ úloha našeho ministra kultury 
Hermanna s trapným prosazováním na státní vyznamenání „svého“ kanadského 
strýce včetně jeho oficiálního setkání s dalajlámou. Další léta se nám jeví jako 
další konfrontace Západ – Východ. Doufáme, že současná mezinárodní slovní 
konfrontace nepřejde v konfrontaci válečnou.“ 
 

ODS – Občanská demokratická strana 
 
„MS ODS v Úvalech začalo volebním sněmem, na kterém dlouholetý předseda 
sdružení a dvojnásobný starosta města MUDr. Jan Šťastný oficiálně oznámil svůj 
již předem deklarovaný úmysl dále nekandidovat na funkci předsedy. Po diskusi 
a kandidátských projevech byli velkou většinou hlasů zvoleni Ing. Josef Martinov-
ský předsedou sdružení a JUDr. Helena Jukinová a Ing. Alexis Kimbembe místo-
předsedy. Poté na návrh nově zvoleného předsedy členové jednomyslně zvolili 
MUDr. Šťastného čestným předsedou místního sdružení.  
V roce 2016 dále pokračovala účast ODS v radniční koalici v Úvalech. Ing. Kim-
bembe pracoval jako uvolněný místostarosta města, člen MS ODS Josef Krutský 
a nestraník Roman Martinák, zvolený za ODS, působili v zastupitelstvu města. 
Volební program naši zastupitelé naplňovali v rámci uzavřené koaliční smlouvy 
zejména se zřetelem na snahu dále zmenšovat tzv. vnitřní dluh města v in-
frastrukturní a sociální vybavenosti. 
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Každý měsíc se konala schůzka rozšířeného vedení MS ODS, přístupná všem čle-
nům MS i případným zájemcům z řad příznivců, v salonku hospody Na Dobrým 
místě. Na těchto akcích místostarosta a zastupitelé seznamovali ostatní členy 
s děním a plány činnosti rady města a zastupitelstva, probírala se strategie a 
směry dalšího postupu v koalici a ve správě města. Dále pak se diskutovaly i obec-
nější společenské a politické problémy, zejména pak příprava na volby do kraj-
ského zastupitelstva, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016, které pro ODS v Úvalech 
skončily slušným ziskem 15,55 % platných hlasů, což znamenalo 3. místo z 21 
kandidujících subjektů. Koncem prosince 2016 proběhl výroční sněm, spojený 
s vánočním posezením s příznivci a rodinnými příslušníky. Ke konci roku 2016 
mělo MS ODS dvacet členů. Bohužel jsme ztratili jednoho ze zakládajících členů, 
Ing. Radka Fiedlera, který zesnul ve věku 84 let. Budiž čest jeho památce.“ Ze 
zprávy předsedy MS ODS J. Martinovského. 
Předseda se v ŽÚ 4/2016 obsáhle vyjadřuje o možných úpravách územního plánu 
města a používá článek k předvolební agitaci za politickou stranu s nabídkou 
růstu města. 
 

TOP 09 
 
Jediným členem v Úvalech je bývalý starosta Ing. Ivan Černý, jenž je organizo-
ván v Jirnech. 
 
 
10. Život ve městě 
 
Parkování ve městě 
V ŽÚ 2/2016 hodnotí starosta města P. Borecký regulaci parkování v ulici Husova 
a na náměstí Arnošta z Pardubic jako zlepšení situace. Návštěvníci obchodů a re-
staurací mají kde zaparkovat, ale část aut se podle očekávání přesunula do ulic 
kolem nádraží. Nastal čas se zamyslet nad další regulací parkování. Návrh byl 
představen v ŽÚ 2/2016 i s mapkou a datem 1.9.2016. 31.3. mohli občané návrh, 
který byl předložen komisím, v dubnu připomínkovali. 
 
Po úpravě lze v Husově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic podélně a bezplatně 
parkovat dvě hodiny. Ke kontrole slouží za sklo umístěné kotoučky vyznačující 
začátek času parkování. Lidé, kteří v lokalitě bydlí nebo pracují, si mohou pro ce-
lodenní parkování zaplatit roční kartu ve výši 500,- Kč. Pro druhé auto je poplatek 
1 500,- Kč a pro třetí auto 3 000,- Kč. Mnohé ulice kolem nádraží byly vyznačeny 
jako jednosměrné, na mnoha hlavních ulicích se nesmí parkovat: Mánesova, část 
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Jiráskovy ulice, Na Spojce, Klánovická a Žižkova, která se pro mnohé automobi-
listy stala v době oprav ulic v centru města hlavní výjezdovou ulicí z města.  
Znovu se starosta P. Borecký vrací k problematice parkování v článku „ Řešení 
dopravy na nádraží ve středních Čechách musí obcím pomoci řešit Středočeský 
kraj“ v ŽÚ 11/2016. Hovoří o problematickém zvyšování kapacity parkovišť, nová 
místa přitáhnou nová auta. Dráhy nespolupracují. Je třeba posunout první pásmo 
jízdného až do Českého Brodu a vybudovat parkoviště P+R u obce Tuklaty … 
„Jak řešit parkování u železniční stanice Úvaly?“ Předseda komise pro dopravu 
Jiří Vomáčka v ŽÚ 11/2016 navrhuje regulaci parkování v okolí nádraží. Možnost 
zakoupení parkovací karty za roční poplatek 500,- Kč pro obyvatele vybraných 
ulic a pro ostatní obyvatele je navržena cena karty 1000,- Kč. Zavedení systému 
se předpokládá v 1. polovině roku 2017. 
 
Kultura 
 
V ŽÚ 7-8/2016 v článku „Kultura jako důležitá součást našeho života“ hodnotí 
místostarosta V. Pokorný jakou roli město hraje v této oblasti, vyjmenovává kul-
turní památky a stánky. Hodlá připravit rozumnou koncepci rozvoje kulturní čin-
nosti. 

Koncerty 

3.1. v „65“ (CVA) vystoupila skupina Euphorica se Středověkou písní napříč Evro-
pou. Dobová hudba a dobové oblečení čtyř mladých hudebnic. 
5.2 pořádal MDDM „Souznění“ pásmo poezie a hudby Zbyňky Šolcové s předne-
sem Jarmily Švehlové, vstupné dobrovolné. (Foto a text ŽÚ 4/2016) 
12.2. v Centru volnočasových aktivit (CVA) Riegerova 65 byl kulturní komisí po-
řádán koncert Jiřího Stivína – barokní flétny (vstupné 120,- Kč). 
4.3. v „65“ recitál Radky Fišarová, vstupné 80,- Kč – z důvodu nemoci byl odlo-
žena na léto. 
12.3. v DPS se konal koncert Musica Dolce Vita – Písně beze slov – působivý pro-
gram židovských písní (úvalská umělkyně Zbyňka Šolcová – harfa, Daniela De-
muthová - mezzosoprán a Žofie Vokálková - flétna). V pořadu zazněl příběh 
jedné židovské rodiny. (Foto a text ŽÚ 4/2016) 
6. května se konal koncert kytaristy Štěpána Raka v CVA „65“, vstupné 120,- Kč. 
4. června zvala na koncert u příležitosti 15. výročí působení pěveckého sboru 
CHRISTI v Úvalech komise pro kulturu do CVA „65“ – PÍSEŇ DUŠE. 
Komise pro kulturu pozvala na folkový koncert P. Jíšové do sálu CVA „65“ - 
Pavlína a Adéla – na pátek 29.4.2016, vstupné 100,- Kč. 
20.5. v sokolovně pořádala Martin Vydra (mladý úvalský rodák) Jarní koncert 
spolu s Ženským sborem MDDM a hosty.  
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Zcela novou atrakcí byl při Dni dětí i Talents Stage 2016 pořádaný MDDM a ZŠ 
za vydatného přispění Heuréky, Mámy v Úvalech, Hovorka autodoprava, Ote-
vřených Úval, MO ČSSD ad. 
14.10. v DPS se konal koncert nevidomého hudebníka a skladatele Mária Bi-
háriho, zahrál a zazpíval romské, slovenské a české písně a svoje skladby. 
11.11. v CVA „65“ vystoupila zpěvačka Irena Budweiserová za doprovodu kyta-
ristů Miroslava Linky a Jakuba Racka na svatomartinském koncertě. 
27.11. se v kostele konal adventní koncert žáků a učitelů Základní umělecké 
školy. 
3.12. v DPS uspořádala komise pro kulturu Vánoční galakoncert tria Musica 
Dolce Vita – Zbyňka Šolcová harfa, Žofie Vokálková flétna a Daniela Demuthová 
zpěv. 
11.12. se konal Adventní koncert Zuzany Lapčíkové a Vladislava Bláhy – netra-
diční duo cimbalistky a kytaristy, kteří vystupovali po celém světě, v CVA „65“. 
17.12. úvalský rodák Martin Vydra pozval na Tradiční prosincový vánoční kon-
cert v úvalské sokolovně. 
18.12. pod záštitou starosta P. Boreckého pořádala Komise pro kulturu koncert 
Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba – ve Spojeném pěveckém sboru účinkoval 
Komorní sbor Christi, Pěvecký sbor Smetana Kladno, Smíšený pěvecký sbor Buš-
těhrad, sólisté a smyčcové kvarteto (plakátek v ŽÚ 12/2016), dirigoval Jakub 
Novák, nacvičili V. Pokorný a E. Nádeníčková. 
 
 
Úvalské hudební skupiny  
I když pod titulkem kapitoly si lze spíš představit popovou hudbu, patří sem i ko-
morní pěvecký sbor Christi, který oslavil 15 let svého trvání. S myšlenkou založení 
přišel v roce 2001 Vítězslav Pokorný, tehdejší dirigent Chrámového sboru  
a u zrodu stály varhanice a klavíristka Eva Nádeníčková a pěvkyně Jindřiška  
a Marta Ženatých. Prvním veřejným vystoupením byla připomínka Mistra Jana 
Husa u vatry ve skautském areálu. Sbor se podílí od r. 2011 na provedení České 
mše vánoční a 4. června si slavnostním koncertem své výročí připomenul, jak píše 
v ŽÚ 6/2016 V. Procházka a doplňuje obsah večera v ŽÚ 7-8/2016. 
V Hospodě na hřišti – U Káši – v Klánovické ulici byl 10.12. vánoční koncert popu-
lární úvalské skupiny Medvěd 009 + CZ. 

Výstavy 

Přednášky a výstavy pořádané MDDM 
15.1. se konala v galerii MDDM společná výstava Elišky Klocové a Báry Kašparové 
(Zajíčkové), které ředitelka představuje v ŽÚ 1/2016 jako šikovnou floristku a za-
čínající malířku. 
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26.2. Václav Vícovský – Irsko, vernisáž výstavy fotografií s hudebně pevěckým 
doprovodem P. Nováčka a sester Vícovských. (Foto a text ŽÚ 4/2016) 
11.-13.3. probíhala výstava dalších úvalských fotografů – Roberta Brajera a jeho 
dcery Veroniky Brajerové (doprovodil Ondra Novák hudbou a zpěvem). 
(Foto a text v ŽÚ 4/2016). 
8.-10.4. výstava Toulky – Zahrada ticha – fotografie od Ing. V. Procházky – na 
vernisáži zahrála Z. Šolcová na harfu. O výstavě napsala do ŽÚ 5/2016 návštěv-
nice M. Krčmářová pěknou recenzi. 
7.-9.10. Galerie MDDM nabídla ve svých prostorách v ulici V. Nováka, č. 372, ver-
nisáž dřevořezeb Františka Frühaufa, který je od roku 1985 členem amatérských 
výtvarníků Prahy východ. Umělec bere svou tvorbu jako koníčka, ale vystavuje 
pravidelně v Praze v Betlémské kapli.       
11.12. se uskutečnila vernisáž vánoční výstavy, která trvala 4 dny v MDDM Na 
křídlech andělů – práce dětí výtvarných kroužků a keramiky.                                                  
 
Výstavy pořádané městem 
Velkou výstavu uspořádala Letopisecká komise ve spolupráci s Komisí pro kulturu 
pod záštitou města Výstavu městských kronik u příležitosti jejich předání k digi-
talizaci a uložení do Státního okresního archivu od 2. do 11. září v sálku DPS ná-
městí Svobody čp. 1570. Dopolední návštěvní hodiny byl vyhrazeny pro školy a 
byly plně využity s výkladem kronikáře V. Pokorného. Během podvečerních hodin 
byly promítány záznamy hovorů s významnými občany města, 12 dílů Paměti 
města. Veškeré podkladové materiály jsou uloženy v archivu městských kronik a 
tím k dispozici k připomenutí výstavy a opětovnému použití na panely. V ŽÚ 
10/2016 je uveřejněn obsáhlý článek věnovaný tématu „Výstava městských kro-
nik očima autorů“. 
L. Mandová píše … uspořádaly letopisecká a komise pro kulturu výstavu měst-
ských kronik, psaných od roku 1870, kterou v sálku DPS uvedl Mgr. Roman Kolek, 
ředitel Státního okresního archivu. Na výstavě navštívené místními patrioty bylo 
možno si prohlédnout plány ve 30. letech plánované školy, školní a jiné kroniky, 
byly připomenuty místní stavební památky. Občané se seznámili s kompletní do-
kumentací výboru pro stavbu sochy Arnošta z Pardubic a s kopií listiny Vladislava 
Jagellonského, kterou uděluje pánu ze Stěžova právo vybírat mýto na mostě přes 
Výmolu. Nechyběly historické mapy. Kroniky byly následně předány do okres-
ního archivu k digitalizaci.  
 
Další významnou výstavou, která byla téměř současně pořádaná Komisí pro kul-
turu František Kollman – dynamika v obrazech 8.-29.9. v CVA „65“ v Riegerově 
ul. Umělec namaloval na místě pro aukci s výtěžkem jako darem pro ZŠ Úvaly. 
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Besedy 

Napříč Ománem – v sálku DPS 15.1. provedli úvalské návštěvníky úvalští man-
želé Kalovi s dětmi s přivítáním ománským čajem. 
19.2. v DPS „Jeden je málo“ aneb „ETIKOTERAPIE slovem a písní“. Kompono-
vaný večer o nemocech vztahů a následně těla. (V. Vogeltanz a J. Smrž). 
Na autorské čtení v DPS 18.3. se spisovatelkou Irenou Douskovou pozvala Ko-
mise pro kulturu a článek V. Procházky. Autorka představila svůj román Med-
vědí tanec. 
Stanislav Motl v Úvalech s dokumentem o Lídě Baarové, beseda v DPS 15.4. 
17.6. v DPS Petra Tvrdíková, bývalá oblíbená učitelka na ZŠ, vyprávěla o cestě 
do Argentiny s ochutnávkou čaje maté a zákusků podle argentinských receptů. 
22.6. v „65“ zazpívala na odkládaném koncertě Radka Fišarová francouzské 
šansony. 
Povídání s herečkou, malířkou a spisovatelkou Ivou Hűttnerovou bylo v DPS 25. 
listopadu. Oblíbená autorka podepisovala své knihy i obrázky.  
21.10. odpovídali na otázky Milan a Ivona Procházkovi na besedě, kde se pil i čaj 
masala v DPS – Barma nebo Myanmar? 
 
 

Advent  

Město připravilo 27. listopadu rozsvícení vánočního stromu na náměstí Arnošta 
z Pardubic. Advent zahájil starosta P. Borecký proslovem a vyhlášením Juniora 
města Úvaly, jímž se stal Břetislav Hájek. Osmnáctiletý student postoupil do fi-
nále celosvětové soutěže Code-in každoročně vyhlašované společností Google  a 
stal se nejlepším reprezentantem Evropy. Vedle opravování chyb a testování pro-
gramů mu byl zadán úkol programovat pro OPEN MRS software pro nemocnice.                                                                                         
Vedle stánků s vánočními předměty a občerstvením včetně svařeného vína mohli 
návštěvníci vyslechnout vánoční program, kde zazpívaly školní děti. Nicole Ma-
toušová nadchla svým pěveckým uměleckým výkonem. Následovaly vánoční  
a jiné písně úvalského sboru Christi. 
Rozhovor s Juniorem roku byl uveřejněn v ŽÚ 1/2017, kde mimo jiné říkal: „…Cí-
lem soutěže je zapojit studenty do vývoje open-source programů. Hlavním orga-
nizátorem soutěže je tedy Google, ale na celé soutěži se podílejí i jednotlivé open-
source organizace. Tyto organizace zadávají studentům různé úkoly, které stu-
denti plní. Mezi tyto úkoly patří například programování nových funkcí, opravo-
vání chyb a testování programů …“. 
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Plesy 

23.1.2016 na XVI. Městský ples – pozvala Kulturní komise do úvalské sokolovny, 
k tanci zahrála kapela Bingo Band, cena vstupného byla 150,- a vstupenka byla 
slosovatelná, tombola bohatá. Ples vyprodán. 
13.2. Spolek Jonatán pořádal druhý klasický Country bál také v sokolovně, 
vstupné 200,- Kč. K poslechu a tanci hráli Holokrci. (ŽÚ 3/2016 fotograficky i slo-
vem dokumentuje akci J. Horová a I. Prchalová) 
20.2. se v sokolovně konala u příležitosti 130. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů Hasičská taneční zábava, zahrála skupina Universe Ondry Nováka, cena 
lístku 150,- Kč. 
 

Společenské akce 

MěÚ Úvaly zprostředkovává i návštěvy pražských divadel. Na 25. 8. nabídl vstu-
penky na český komorní muzikál Touha jménem Einodis letní scény divadla Un-
gelt. Hlavní hrdinku baronku Sidonii Nádhernou, poslední majitelku zámku Vr-
chotovy Janovice, představovaly a zazpívaly Marta Kubišová, starší baronka,  
a Aneta Langerová, mladší baronka Sidonie. Oba profesionální hlasy se svým za-
barvením nádherně doplňovaly. 
Další vstupenky byly nabídnuty do divadla Rokoko na komedii Louise Nowry Noc 
bláznů, která návštěvníky zavedla do psychiatrické léčebny a nechala nahlédnout 
do divadelního zákulisí.  
MěÚ pozval občany do Národního divadla na představení V rytmu swingu buší 
srdce mé. Swingový muzikál o osudu pianisty, skladatele a textaře Jiřího Traxlera 
byl uveden za doprovodu orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky.                                                                               
Čtvrtou nabídkou byla pozvánka do divadla Ypsilon na představení Vánoční ve-
čery s koledami a vánoční mší. 
 
5.3. v sále CVA Riegerova čp.65 se konal Dětský karneval pořádaný MDDM při 
reprodukované hudbě se soutěží o nejlepší masku. Soutěžilo 56 masek – vítězná 
se jmenovala Pravěk. Foto z akce je v ŽÚ 4/2016. 
26. března zahrál Jaromír Jansa v sálku DPS populární melodie k poslechu a tanci 
pro seniory – Pomlázkové odpoledne – společné foto účastníků  akce je v ŽÚ 
5/2016. 
 
Do společenských akcí lze také zařadit i první Garage Sale neboli garážový výpro-
dej – bazar, prodej mezi vraty – navazuje na již populární výprodeje a tím i sou-
sedská setkávání. Registrace se děje přes sociální sítě web a facebook 
(gsuvaly@gmail.com.), předpokládá se skvělá zábava. 
 
I soukromé kluby mohou přispět k rozmanitému životu města. Příkladem je 

mailto:gsuvaly@gmail.com
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Plavecký klub Natrix pořádal pro děti veselé pohádkové putování s princem Jaro-
mírem za princeznou – Pohádka o Písničce (hrál Marek Vojtěch z divadla Harmo-
nika) 10.4.2016 v prostorách klubu Jirenská čp.1883. 
18.6. zase pozval na dětský triatlon, na IV. ročník akce Letní slunovrat … s obsáh-
lým programem. 
30.4. v předvečer Filipojakubské noci proběhlo tradiční upalování úvalské čaro-
dějnice v režii MDDM za přispění města na hřišti pod sokolovnou. Hrála country 
kapela Kolegové. 
11.5. došlo k setkání v DPS u příležitosti Dne matek se zástupci města a seniory 
s vystoupením dětí z Mateřské školy Pražská. 
28.5. se konal již III. úvalského kotlíku. ŽÚ 7-8/2016 informuje o průběhu a při-
kládá foto z akce. Kronikářka uvádí: Provozovatel  hospody Na Dobrým místě Ro-
man Martiňák uspořádal  poslední květnovou sobotu soutěž o nejlepší guláš  
Úvalský kotlík. Na náměstí Arnošta z Pardubic vyrostlo 29 polních kuchyní. Žízniví 
kuchaři a odborná porota včetně diváků hasila žízeň pivem čepovaným v soko-
lovně, v hospodě pana Martináka.  Hodnotící komise předala zlatou medaili týmu 
Zavadilka z dalekého Valašska, stříbrnou získali Drábečci, bronzovou medaili 
Borci. Podle odborné veřejnosti zvítězila restaurace Bruxx a Parlament, druzí byli 
Štamgasti Dobrýho místa, třetí se umístil guláš od Mlsný huby. 
10.9. na hřišti pod sokolovnou tradičně byly připraveny atrakce a pouťové stánky 
soukromé společnosti (povolené MěÚ) u příležitosti úvalského posvícení. 
24.9. na třech stranách ŽÚ 11/2016 je fotodokumentace a informace o akci ZK 
Babí léto na úvalském koupališti aneb „rozmarný“ odpoledne (viz též Spolky). 
Byla vyhodnocena fotografická soutěž Zaostřeno na koupaliště, návštěvníci sami 
hlasovali, ti také vytvořili společné výtvarné dílo (otisky rukou na plátně včetně 
psí tlapky) a za hudebního doprovodu kapel zhlédli úžasnou retro módní pře-
hlídku plavek v podání ochotnické divadelního souboru OUDIV. Vše se odehrávalo 
v prázdných bazénech koupaliště. 
5.10. Mezinárodní den seniorů – byly pozváni do DPS na posezení s občerstvením 
a programem za účasti pečovatelek a vedení města. 
Velmi úspěšnou společenskou akcí bývá tradiční minifestival pořádaný MDDM 
v jejich sídle …tak trochu úlet, který se opět 17.9. vydařil. K výstavám a worsho-
pům se přidala vystoupení hudebních skupin i úvalských – Nekru, Hékelen Tékelen 
a The Snails, která se pro nepřízeň počasí musely přesunout do nedalekého sálu 
hotelu Budka. 
Od 15. do 16.12. MDDM pořádal Vánoční tvoření v duchu lidové tvorby – po-
zvánka v ŽÚ 12/2016. 

Společné akce 

8. 3. se uskutečnil 4. ročník happeningu Pamatuj! Jedná se o vzpomínku na za-
vraždění 3 792 československých občanů v Osvětimi – Birkenau 8. března 1944. 
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Nacisté zlikvidovali rodinný tábor, když seznali, že se nemusí obávat kontroly 
členů Červeného kříže.  Památka obětí hromadné vraždy byla uctěna písněmi, 
verši a referáty dějepisného semináře. Obětmi v německých koncentračních tá-
borech, zejména právě v Osvětimi – Birkenau, se v průběhu let 1942 až 1944 se 
stalo i 24 židovských občanů z Úval, jejichž jména žáci ZŠ na happeningu předčí-
tají.  
12.3. v sokolovně Mámy v Úvalech pořádaly Bleší trh s tvořivými velikonočními 
dílničkami pro děti, totéž si zopakovaly 26.11. 
10.4. úvalské kočárkující maminky pozvaly celé rodiny na netradiční běh - Mezi-
národní závod kočárků na fotbalové hřiště na Slovanech. Pod realizačním týmem 
strolleringu A. Adamové se podílely Billa, Pro Úvaly, Dúlek, Tiskárna Úvaly, Mámy 
v Úvalech. 
15.4. se konala BURZA – vy přinesete, my prodáme – vše pro děti pro jaro, léto 
2016 v Mateřské škole Kollárova čp. 1260. 
Obec Přišimasy zvala na společnou akci pro sousední obce Den Země na Klepci, 
tradiční setkání 16.4. a křest knihy J. Psoty Klepec – Vrch na Kolínsku. 
30.4. jubilejní 10. ročník Čarodějnického běhu – start i cíl před ZŠ Úvaly pořádal 
spolek Jonatán. 
28.5. MDDM a Základní škola společně zaplnily hřiště pod sokolovnou a prostory 
kolem školy a dolní část náměstí při akci Den dětí v Úvalech bohatým programem 
a soutěžemi 
4.6. XI. BEZPEČNÁ SOBOTA – na hřišti pod sokolovnou s tradičními ukázkami čin-
nosti složek Policie ČR, Sboru dobrovolných hasičů a bojových umění. Městská 
policie připravila pro děti dopravní hřiště. Byla vyhodnocena výtvarná soutěž 
MDDM na téma hasiči. 
25.6. oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Úvaly se konaly 
v prostorách hasičské zbrojnice a přilehlých prostorách. 
 
Výsledky 2. ročníku letního kina, které se konalo v letních měsících pod sokolov-
nou, shrnula Markéta Rydvalová. Promítaly se hlavně české filmy, na devět před-
stavení přišlo 1 000 diváků. Letní kino podpořil nejen Sokol, ale MěÚ a Technické 
služby Úvaly a MDDM.  
 
 

Koupaliště  
Koupališti a snaze o jeho znovuobnovení bylo věnováno mnoho času, článků a 
diskusí věcných i rozjitřených. Prakticky téma převládlo i v místním měsíčníku Ži-
vot Úval a nekončí ani jeho posledním č.12/2016. 
V kapitole Koupaliště je shrnuta vlna vzedmutá první zmínkou o možném zrušení 
a nahrazení snad volnočasovým areálem, která pomalu přešla do zvýšené hladiny 
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adrenalinu u občanů města a ústila v rozsáhlé příspěvky všech zúčastněných 
stran s argumenty pro a proti, prostě jak dál. Po referendu (viz dále) nastala opět 
diskuse zástupců šetrnější skupiny pro pouhou rekonstrukci a zástupců názoru, 
když budovat, tak koupaliště 21. století. Do konce roku bylo o čem debatovat (viz 
další citace článků ŽÚ 9 až 12/2016). 
 
V ŽÚ 3/2016 v článku „Jak dál s úvalským koupalištěm?“ starosta Petr Borecký 
navazuje na květnový článek z roku 2015, že město je nuceno uzavřít koupaliště 
a vysvětluje peripetie s hledáním investorů, které však odrazovala očekávaná 
výše investice cca 25-30 mil. Kč. Dva měli zájem do projektu vstoupit, začala se 
připravovat projektová dokumentace, ale zákon pro dlouhodobý pronájem are-
álu vyžadoval koncesní řízení, které znamená cca půlroční zdržení, takže zájem 
opadl a nebyla podána žádná nabídka. Koupaliště je dále v havarijním stavu  
a neschopné provozu. Starosta nabízí několik čtvero řešení: 1. komplexní rekon-
strukci za 25-30 mil. Kč. S tím, že se neuskuteční jiné zásadní projekty (náměstí 
Arnošta z Pardubic či sanace bytového fondu, rekonstrukce ulic atp.; 2. přebudo-
vání na biotopové koupaliště s nižšími náklady, ale i menší kapacitou; 3. defini-
tivní zrušení koupaliště a přebudování celého areálu na volnočasový areál (spor-
tovní hřiště, jeviště s letní scénou, skatepark, zimní kluziště atd.) se zhruba třeti-
novými náklady; 4. ponechat koupaliště svému osudu a čekat na dobu, kdy bude 
mít město více peněz. S dotacemi nelze v nejbližší době počítat. Starosta s odbor-
níky je otevřen občanským podnětům a nápadům. 
Tato informace, a i pozorování občanů dění na koupališti, kde došlo v předchozím 
roce ke zbourání dosavadního zázemí (což mnozí z občanů nechápali a vysvětlení 
ze strany města, že to požadoval prvotní zájemce o pronájem, je neuspokojilo), 
vyvolalo poměrně velkou nespokojenost a rozporné názory. Opoziční strana v za-
stupitelstvu (PRO Úvaly) spolu se zastánci místní 75leté atrakce přicházeli s ná-
pady a řešeními za cca 10 mil. Kč, ale nedocházelo ke shodě s většinovým vedením 
města. K problému se vyjadřuje v článku ŽÚ 3/2016 „(Na)řízené koupací referen-
dum“ Ing. Jan Černý a Mgr. Vojtěch Dvořáček, kde se podivují způsobu zvolení 
referenda bez projednání na zastupitelstvu. Očekávají znění otázky referenda, 
která by měla být jednoduchá – chcete zrekonstruovat koupaliště? – nebo suges-
tivní – chcete rekonstruovat koupaliště za 30 mil. Kč…? 
Celá záležitost soustředila pozornost občanů ke všemu, co se v areálu událo. 
Vzpomínali i na minulost a dávali vinu za jeho zdevastování vedení minulému  
i současnému, věřili, že soustavným udržováním by se zabránilo takové destrukci. 
Věřili, že by stačilo méně finančních prostředků při zachování původní stavby, 
protože zaznívaly zprávy, že v podstatě jsou základní prvky víceméně v pořádku. 
Posléze se vynořily zprávy opačné a bylo vyjmenováno, co vše v pořádku není. 
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Rozporuplné informace rozvířili společenské dění, že nakonec všichni očekávali, 
že referendum „gordický uzel“ rozetne. 
Pár desítek občanů se na základě dění spojilo v občanskou aktivitu Zachraňme 
koupaliště (viz. kapitola Spolky) a aktivně propagovalo myšlenku obnovení are-
álu, který je pro Úvaly společensky nepostradatelný. 
V ŽÚ 5/2016 zazněla otázka: Jak byste řešili problém úvalského koupaliště? 
Ve čtyřech blocích pak odpovídají členové za politické strany. 
 
Petr Borecký, Otevřené Úvaly 
„Úvalské koupaliště historicky bylo jednou z výkladních skříní Úval. Úvaláci často 
říkali, že sice možná máme rozbité ulice, ale za to máme krásné koupaliště, kam 
jezdí lidé ze širokého okolí. Podobně jako chátraly úvalské ulice, však v mezidobí 
chátralo i koupaliště, přes určité spíše kosmetické opravy. Otázka dnes stojí takto: 
nepřežilo se již koupaliště, jako takové v době soukromých bazénů, akvaparků  
a přírodních koupališť? Mají Úvaly na to, aby rekonstruovaly a udržovaly ztrátové 
koupaliště, které sami Úvaláci využívají minoritně? Neměli bychom odhodit nos-
talgii a zamyslet se nad přebudováním koupaliště na víceúčelový volnočasový 
areál? Jsme ochotni případné rekonstrukci koupaliště obětovat jiné, také důležité 
projekty města (opravy ulic, re1konstrukce náměstí, rozšíření zdravotního stře-
diska, vybudování městského kulturního centra a knihovny atd.)? Odpověď na 
tyto otázky dělí Úvaláky na dvě skupiny a stejně tak jsou rozděleni ve svých názo-
rech členové sdružení Otevřené Úvaly. Proto jsme v koalici iniciovali a koaliční 
strany tento nápad podpořily, aby o osudu koupaliště rozhodli sami obyvatelé 
Úval v referendu, jehož vyhlášení zastupitelstvu navrhneme. Termín referenda by 
měl být shodný s termínem krajských voleb, aby mohli přijít opravdu všichni, kteří 
chtějí rozhodnout.“ 
 
Ing. Jan Černý PRO Úvaly 
„Především je třeba začít skutečně něco dělat. Ano, koupaliště by mělo být zacho-
váno, pokud se najde způsob, jak ho levně opravit. Ačkoli kdekdo tvrdí, že ví, jak 
bude rekonstrukce drahá, přesná kalkulace na stole stále není. Koupaliště k Úva-
lům patří a plně se ztotožňuji s výrokem, že „koupaliště je takové úvalské Hrad-
čana“. Úvaly nemají historické centrum ani zámek, a proto bychom měli mít ale-
spoň koupaliště. Městská kasa není bezedná a nemůžeme do koupaliště nalít obří 
balík peněz na úkor např. školy. Můžeme i vypočítávat, kolik kilometrů ulic by se 
za peníze vložené do koupaliště vyasfaltovalo, nebo sčítat, kolik obyvatel tu má 
vlastní bazény apod. Tedy argumentů pro i proti je hodně. Než se rozhodneme, 
co budeme dělat, musíme mít na stole důkladně propočítané varianty. Už jen ta 
nejistě odhadovaná částka 30 mil. Kč značí, že se jedná o velmi hrubý odhad. 
Dvakrát měř a jednou řež.“ 
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Za předsednictvo MO ČSSD Úvaly Vítězslav Pokorný 
„Za místní organizaci ČSSD i za svou osobu jsem jednoznačně pro obnovu úval-
ského koupaliště. Musíme si přiznat, že Úvaly toho nemají mnoho, co svým obča-
nům (a nejen jim) nabídnout, přičemž úvalské koupaliště bylo vždy místem, kam 
se po celé léto uchylovali jak místní občané, tak i lidé z širokého okolí, a to z dů-
vodu jeho rozlohy, možnosti sportovního vyžití i relativně příznivých cenových 
podmínek a díky jeho velmi dostupné lokalitě. V současné době je koupaliště již 
po dvě sezony uzavřeno (k velkému zklamání jeho mnohých návštěvníků)  
a nastává otázka – „Co s tím?“ Předběžné náklady na obnovu koupaliště jsou vy-
čísleny na 30 mil. Kč. Jsme přesvědčeni, že město by mělo investovat do jeho ob-
novy a považujeme za správné, že vedení města vyhlásilo místní referendum  
o budoucnosti úvalského koupaliště, ať sami občané převezmou určitý díl „odpo-
vědnosti“ za své město. Nesouhlasíme však s variantou, že by měla obnova kou-
paliště nutně omezit postup rekonstrukcí úvalských silnic a chodníků. Máme za 
to, že obnovení koupaliště v Úvalech je věcí svým způsobem nadstandardní  
a lidé by měli na tento nadstandard přispět. Sociálně spravedlivou cestou se nám 
jeví dočasné adekvátní zvýšení daně z nemovitostí, kdy zejména vlastníci větších 
nemovitostí a podnikatelé se tímto způsobem více zaslouží o to, že bude tato tra-
diční hodnota Úval zachována. Ostatně zejména u provozovatelů souvisejících 
služeb především restaurací, obchodů apod. by se obnovení koupaliště mělo pro-
jevit na vyšší návštěvnosti jejich podniků. Závěrem za MO ČSSD uvádím, že pod-
porujeme vybudování biotopového koupaliště na místě současného koupaliště,  
i přesto, že náklady na jeho vybudování budou vyšší; provozní náklady však na 
tento typ koupaliště jsou minimální, o čistotu vody se stará příroda sama, bez 
přidaných chemikálií. Je tedy vhodná i pro ty, kteří ze zdravotních důvodů do che-
micky ošetřených bazénů raději nechodí. Apelujeme tímto na občany, aby pod-
pořili dobrou věc a v rámci podzimních voleb, jejichž součástí bude i místní refe-
rendum, přišli odevzdat svůj hlas pro rekonstrukci koupaliště.“ 
 
Za NK TOP09 Ing. Helena Váňová 
„Úvaly díky svému koupališti umístěnému v krásném ďolíčku vedle Výmoly byly 
léta letním lákadlem pro rodiny s dětmi. I když technické zázemí provozu nebylo 
na vysoké úrovni, dalo se zde v parných letních dnech osvěžit v čisté vodě a také 
líně protáhnout tělo na malých sportovištích, které vybudoval poslední nájemce 
areálu. V loňském roce (2015) byl areál nedostupný a již od r. 2013 probíhala 
válka vedení města s pronajímatelem areálu. Bylo poměrně dost času podívat se 
na to a připravit koncepci řešení koupadla. Dnes jsme již vpluli do prvních jarních 
dnů, kdy by měly probíhat přípravné práce na letní sezonu a my řešíme, co s kou-
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padlem. Zrušení, zavření a nevyužívání prostor koupaliště je velkou chybou. Loň-
ská velmi teplá a dlouhá sezona se zavřeným koupalištěm byla kritizována oby-
vateli města. Bylo by nanejvýš vhodné v co nejkratší době koupaliště otevřít. Když 
se ponechá další rok bez využití, areál zaroste a zpustne. Nejlepší variantou, ke 
které se kloní názor našeho sdružení, je varianta biotopového koupaliště. Pak jak 
dál s provozovatelem. Zatím, jak je nám známo, není provozovatel vybrán.  
Z pohledu časového presu by bylo nejrychlejší, aby pro sezonu 2016 koupaliště 
spravovaly TS Úvaly s dotací od města pro provizorní provoz. V daném režimu je 
nutné urychleně: 1. odklidit z areálu nahromaděný odpad, který na koupališti 
nemá co dělat, 2. zajistit obnovení oplocení areálu (po areálu se volně pohybují 
občané), 3. provizorně zprovoznit přilehlou nemovitost, 4. připravit prostory pro 
vstup a provizorní přístřešek areálu 5. připravit projekt pro biotopové koupaliště 
6. připravit projekt a rozfázovat výstavbu a financování obslužných prostor kou-
paliště jak z pohledu technické, tak z pohledu zákaznické potřeby, 7. připravit va-
rianty pro způsob provozu koupaliště v dalším období. V rámci původní VPS byla 
vytvořena jedna pracovní pozice, která pravidelně byla v sezoně uvolněná pro za-
jištění provozu koupaliště. Z uvedeného důvodu je možné předpokládat, že dnešní 
TS Úvaly by mohly zajistit společně s odborem správy majetku města, jak urych-
lenou přípravu na sezonu, tak provizorní provoz v sezoně 2016. Nesmí se ale 
dlouho otálet a včera bylo již pozdě.“ 
  
Za úvalskou ODS Josef Martinovský a Helena Jukinová 
„Nejen počasí, ale kupodivu už i kalendář nás pomalu, ale jistě přesouvá do léta. 
Jestli parného či deštivého, toť otázka. Ta mě přivádí k našemu, v poslední době 
tolik diskutovanému, „bolavému“ místu – a tím je úvalské koupaliště. Má určitou 
historii, tradici a pro mnoho z nás může představovat i pěkné nostalgické vzpo-
mínky. Bylo by jistě přáním většiny z nás, aby opět fungovalo. Tady bohužel na-
rážíme na realitu v podobě nemalých finančních nákladů. Jak na rekonstrukci či 
přestavbu koupaliště, tak i na jeho následný běžný provoz. V Úvalech nyní vidíme 
určité snahy obejít aktuální komplikovanou situaci způsobenou ztrátou zájmu 
soukromých investorů na pouhé zjednodušení problému – na otázku, zda zaplatit 
koupaliště z obecních peněz na úkor jiných městských projektů či nikoli. Náš vět-
šinový názor, i vzhledem k velkému vnitřnímu dluhu města na infrastruktuře je, 
že investovat do koupaliště 30 milionů, které bychom museli vzít z potřebnějších 
projektů, a navíc si je museli půjčit, je příliš vysoká částka. Proto takovému řešení 
nejsme nakloněni. Chceme hledat buď levnější řešení, nebo jiný zdroj peněz. V 
zásadě uvažujeme o čtyřech základních variantách. Kromě té první standardní 
rekonstrukce koupaliště za oněch výše zmiňovaných 30 milionů by přicházela v 
úvahu druhá varianta tzv. biotopového koupaliště, která by byla snad o něco lev-
nější, ale s menší koupací plochou. Alternativou k biotopovému koupališti by 
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mohla být třetí varianta, navrhovaná naším kolegou Dr. Šťastným (viz jeho člá-
nek) – po revitalizaci Mlýnského rybníka a po dohodě s jejím majitelem využít k 
„biotopovému čištění“ již Mlýnský rybník a z něho by čistá voda proudila přímo 
do klasického koupaliště. Je otázkou, kromě jiného, jak vyřešit, aby voda v tomto 
průtočném typu koupaliště nebyla příliš studená. Rádi bychom úvahy o koupání 
v Úvalech rozšířili o čtvrtou variantu, možná investičně i provozně levnější, a to 
upravit a využívat ke koupání některý z úvalských rybníků, např. rybník Lhoták. 
Prostor dnešního koupaliště by pak mohl být přeměněn a využíván k jiným volno-
časovým aktivitám. Vzhledem ke složitosti problematiky a několika variantám ře-
šení proto navrhujeme, aby tyto možnosti posoudili vodohospodářští odborníci či 
architekti, zpracovali studie včetně finanční analýzy a ty bychom předložili veřej-
nosti k diskuzi, ať už formou veřejné prezentace nebo na stránkách Života Úval.“ 
 
MUDr. Jan Šťastný v názorech občanů pod odstavci politických stran  
a občanských sdružení uvádí: 
Úvalské koupaliště zachráněno být může.  
„Když jsem v minulém čísle zveřejnil článek „Nemám rád aprílové vtipy“, netušil 
jsem, jak snadnou obětí se záhy stanu. Hnutí ProÚvaly na apríla zveřejnilo infor-
maci o tom, že bude úvalské koupaliště zachráněno díky tomu, že se prohlásí za 
„nemovitou kulturní památku“ z doby „Hitlerjugend“. Naletěl jsem, přesně tak, 
jak jsem to ve svém článku popisoval. Má naivita trvala téměř dva dny a napadaly 
mne různé myšlenky. Nicméně – když jsem pochopil, že se skutečně jedná jen  
o aprílový žertík, zamyslel jsem se nad tím, co s tím naším koupalištěm skutečně 
podniknout. Všiml jsem si, že byla uskutečněna i anketa – a že z 322 respondentů 
bylo 182 (57%) pro opravu v režii města za cca 30 milionů Kč i za cenu zastavení 
investic do komunikací a jiné důležité infrastruktury. Naštěstí byl počet účastníků 
ankety nízký a její objektivita mizivá. Osobně to tedy chápu tak, že se 182 občanů 
chce v Úvalech jenom vykoupat a vyspat, popřípadě se hrabat v zahrádce za svým 
plotem. Hlasoval jsem pro „biotopové koupaliště“ a domnívám se, že je to reálná 
varianta záchrany. Nejsem odborník, ale biotopové koupaliště si představuji tak, 
že do něho soustavně přitéká voda očištěná v „biotopu“ nad koupalištěm – a na 
druhém konci zase odtéká. Není tedy třeba aplikovat drahou filtrační techniku 
plnou chemikálií. Tak tomu je například v Radotíně a vodotečí je tam Berounka. 
No jo, Výmola sice v našem údolí teče, množství vody je však velmi kolísavé, voda 
není nejčistší a vodoteč je níže než vany koupaliště. V této chvíli, protože ctím 
statut soukromého vlastnictví, se ale musím za další úvahy omluvit panu Bohusla-
vovi Prokůpkovi, majiteli Mlýnského rybníka. A zároveň mu možná trochu opož-
děně poděkovat za vše pozitivní, co pro Úvaly a úvalské občany on – ale i jeho 
předci (například v období protektorátu) učinili. Nyní ale moje úvaha: Nepřipra-
vuje se rekultivace Mlýnského rybníka? V jakém stádiu je příprava? Nemá zde 
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vzniknout určitý typ „biotopu“? Nebylo by nejjednodušší spojit rekultivaci Mlýn-
ského rybníka se vznikem biotopového koupaliště? Stačilo by několik desítek me-
trů zamaskované trubky odvádějící biotopem očištěnou vodu Mlýnského rybníka 
přímo do vany koupaliště … P.S. Dotace na rekultivace rybníků existují! A investor 
– provozovatel biotopového koupaliště by se jistě našel snadněji než investor do 
rekonstrukce stávajícího stavu. Odborníci, ozvěte se! „ 
 
V ŽÚ 6/2016 se starosta města vrací k otázce budoucnosti úvalského koupaliště 
a uvádí „ Co mluví pro? a Co mluví proti?“ 
 
Tyto příspěvky v ŽÚ přesně vystihují situaci kolem zachování a rekonstrukce kou-
paliště. Z postřehů mezi občany a z jednání a diskusí na VZZM zaznívaly i náměty 
jiné i s tím, že byly představeny různé varianty řešení z měst, která stála před po-
dobným problémem, a jejich náklady na obnovu koupališť byly nižší. Starosta Petr 
Borecký se však nikdy netajil tím, že koupaliště odmítá a jestliže bude rekonstru-
ováno po souhlasu v referendu, tak jedině v duchu 21. století čili moderní přebu-
dované. 
V ŽÚ 7-8/2016 trvá diskuse nad problémem záchrany koupaliště. V článcích se 
vyjadřují autoři Ing. Ivan Černý, bývalý starosta a v druhém Naďa Kouklová a Jan 
Černý jako zastupitelé z PRO Úvaly. Snaží se navrhovat minimalizované náklady 
na rekonstrukci. Zmiňují, že zbourání objektů šaten ad. bylo unáhlené. 
Kronikářka Lenka Mandová se pokusila zmapovat celé období provozovaného 
koupaliště, vyhledala podklady na stavebním úřadu, hovořila s nájemcem a zpra-
covala elaborát, který nebyl RM přijat, protože mu byly vytknuty některé údajně 
nepravdivé podklady a výklady. Výsledek její snahy je přiložen jako volná příloha 
kroniky a dojde ještě k doplnění o fakta, která dodají oponenti. 
V ŽÚ 9/2016 je v rubrice „téma měsíce“ koupališti a nastávajícímu referendu vě-
nováno sedm stran. V článcích „Občanská aktivita ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ se 
představuje“ (žádá občany o podporu, mají-li shodná názor pro zachování), „Proč 
referendum o koupališti?“ místostarosta A. Kimbembe hovoří o zakonzervování, 
pokud nebudou finanční prostředky na jeho úplnou rekonstrukci. „Úvalské kou-
paliště ano či ne?“ – spoluobčany oslovuje J. Polák (Otevřené Úvaly) a vysvětluje 
nedávnou historii pronájmu objektu jmenovci panu Polákovi a nedohodě při po-
řizování další nájemní smlouvy kvůli placení závazků smlouvy o nájmu. Město 
uskutečnilo poptávkové řízení se základními podmínkami nájmu na 30 let za 1 Kč 
ročně a investicí do rekonstrukce zhruba za 30 mil. Kč. Přihlásil se jeden vážný 
zájemce a město zajímavý projekt podpořilo vlastním na cyklostezku kolem kou-
paliště, dále vyšlo vstříc zodpovědností za zbourání všech staveb a přístřešků 
s tím, že koupací sezóna v roce 2016 bude zahájena. Ovšem do Koncesního řízení 
se potenciální zájemce nepřihlásil. Situaci VZZM řešilo schválením referenda  
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o osudu koupaliště. Dále uvádí již několikrát zmíněné varianty podle výsledků re-
ferenda. 
K celé problematice se vyjadřují i pisatelé dalšího článku „Referendum? Řízená 
likvidace koupaliště!“, který byl zaslán redakci ŽÚ koncem června a vychází teprve 
v září, D. Horňáková, H. Šťastná, J. Gebhartová, E. Valešová, J. Šindelářová, V. 
Baumanová, rodina Štěpánkova a mnoho dalších. Popisují společenské aktivity 
provozované v místě, stmelování společnosti, tradici úvalského koupání, zkla-
mání nad nezodpovězenými otázkami a rozhodnutí o demolici staveb, o jednání 
ve veřejném zájmu. Autoři považují referendum za unáhlené a nedomyšlené, roz-
dělující občany na dva tábory. Považují otázku referenda za ovlivňování v disku-
sích ve vybraných čtvrtích. 
Starosta P. Borecký reaguje na výše zmíněný článek svým – „Referendum o kou-
pališti není boj“. Vyvrací každý bod argumenty týkající se zejména hygieny a ha-
varijního stavu. Zmiňuje Zásobník projektů i veřejný zájem společnosti a v případě 
nepodpoření rekonstrukce od občanů vysvětluje, jaký záměr město bude mít – 
volnočasový areál (hřiště, letní scéna …), samotné bazény by byly zakonzervovány 
do doby po roce 2021. Dotace v období 2014-2020 od EU nejsou, možnosti byly 
v letech  2000-2013. Ať již bude výsledek hlasování jakýkoliv, nebojí se ho. 
Lenka Mandová se připojuje k podnícení účasti na referendu a hlasování pro za-
chování už i z důvodů historický a jedinečných – odpracovaných hodin našimi 
předky na jeho vybudování v těžkých dobách německé okupace. 
Svůj názor vyjadřuje i Z. Ulrichová v článku „Pokud chceme ve městě cestovní 
ruch, zachovejme koupaliště“, ten je vystižen v názvu. 
Podobně vzpomíná na koupaliště a jeho minimální nutné vybavení M. Kuchař. 
Srovnává Úvaly s ostatními místy v okolí. Bude hlasovat pro zachování. 
Následně o.a. Zachraňme koupaliště (ZK) zve na akci na podporu obnovy BABÍ 
LÉTO NA ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI aneb „Rozmarný“ odpoledne  s programem 
v prázdných bazénech a vyhlašuje fotografickou soutěž „Zaostřeno na úvalské 
koupaliště“ – hledá se nejunikátnější současná či historická fotografie. 
Posledními příspěvky před referendem zveřejnily v ŽÚ 9/2016 v bloku „téma mě-
síce“ Z. Havránková a A. Janurová a týkaly se ohlasů na VZZM a referenda. 
V ŽÚ 10/2016 v rubrice Názory čtenářů kronikářka L. Mandová shrnuje historii 
koupaliště a podrobně se zabývá investicemi do rekonstrukcí od roku 1979 a no-
vými přístavbami, jako byl kiosek, hřištěm. Po roce 1989 byla potvrzena majet-
ková práva obce a ta se dostala k zásadním opravám až po roce 1996. Od roku 
2004 uzavřel s městem nájemní smlouvu Pavel Polák do roku 2020. Ve třech ná-
sledujících letech vybudoval a zhodnotil areál podle soudní znalkyně Ing. Kolou-
chové v celkové sumě 3 555 203,- Kč. Kronikářka vypočítává investice vložené 
městem od r. 2004 do 2011. Do roku 2015 do doby uzavření město neinvestovalo. 
V článku dále následuje přehled hodnocení stavu koupaliště a další kroky města 
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v jednání s nájemcem a novým koncesním řízením. Je zmíněn i projektový ateliér 
Bazény a Wellnes, s.r.o., který vypracoval v r.2013 zhodnocení technického stavu  
koupaliště a odhad na rekonstrukci. Materiály a podklady zpracovala PhDr L. 
Mandová podle archivních dokumentů, zápisů zasedání zastupitelů města a zna-
leckého posudku v srpnu 2016. Jak bylo dříve zmíněno, celý elaborát je k dispozici 
ve volné příloze kroniky. 
V ŽÚ 10/2016 zastupitelé Jan Černý a Vojtěch Dvořáček za PRO Úvaly řekli své 
ANO v referendu a v článku Otázky a odpovědi kolem areálu koupaliště podrobně 
rozebírají možnosti a varianty rekonstrukce. 
ŽÚ 11/2016 informuje o schůzce představitelů vedení města se zástupci občanské 
aktivity Zachraňme koupaliště, kde projednávali možnosti dalšího postupu rekon-
strukce po konání referenda. Představitelé města v článku „Proběhla první jed-
nání o rekonstrukci koupaliště“ sdělují, že zástupcům ZK a přítomným zastupite-
lům I. Černému, V. Dvořáčkem a M. Kolaříkem navrhli zřízení výboru nebo komise 
rady s cílem co největšího konsensu jak co do rozsahu, tak termínu, životnosti a 
ceny opravy. Závěr jednání proběhl až po uzávěrce čísla ŽÚ, proto byla veřejnost 
odkázána na webové stránky a facebook města. Kronikářka L. Mandová uvádí 
výňatek z jednání zastupitelstva … 8. prosince byl projednáván podnět občanské 
aktivity Zachraňme koupaliště, který se týkal naplňování výsledků závazného re-
ferenda o obnovení koupaliště. Starosta města Borecký prohlásil, že zástupci ob-
čanské aktivity Zachraňme koupaliště odmítli vytvoření výboru pod vedením za-
stupitele Ing. J. Černého, který by řídil rekonstrukci koupaliště, a dali přednost 
standardnímu řešení zakázky vedením města jako ostatní investice. Petr Vosecký 
v další diskusi uvedl, že iniciativa ZK je připravena poskytnout pomoc při realizaci 
rekonstrukce, ale za standardních podmínek. Rada města připraví pro výběr tři 
varianty rekonstrukce – úspornou, střední a důkladnou, ale až po obdržení po-
sudků. Ohledně rekonstrukce byla rada města toho názoru, že koupaliště by 
mělo odpovídat nárokům 21. století. 
Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště je v plném znění uveřejněno 
v ŽÚ 12/2016, kde nabízí spolupráci a podporu při realizaci obnovy koupaliště. 
V číslech 11 a 12 ŽÚ jsou uveřejněny ještě další diskuse pod názvy „Koupaliště 
zachráněno – zdravý rozum zvítězil (J. Štěpánovský), „Jak jsem nezachránil úval-
ské koupaliště“ (MUDr. J. Šťastný) reaguje na článek kronikářky L. Mandové „Vá-
žený pane bývalý starosto MUDr. Šťastný“.  Zde bývalý starosta vyjmenovává 
všechny investice, které město vynaložilo na infrastrukturu, její dostavbu a rekon-
strukci, do školní jídelny, rekonstrukcí rybníků Fabráku a Kaláku ad. PHDr. Man-
dová se znovu vrací do této diskuse v článku ŽÚ 12/2016 stejného názvu, „Vážený 
pane bývalý starosto, MUDr. Šťastný“ a kromě obhajoby své erudice zmiňuje ná-
jemce p. Poláka, který podle svého vyjádření investoval podle nájemní smlouvy, 
ale k jeho činnosti zaujalo město jiné stanovisko.  
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A poslední v tomto roce plodné a emotivní diskuse občanů je příspěvek občana 
„Koupaliště, pane starosto, je koupaliště!“ (J. Tuček). 
 
V ŽÚ 12/2016 uzavírá starosta P. Borecký diskusi kolem rekonstrukce koupaliště 
a realizaci cyklostezky. Zmiňuje, že občanská aktivita Zachraňme koupaliště a za-
stupitel I. Černý zamítli nabídku města a neúčastní se vedení speciálního orgánu 
prací na rekonstrukci. Právo a odpovědnost je tímto vloženo do rukou města, 
které je přijímá. Popsána je i úvaha na řešení parkování za čistírnou odpadních 
vod na území bývalé střelnice cca pro 100 automobilů. 
 
11. Příroda a zemědělství 

Příroda 

Bývalá kronikářka se nijak ke stavu přírody v katastru nevyjadřuje, spíše lze nalézt 
informace v práci TSMÚ a odboru životního prostředí, kteří se snaží rozšiřovat 
plochy zeleně ve městě a okolí, ale leckdy musí vysvětlovat rozhořčeným obča-
nům kácení některých vzrostlých stromů, které zdobily ulice a náměstí už v minu-
losti. Lze vyzdvihnout snahu spolků sázet nové stromy, obnovovat zeleň, 
studánky, čistit přírodu, aby zůstala zachovaná a rozmanitá pro budoucnost. 

Zemědělství  

Po ukončení existence Státního statku Říčany, který v minulosti spravoval pole 
v oblasti kolem Úval nyní v roce 2016 obhospodařuje Agro Mstětice s.r.o. 
Firma je součástí Agrochemického podniku Mstětice, a.s. Mstětice 32 250 91 Ze-
leneč a zabývá se rostlinnou výrobou. Osévá 600 ha polí pronajatých od různých 
majitelů nejvíce potravinářskou pšenicí, sladovnickým ječmenem a ozimou řep-
kou. 
 
 
12. Životní prostředí, počasí 
 

Životní prostředí 
Vzhledem k neustále se zhoršujícímu se znečištění ovzduší v zemi, Česká republika 
přikročila k přidělování tzv. Kotlíkových dotací. Předmětem podpory je výměna 
kotle na tuhá paliva, který je jediným zdrojem vytápění v rodinném domě, za jiný 
podporovaný způsob získávání tepla. Podrobněji se zmiňuje David Dušek v ŽÚ 
4/2016. 
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Odpady 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje v čele s Ing. Renatou Stojecovou, 
Ph.D., vyzval občany, aby se na osmi místech obce zúčastnili 9. dubna sběru od-
padků. Nejšikovnější byli s celou rodinou osvobozeni od ročního poplatku za ko-
munální i tříděný odpad. Odbor zajistil pytle na odpadky a jejich odvoz, pozval 
dobrovolníky na opékání buřtů.  Bylo sebráno 141 pytlů odpadu, nasbírána velká 
hromada velkoobjemového odpadu a 35 starých pneumatik. 1. místo získal spor-
tovní spolek Aikidó. Odbor zajistil pravidelný svoz bioodpadu z celého města 
každý pátek v sudých kalendářních týdnech. V dubnu se občané seznámili s no-
vými kontejnery na nápojové kartony. Bylo vysvětlováno, že mastný papír i plasty 
se zbytky oleje, CD disky, zrcadla či novodurové trubky, do kontejnerů nepatří. 
Tuby od zubní pasty je lépe vhazovat do směsného odpadu. 
V ŽÚ na pokračování uvádí Ing. Stojecová instruktáže, jak zacházet s odpady a jak 
správně třídit. Vysvětluje, jak může být obsah 1 100 litrového kontejneru znehod-
nocen nesprávně umístěným odpadem. Kontejnery s oranžovým víkem na nápo-
jové kartony jsou umístěny na 8 stanovištích (Dalmatská, Borová, Nerudova, Žiž-
kova, Riegerova u MěÚ a u Výmoly). 
Následují rovněž v několika dílech články od Jany Tůmové Jak zatočit s dopady 
aneb Pojďme hledat cesty k ekologicky odpovědnému chování. Autorka hovoří  
o produkci obalů, která každý rok vzrůstá (v r.2009 se v ČR vyrobilo 894 353 t 
obalů, v roce 2014 to již bylo 1 019 805 tun. Podíl recyklace činil 73 %). Doporu-
čuje třídit i plastové obaly podle označení složení výrobku. 
 
Město zajišťuje prostřednictvím sběrného dvora ve Škvorecké ul. čp.33 bezplatný 
celoroční odběr bioodpadu z domácnosti a nemovitostí. Kromě této služby město 
zajistilo možnost individuálního svozu od domu. Svoz provádí každý sudý pátek 
firma FCC Česká republika, s.r.o. a lze se k němu přihlásit pomocí objednávky při-
ložené v ŽÚ 3/2016. Poplatek za nádobu o objemu 240 litrů je 783,- Kč za rok a 
za 120 l nádobu 550,- Kč. 
 

Jarní a podzimní kolečko 
V ŽÚ 4/2016 je uveden harmonogram svozu při jarním úklidu některých odpadů 
z domácností. Proběhlo od 18. dubna do 3. května ze 47 stanovišť. Tentokrát byly 
přistaveny dva kontejnery, jeden na maloobjemový a velkoobjemový odpad, 
který nemohl být umístěn do popelnic a druhý na odkládání větví a pařezů či 
kmenů, které však musí být rozřezány na menší kusy. Na ukládání dohlížel pra-
covník sběrného dvora. V určené dny se okamžitě při přistavení kontejnerů vyrojili 
občané s vozíky a kolečky a jako pilní mravenečci dováželi připravené odpady. 
Vzápětí byl kontejner plný a byl zavezen nový. Všichni tuto službu města velmi 
oceňují. 



97 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2016/2021 
 

Podobně probíhal i podzimní úklid v termínech od 17. října do 1. listopadu ze stej-
ných stanovišť ve všední dny od 13 do 19 h, o víkendech cca od 9h do 15. 
 
Recyklací elektrospotřebičů město výrazně ulevilo životnímu prostředí. V článku 
místostarosty V. Pokorného v ŽÚ 9/2016 je vyčísleno, kolik občané odevzdali elek-
tro odpadu a kolik tím přepočteno na energie a suroviny ušetřili. Město dostalo 
Certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL. 
 

Počasí  

Zprávy srážkoměrné stanice Úvaly za rok 2016.                                                                                  

V lednu často pršelo i sněžilo, ale srážky nebyly příliš vydatné. Po poměrně tep-
lém začátku měsíce se silně ochladilo, v noci 23. 1. klesla teplota na -12,4 °C, ale 
již druhý den bylo nad nulou a teploty stouply na 5 až 10°C. Sníh ležel v období  
5. až 11. 1. a 15. až 25. 1. V únoru bylo chladno, několikrát sněžilo, ale vždy to byl 
jen poprašek. Teprve poslední únorový den začalo hustě sněžit a sníh zasypal ce-
lou Českou republiku a způsobil velké škody, protože byl těžký. Po dvou dnech 
začal sníh tát, oteplilo se a pršelo. 
První březnový den leželo na zemi 12 cm sněhu, který ale rychle tál a 4. března 
roztál úplně. Ještě 7. 3. napadly 2 cm sněhu, ale ten vydržel jen do druhého dne. 
Pršelo až ke konci měsíce, ale srážky byly slabé a stále bylo chladno. V dubnu byly 
srážky slabé, střídalo se teplejší počasí se studeným, v některých dnech byly  
i přízemní mrazíky a jinovatka. První dvě dekády května byly srážkově slabé, ve 
dnech 3. a 4. 5. spadlo 17,8 mm, ale jinak nepršelo, teprve ke konci měsíce bylo 
srážek víc. 
Ve srovnání s předešlými měsíci pršelo v červnu poměrně dost, nejvíc v období 
od 12. do 20. 6. Byly i četné bouřky a silné deště. První třetina července byla beze 
srážek, pak nastalo období bouřek, dvakrát spadlo přes 20 mm srážek, místy byly 
deště vydatné. Srpen by měsíc s vysokými teplotami. Na začátku měsíce byly 
srážky málo četné a maximálně 2 mm. Teprve 20. 8. spadlo 29,7 mm srážek a 29. 
8. napršelo 21,2 mm. Jinak bylo převážně slunečno, v noci již klesaly teploty pod 
10 °C. Září bylo téměř bez srážek, pršelo jen 5. a 6. 9., jediné větší srážky spadly 
v noci ze 16. na 17. 9., naposledy pršelo18. září. Celý měsíc byly nadprůměrné 
teploty nad 25 °C, teprve ke konci měsíce se začalo ochlazovat. 
První týden v měsíci říjnu pršelo každý den, celou dobu bylo zataženo a chladno. 
Ke konci října se trochu oteplilo, ale hned se opět ochladilo. Začátek listopadu 
byl spíš teplejší s dešťovými srážkami. První sněžení přišlo již 9. 11. večer, ale sníh 
vydržel pouze jeden den. Potom se ochladilo, občas napadl poprašek sněhu, pa-
daly mlhy a jinovatka. Ke konci měsíce i mrzlo. Prosinec zahájil chladným počasím 
a jinovatkou. Pršelo 1. 12., po 10. prosinci se trochu oteplilo a pak už se střídalo 



98 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 2016/2021 
 

teplejší a chladnější počasí s deštěm. Vánoce byly na blátě, po nich se ale ochla-
dilo a nastaly celodenní mrazy a později i sněžení. 
Tolik rok 2016. Dne 5. května uplynulo 30 let od začátku činnosti úvalské stanice, 
jejíž provoz zahájil pan Antonín Šťovíček, tchán současného zpravodaje. 
Na závěr ještě rok 2016 v číslech.  
Srážky za měsíc:   
Leden   25,2 mm                                                                                              
Únor   54,9 mm                                                                                                                                                           
Březen           22,1 mm                                                                                                                                                                                                             
Duben  23,8 mm                                                                                                                                                     
Květen           40,9 mm                                                                                                                                                        
Červen  71,6 mm                                                                                                                                                               
Červenec     103,8 mm                                                                                                                                                          
Srpen    64,1 mm                                                                                                                                                            
Září    26,6 mm                                                                                                                                                                      
Říjen    57,1 mm                                                                                                                                                        
Listopad   34,0 mm                                                                                                                                                              
Prosinec   26,6 mm 
Srážky za rok 2016 - 550,7 mm; nejvyšší měsíční srážky - červenec - 103,8 mm; 
nejnižší - březen - 22,1 mm; nejvyšší denní srážky - 20. 8. - 29,7 mm;                                                                                                                                                                                                                                       
nejvyšší denní sněhové srážky 29. 2. - 12 cm;  
nejvyšší sněhová vrstva 1. 3. - 12 cm. 
 

Lesy 

Městská zeleň 
Na přelomu února a března byly přesazeny javory z Aleje úvalských dětí II z pů-
vodního místa uprostřed polí u Horoušánek, o pár set metrů dál, na nové stano-
viště podél silnice z Úval na Jirny mezi stávající javory jasanolisté, a to díky pod-
poře a pochopení dárců. 
V říjnu proběhly tahové zkoušky u stromů na náměstí Arnošta z Pardubic, protože 
se předpokládá zahájení rekonstrukce náměstí a přilehlé Husovy ulice v létě 2017. 
Starosta města by rád zachoval vzrostlé lípy před radnicí a pizzerií Trincea, ví ale, 
že jsou stromy staré a ve špatném stavu, píše tak v ŽÚ 11/2016 a čeká na výsledky 
od odborné firmy. V ŽÚ 12/2016 podrobně vysvětluje Ing. Lukáš Štefl, PhD., ate-
liér zahradní a krajinářské architektury, v článku „Jak to bude se stromy na ná-
městí Arnošta z Pardubic?“. Vybrané informace: „… většina vzrostlých stromů je 
ve špatném zdravotním stavu …je dán vyšším věkem stromů a množstvím nega-
tivních vlivů v okolí … funkční stromová kostra je narušena … zcela chybí kvalitní 
nová výsadba dlouhověkých stromů, které v budoucnu zaručí stabilitu a funkč-
nost celého prostoru … výsledky (odborné expertízy) jednoznačně dokládají, že 
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řešené území vyžaduje silný zásah v podobě pěstebních opatření a kácení stromů 
… je navrženo odstranění stávajících stromů (špatný stav většiny) a opětovné ote-
vření pohledu na budovu školy. Historická budova představuje z architektonic-
kého i historického pohledu jednu z nejcennějších staveb ve městě … Velká část 
vzrostlých lip a javorů v tomto segmentu náměstí má pokročilé hniloby kmene, 
koruny i kosterních větví, hrozí rozlomení nosných částí stromu … Symptomy po-
škození… jsou pro laika lehce přehlédnutelné, z odborného pohledu zcela zjevné… 
u stromů u pomníku Arnošta z Pardubic byli pozváni i soudní znalci a bylo prove-
deno přístrojové posouzení pomocí tahových zkoušek a akustického tomografu. 
Výsledek potvrdil podezření … byly doporučeny k odstranění. Stromy se na ná-
městí vrátí … z koncepčního pohledu bychom měli přistupovat tak, že odstraně-
ním starých poškozených stromů a výsadbou nových perspektivních vytváříme 
kvalitní a dlouhodobě stabilní zelené prostředí … (protokoly o tahových zkouškách 
lze nalézt na webových stránkách města)“. Tolik z obsáhlé informace. Kácení 
stromů vyvolalo opět velkou diskusi mezi občany. 
V ŽÚ 12/2016 odbor životního prostředí, R. Stojecová a starosta P. Borecký infor-
mují v článku „Úvalské lesy čeká rozsáhlá obnova“ a „Kácení na hřbitově a u po-
likliniky“ o plánech města a počtech stromů, které se jeví jako nebezpečné a bu-
dou pokáceny. Uvolněný prosto bude znovu osázen. Těžba bude probíhat i na Vi-
nici, Úvaláku a v Králičině a začne koncem roku 2016 a potrvá během roku 2017. 
Obyvatelé budou zpočátku vidět jen negativa, vykácené plochy, ale z dlouhodo-
bého hlediska postup přispěje k obnově úvalských lesů, píše R. Stojecová. 
 
Generel městské zeleně města Úvaly  
Málo informací lze v ŽÚ nalézt o zpracování generelu, ani bývalá kronikářka ne-
zaznamenala žádné údaje. Na webových stránkách města přesto lze nalézt  ně-
kolik stran a map generelu zeleně města, který zpracoval Ing. Lukáš Štefl, není 
však řečeno v kterém roce. Lze nalézt i pasport městské zeleně, rovněž zpraco-
vaný Ing. L. Šteflem, který odkazuje na již projednaný a schválený generel a celé 
znění pasportu je opět na webových stránkách města s tím, že je na první straně 
dvaceti stránkového textu datum vyhotovení prosinec 2016. Z toho lze usuzovat, 
že generel byl vytvořen a na stránky města rovněž umístěn právě tehdy. Pasport 
obsahu je i mapové přílohy a ke konci je uveřejněna přehledná tabulka podrobné 
bilance pasportizovaných vegetačních prvků města s celkovou výměrou plošných 
vegetačních prvků 257 923 m2. 
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13. Doprava, podnikání, služby 

Železnice 
Od ledna pokračují práce na železničním koridoru, v Úvalech se jedná na traťové 
těleso u 2. nástupiště. Nádražní budova je v té době již upravena do původního 
vzhledu a postupuje se v instalaci informačních systémů. 
Rovněž byli občané pravidelně informováni o probíhající rekonstrukci jednak sa-
motným ředitelem stavby Tomášem Johnem, ale i Ing. Karlem Böhmem ze Sta-
vebního úřady Úvaly. V ŽÚ 5/2016 vysvětlují, jaká zabezpečovací zařízení byla 
v Úvalech použita a co to pro uživatele (automobilisty i chodce) znamená. 
Zejména varují před vysokou rychlosti průjezdu přes koleje, které jsou značně pře-
výšeny a věnují pozornost výstraze červenými světly před stažením závor.   
 

Kronikářka L. Mandová shrnuje: 
V říjnu 2013 započatá generální oprava železničního koridoru, která zasáhla úsek 
mezi stanicemi Klánovice a Úvaly, byla oficiálně dokončena. Směrem na Prahu 
byla vybudována nová stanice Praha Běchovice střed. Ředitel stavby Tomáš John 
přinášel v ŽÚ pravidelné měsíční zprávy o pokračování stavby, investorem byla 
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), stavbu provedla firma Strabag, a.s. Cel-
kové náklady dosáhly výše Kč 1,7 miliardy, z evropských dotací bylo čerpáno do 
výše Kč 1,196 miliardy. Hlavní inženýr stavby se jmenoval Vojtěch Klofec, SŽDC, 
stavební správa západ. Oprava koridoru tedy byla umožněna i díky dotacím Ev-
ropské unie.                                                                                                                  
Jednak došlo k technickému zlepšení stavebních objektů, celkového zkulturnění 
procesu odbavení cestujících, jednak k zachování krajinného rázu. Od roku 2015 
byly realizovány montážní práce na instalaci a ověřování funkčnosti nového za-
bezpečovacího zařízení, bylo dokončeno uložení trolejového vedení v obvodu 
dráhy, bylo položeno nové lože s novými kolejnicemi. Od 3. 3. do 11. 3. byl uza-
vřen železniční přejezd v Úvalech, kde se po opravě železničního koridoru zvýšila 
v klopené zatáčce rychlost vlaků ze 100 km/h na 120 km/h. Vlaky Českých drah 
včetně Super City Pendolino a Railjet mířících přes Brno do Ostravy nebo do 
Vídně a Grazu nebo soukromé společnosti, Leo Expres, Regiojet, smějí jezdit 
rychlostí 160 km/ h. Pod závorami byl vybudován nový schodišťový podchod pro 
pěší, ale nikoliv pozvolný podchod pro kočárky nebo kola. Automatické zařízení 
pro otevírání závor pracuje velmi rychle, doba čekání záleží na frekvenci projíž-
dějících vlaků. Zvukové zařízení je tedy neustále v provozu a připomíná zvonění 
zvonů, které je slyšitelné několik bloků od závor. (Po stížnostech občanů z okolí 
byl zvukový signál ztlumen).                                                                                                                                    
Úvaly získaly typizované nádraží s dvěma nástupišti. Směrem na Prahu bylo vy-
budováno nové nástupiště se střechou klopenou nahoru, takže čekající cestující 
jsou při sebemenším větru zmáčeni deštěm.                                                              
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Nástupiště směr Kolín bylo rozděleno na přední část sahající až k závorám a na-
vazující na chodník směrem do města a na část nacházející se vedle bývalého 
nákladového nádraží v Jiráskově ulici, nyní plánovaného parkoviště pro cca 120 
aut, kde byla odstraněna stará budova s nákladovou rampou.                                                                                                                          
Přístup k oběma nástupištím je umožněn novým užším schodištěm, kam spárami 
nepatrně zatéká. Ke druhému nástupišti byl proražen podchod směrem od čtvrti 
Pod Tratí, takže lze nádražím velmi pohodlně projít. Velkým přínosem jsou dva 
prostorné výtahy, kterými lze sjet do podchodu a potom vyjet na druhém nástu-
pišti nebo pokračovat směrem k Prokůpkovu mlýnu. V podchodu nechalo město 
vymalovat scény z historie města mladými umělci ve stylu street art.   
Hlavní budova zůstala podobně jako v Klánovicích zachována, ale opravena. Uv-
nitř i na budově byly nainstalovány moderní informační systémy, podobně na 
nástupištích. Hlášení o příjezdu vlaku je dobře slyšitelné. V Úvalech byla stavba a 
rekonstrukce nádraží a železničního koridoru oficiálně ukončena 30. dubna 2016.  
Vlaky jezdí přesně, v případě výluk s malým zpožděním. Ve špičce ráno a odpo-
ledne jezdí za hodinu dva vlaky na Masarykovo nádraží a dva vlaky směrem Praha 
hlavní nádraží. Od 10 do 15 hodin jezdí vlaky ve třicetiminutovém intervalu, po-
dobně od 20 do 24 hodin. Vlaky jsou klimatizovány, sedadla čalouněná, díky 
časté frekvenci je zde dost míst k sezení a relativně čisto. Úvaláci využívají praž-
ských „tramvajenek“ nazvaných Open Card a nově Lítačka (opravdu oficiální ná-
zev) k cestě z Prahy do Klánovic. Z Klánovic do Úval si musí zakoupit jízdenku dal-
šího pásma. Dopravní noviny přinesly zprávu, že mezi Českým Brodem a Berou-
nem, spoj S 7, využije vlakového spojení denně 22 000 cestujících. Spoj S 1 mezi 
Prahou a Kolínem přepraví denně 21 000 cestujících, což svědčí o spokojenosti. 
Mnohaletá spolupráce s náročnými jednáními mezi SŽDC a městem Úvaly se vy-
platila. O stavbě obou betonových mostů bez zachování žulových kvádrů ve Škvo-
recké ulici a v ulici Na Spojce bylo referováno v kronice r. 2015. Most Devět ka-
nálů byl zpevněn také minulý rok. 
V ŽÚ 11/2016 Odbor investic a dopravy informuje o opravách silnic a chodníků 
poškozených stavbou „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly – 
oprava komunikací“. Společnost Strabag Rail, a.s. proto kvůli pracím v předstihu 
informovala občany o termínech omezení či uzavírkách ulic pro dopravu ve vy-
jmenovaných ulicích. 
 
 

Silniční provoz  
„Město pořídí dopravní generel“ je článek v ŽÚ 2/2016. Je to podle starosty se 
jedná o jeden ze základních plánovacích dokumentů jako podkladu pro další vý-
voj města. V minulém roce navázalo město a Fakulta dopravní ČVUT vzájemnou 
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spolupráci, jejím cílem je návrh organizace různých forem dopravy a studii ře-
šení dopravně problémových míst. 
Co se týká dopravy, je stále v diskusi snaha ŘSD zastoupené společností PUDIS  
o získání územního rozhodnutí na stavbu přeložky I/12. Byla kompletně dokon-
čena dokumentace a byla občanům předložena k poslednímu připomínkování 
celé stavby, která počítá se zasazením kolem Úval do zářezu, kde to není možné, 
tam bude opatřena protihlukovými stěnami. Prezentace poslední verze projek-
tové dokumentace se konala 11.3.2019 v DPS na náměstí Svobody a byla přená-
šena na youtube kanálu města. 
 V ŽÚ 9/2016 je oznámení obyvatelům, že od srpna je otevřeno parkoviště u ná-
draží v Úvalech a je k dispozici nejen cestujícím dále vlakem. Vzniklo zde 117 par-
kovacích míst a pozemek je zatím od ČD pronajat a očekává se realizace převodu 
na město. Parkování je zdarma a vedle podchodu na nádraží je k dispozici cca 6 
míst pro systém parkování K+R na 10 minut (parkování Kiss and Ride, polib a jeď 
je dopravní značka zavedená u kombinovaného systému dopravy). 
 
„Prohlášení města Úvaly k rozhodnutí Rady hl.m.Prahy zakázat kamionům vjezd 
na Jižní spojku“ je uveřejněno v ŽÚ 9/2016 a RM Úvaly se ohrazuje proti možným 
objízdným trasám přes obce po komunikacích III. třídy a silnicích II/101. 
 V ŽÚ 12/2016 Petr Borecký, starosta města, uveřejňuje rozsáhlý článek o „Řešení 
dopravy a křižovatek na I/12 – blýská se na lepší časy“. Zve občany na veřejnou 
diskusi a prezentaci Dopravního generelu města Úvaly 9.1.2017 v DPS. 
 

Podnikání  

Firmy a prodejny 
Následně vyjmenované firmy působí v Úvalech a některé jsou zmíněny i proto, 
že jim město děkuje za dary a podporu. 
Majitel firmy Almeco, s.r.o., věnoval základní škole dva dary v hodnotě Kč 4 800 
a Kč 10 000.  
V Husově ulici 268 byla otevřena nová optika firmy Riedl. V ulici B. Němcové byl 
uzavřen obchod Čermák - potraviny a menší sortiment drogistického zboží.    
Samoobsluha na náměstí Arnošta z Pardubic ve vlastnictví rodiny Tučků byla 
uzavřena.  Vietnamský nájemce nabízel potraviny, zeleninu a částečně textil.                                             
Na půdě bývalého Hlávkova zahradnictví ve Škvorecké ulici, na křižovatce smě-
rem na Škvorec a Přišimasy, bylo 1.12.2016 otevřeno obchodní centrum Billa 
rakouského řetězce REWE International, AG, z německé skupiny REWE Group. 
Na ploše 1 300 m2 nabízí Billa 8 000 položek sortimentu potravin, ovoce a zele-
niny ze 75 % české výroby, například maso české firmy Vocílka. Nové nákupní 
centrum s parkovištěm, ale bez hygienického zázemí, je otevřeno od pondělí do 
soboty od 7 do 21 hodin a v neděli od 8 do 21 hodin. Nabízí zboží s vyšší kulturou 
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prodeje a s vyššími cenami, ale s lepším výběrem potravin než sesterská Penny 
REWE Group, nacházející se ve Škvorecké ulici ve směru z centra před křižovat-
kou se státní silnicí. Billa vytvořila 30 nových pracovních míst. 
Společnost Silic Média zakoupila sazenice buku a dubu a zaměstnanci za pomoci 
Technických služeb Úvaly a odboru životního prostředí osázeli vysečenou stráň 
na Vinici.  
Společnost Gadimmo, provozující sklady v Radlické čtvrti, a pan Guy Hawker se 
rozhodli věnovat městu v příštích třech letech Kč 600 000 na zlepšení stavu ulic 
v Radlické čtvrti. Společnost Hennig opravila ve svém sousedství, v ulici Čelakov-
ského, chodník. 
 

Z historie podnikání: Elektronspol 
V roce 2016 se podařilo členu letopisecké komise a úvalskému badateli Ing. Lu-
káši Rubešovi díky nečekanému elektronickému a nakonec osobnímu kontaktu 
s dcerou majitele Elektronspol, a díky archivním materiálům, získat velmi bohaté 
informace o podnikání v Úvalech. Dvacet osm stran textu s fotografiemi, doku-
menty a nákresy je cennou volnou přílohou úvalské městské kroniky 2016. 
 

Služby 
V ŽÚ 6/2016 se politické strany a občanská sdružení vyjadřují k anketní otázce 
„Jak hodnotíte úroveň stávajících služeb v Úvalech, jaký vidíte jejich další rozvoj? 
Které služby zde chybí?“ Otevřené Úvaly hodnotí úroveň jako dobrou a oceňuje, 
že město si je schopno dříve „kupované“ služby zajišťovat samo. 
Za ODS píše J. Štěpánovský o malé kupní síle a nemožnost vytvářet dostatek 
pracovních příležitostí ve městě, blízkosti Prahy a otevírací době živnostníků. In-
tegrace VPS do TS je správným krokem i zkvalitnění péče o veřejný prostor. 
TOP09 hovoří o krátké době hodnocení TS po 4 měsících, kritizuje podávání in-
formací občanům. 
PRO Úvaly se také vyjadřuje k malé informovanosti obyvatel zejména v měsíč-
níku Život Úval, k nevyváženým reportážím, J. Glocovi chybí redakční práce. 
Za ČSSD příspěvek poslala Ing. Váňová a Bc. Jungwirth a spíše než hodnocení TS 
předkládají budoucí potřeby, např. více odpočinkových míst ve stínu, veřejné 
WC atd. Námět pro zlepšení služeb má strana v poskytování zvýhodněných ná-
kupů či služeb mezi rezidenty, zlepšení komunikace mezi občany. 
 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Úvaly 
Česká spořitelna měla v Úvalech dlouhou tradici. Navázala na Občanskou záložnu 
založenou roku 1897. V 20. letech 20. století koupila Spořitelna v Českém Brodě 
dům v Husově ulici a zřídila zde pobočku. V době restitucí na začátku 90. let 20. 
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století se bývalá zaměstnankyně paní Vlasta Perková zasloužila o navrácení bu-
dovy v Úvalech České spořitelně, která ji ale po 20 letech prodala a v r. 2016 zru-
šila místní pobočku. Město nemá jedinou banku, pouze bankomat, který byl pře-
sunut z budovy bývalé České spořitelny v Husově ulici na náměstí Arnošta z Par-
dubic a umístěn na objektu TJ Sokol. Klienti České spořitelny mají možnost na-
vštívit pobočku v Praze, např. Na Florenci, nebo v Újezdě nad Lesy, alternativou 
je i elektronické bankovnictví. 
 
 
14. Obyvatelstvo 
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 dosáhl čísla 6 600.                                                                                    
Počet obyvatel ČR přihlášených k trvalému pobytu byl 6 260. K trvalému a pře-
chodnému pobytu bylo v Úvalech přihlášeno 340 cizinců. V roce 2016 se k trva-
lému pobytu přihlásilo 230 občanů ČR a odhlásilo se 199 občanů ČR. Na domy a 
domky bylo přiděleno 17 čísel popisných a 3 čísla evidenční. 
Přehled narozených dětí: 
v roce 2016 se v Úvalech narodilo 78 dětí;  z toho 44 chlapců a 34 děvčat. Prv-
ním občánkem Úval v roce 2016 se stal Tomáš Kučera. 
 
Ke každoroční milé povinnosti města patří Vítání dětí mezi občany města. V roce 
2016 se uskutečnilo celkem třikrát a bylo přivítáno 47 dětí, které dostaly na pa-
mátku zlatý přívěsek, pamětní list, a maminky malou kytičku. Koná se v sálku DPS 
a žáci ŽŠ se většinou postarají o krátký program. 
 
Uzavření manželství se rovněž koná v sálku DPS. V roce 2016 bylo v matričním 
obvodě Úvaly (Úvaly, Jirny, Šestajovice, Horoušany, Dobročovice) uzavřeno cel-
kem 15 sňatků. 
Významná životní jubilea – občané 85 let a starší mají své místo ve společen-
ské rubrice v ŽÚ každý měsíc. 
Celkem se jedná o 144 občanů, z toho 46 mužů a 98 žen.                                                                                                                             
Nejstarším občanem Úval je paní Zdenka Kašparová – 103 let.                                                         
V Úvalech žije 12 mužů a 18 žen ve stáří 85 let, celkem 30 občanů.                                                                                      
86 let – muži 5, ženy 11, celkem 16;                                                                                                              
87 let – muži 5, ženy 11, celkem 16;                                                                                                                  
88 let – muži 5, ženy 11, celkem 16;                                                                                                                     
89 let – muži 4, ženy 8, celkem; 
90 let – muži 5, ženy 7, celkem 12;                                                                                                                      
91 let – muži 5, ženy 7, celkem 12;                                                                                                                      
92 let – muži 1, ženy 10, celkem 11;   
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93 let – muži 0, ženy 7, celkem;                                                                                                                           
94 let – muži 1, ženy 2, celkem 3;                                                                                                                 
95 let – muži 0, ženy 2, celkem 2;                                                                                
96 let – muži 1, ženy 1, celkem 2;                                                                                      
98 let – muži 0, ženy 1, celkem 1;                     
99 let – muži 1, ženy 0, celkem 1;                   
101 let – muži 0, ženy 1, celkem 1; 
102 let – muži 1, ženy 0, celkem 1;             
103 let – muži 0, ženy 1, celkem 1; 
Přehled zemřelých v roce 2016: celkem 58 obyvatel, z toho 28 mužů a 30 žen.                                                                                                                 
 
 

Medailonky: 

Jaroslav Tourek a Radko Fiedler 
22. září zemřel Jaroslav Tourek, narozený roku 1931 v rodině ruského legionáře 
Václava Tourka a Marie, rozené Mandové. Povoláním byl technik, pracoval 
v Technometře a nakonec na generálním ředitelství Aero Vodochody. Jako od-
borníka na hydrauliku s jazykovými znalostmi (němčina) byl vysílán na zasedání 
Rady vzájemné hospodářské pomoci. Jeho láskou byl sport; na vojně hrál dva 
roky hokej za Duklu Plzeň, stal se význačným reprezentantem úvalské házené. 
Byl ženatý a měl jednu dceru Janu. Odešel úvalský rodák se smyslem pro humor, 
výborný zpěvák klubových posezení. V r. 1990 byl za Občanské fórum zvolen do 
městského zastupitelstva v Úvalech, kde se stal členem rady a neuvolněným mís-
tostarostou. Na dobrého nesentimentálního pracovitého člověka vzpomněla ro-
dina, bývalý házenkář architekt Miroslav Masák a bývalý starosta Ing. Ivan Černý.  
        
V červnu tohoto roku navždy odešel Radko Fiedler, narozený 1932 v rodině úval-
ského lékaře MUDr. Břetislava Fiedlera a jeho ženy Marty, rozené Šlemrové ze 
Skutče. Společně s bratrem Milanem propadli již v dětství skautingu, jehož čin-
nost byla nejen nacisty, ale i komunisty zakázána. Mezitím Radko vystudoval  tex-
tilní průmyslovku a potom pracoval v Praze v Textilní tvorbě Na Příkopech. Oženil 
se a s paní Miloslavou měl dvě děti, Miloše a Evu. V době politické oblevy Praž-
ského jara 1968 se ihned skauti chopili možnosti obnovení činnosti Střediska bra-
tra Jiřího Bubáka a nabídli mládeži pravidelné schůzky a letní tábor. Po třetím 
zákazu v době normalizace se v 70. a 80. letech scházeli po bytech, takže hned 
roku 1990 mohli dobrovolnou organizaci Junák-český skaut obnovit a zažádat o 
vrácení komunisty zestátněnou klubovnu Na Úvaláku, kde pamětníci Masarykovy 
republiky a jejich pokračovatelé učili chlapce a dívky lásce k přírodě a vlasti. Sou-
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časně Radko Fiedler vstoupil do nové politické strany, ODS. Přátelé a rodina vzpo-
mínají na Radka jako na všemi oblíbeného a obětavého člověka, na jednoho z nej-
hodnějších lidí. 
 
 
15. Policie ČR, bezpečnost 
 

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje 
OOP Úvaly - Obvodní oddělení policie  
Riegerova čp.897 250 82  Úvaly 
Od roku 2008 sídlí obvodní oddělení Policie ČR v Riegrově ulici, č. 897.  Obvod-
nímu oddělení s neúplným početním stavem, místo 24 policistů slouží v Úvalech 
17 až 18 policistů, kterým velí nadporučík Bc. Radislav Geruth. Přestupky a opa-
kující se trestnou činnost (krádeže v bytech či automobilů), proti občanskému 
soužití (násilí v rodině, sousedské vztahy), proti veřejnému pořádku apod. vyšet-
řuje obvodní oddělení v Úvalech a okolních spádových obcích: ve Škvorci, Ho-
roušanech, Horoušánkách, Jirnech, Nových Jirnech, Zlaté, Třebohosticích, Dob-
ročovicích, Slušticích, Stupicích, Sibřině, Zlaté a Květnici. Policie ČR přistoupila 
počátkem roku k celkové rekonstrukci evidenčně statistického systému krimina-
lity. 
V ŽÚ 11/2016 por. Bc. Eva Kropáčová zve občany Úval, školská i neškolská zaří-
zení, širokou veřejnost, na oslavu 10. výročí Policie ČR Úvaly. 11. listopadu bude 
Dne otevřených dveří. Policie ČR spolu s městem a městskou policií chtějí zajistit 
občanům větší bezpečnost a z toho důvodu vstoupily do projektu Bezpečné 
město. Odkazují na nové stránky www.bezpecneuvaly.cz . Byla připravena i sou-
těž pro děti. 
 
16. Různé 

Kauza losování 
Přehmat notářky způsobil, že město bylo nařčeno z ovlivňování losování při vý-
běru dodavatele úvalské vodovodní sítě. MŽP podalo v minulosti trestní ozná-
mení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu dotač-
ního podvodu. Přestože se fakticky nic nestalo a šetření všech orgánů to potvr-
dilo, městu hrozí nutnost vrácení celé dotace 68 mil. Kč. Podrobně o kauze píše 
starosta P. Borecký v ŽÚ 1/2016 a časopis Týden v celém znění článku ve volné 
příloze kroniky Napsali o nás. Příslušné rozhodnutí MŽP a námitky města Úvaly 
jsou uveřejněny na webových stránkách města. Případ ještě nekončí. 
 

http://www.bezpecneuvaly.cz/
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Nelegální billboardy 
Město začalo s jejich registrací a odstraňováním. Velké množství jich bylo umís-
těno nelegálně. Majitelé dostali výzvu k odstranění do 31.7., od 1.8. budou likvi-
dovány TS na náklady jejich provozovatelů. Město vytipovává plochy, kde mohla 
být reklama legálně umístěna za vhodných podmínek. 
 

Osobnosti 
Mezi úvalské rodáky, kteří patří zmínit v kronice a kapitole Osobnosti, patří i 
mladí umělci. Článek v ŽÚ 6/20016 „Úvalský student na Mezinárodní hudební 
olympiádě!“ nám přibližuje patnáctiletého Václava Šolce, který se jako jediný 
zástupce Česka dostal do Litvy. Chlapec hraje 9 let na housle, je již rok členem 
Pražského filmového orchestru a je členem Mensy. Doprovodila ho Jiřina Jiřič-
ková, která vyučuje na ZŠ hudební výchovu a usedla do poroty. Podrobně udá-
lost popsala. 
Další známý úvalský občan hodlá své jméno a město zviditelnit po úspěšném ab-
solvování loňského Ironmana na Havaji pokusem přeplavat kanál La Manche. 
Rozhovor s Ondřejem Teplým uvedl v ŽÚ 9/2016 David Valach (nutno mu vy-
tknout, že se jméno sportovce dozvídáme až z jeho uvedené v odkaze na we-
bové stránky www.ondrateply.cz/lamanche ). 
Dvanáctiletý Vojtěch Bednarčík je zase úspěšným hráčem ledního hokeje. Byl se 
svým týmem na turnaji v Pekingu, který skončil jako vítěz v kategorii U12. 
 

Zajímavosti 
 
V minulém roce se natáčel v úvalském hotelu Budka TV seriál Rapl, který se za-
čal vysílat v srpnu 2016 v České televizi 1 (ČT 1). 
 
Na rybníku Fabrák se objevila nutrie říční, nepůvodní živočich naší přírody. Děti 
jí a kachnám divokým přinášely potravu. 
 
Do Úval se za svou dcerou přestěhoval z Hoštic hudebník Tomáš Linka, oslavil své 
70. narozeniny. 
23. dubna 2014 se k trvalému pobytu v Úvalech přihlásil ředitel Národního mu-
zea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., s rodinou. Absolvent Filosofické fakulty KU, obor 
historie a slovakistika, byl jmenován ministrem kultury Pavlem Dostálem do 
funkce ředitele NM roku 2 002, když mu bylo 26 let. 
 
Časopis Vesmír referoval o vědci Dr. Jindřichu Chmelařovi, který vyučuje na Jiho-
moravské univerzitě v Českých Budějovicích, jenž určitý čas bydlel v Českém 
Brodě a v Úvalech. Vědec se na stážích v americkém univerzitním městě Rockvile 

http://www.ondrateply.cz/lamanche
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a v Drážďanech i doma zabývá imunologií, jeho výzkumná činnost je hodně za-
měřena na roztoče, což může přinést výsledky v léčení alergie a nádorů.  
     
Celostátní tisk přinášel nové poznatky o obnoveném procesu vraždy Antonína 
Běly, která se stala před 14. 4. 1996, v domě oběti na Slovanech. Podezřelý Šrytr, 
Bělův bodyguard, byl znovu obžalován. Jedná se o objasňování vraždy bosse pod-
světí těsně před promlčecí lhůtou po 20 letech. Viz volná příloha Napsali o nás.  
 
Geocaching v Úvalech – rozhovor s úvalskými kačery 
Zajímavý článek v ŽÚ 5/2016 vedený redaktorek M. Mahdalem na dané téma:  
„Bluebaloon, Plha, Mandíci, lides1977, Ouvalák… a další úvalští kačeři a owneři 
zdejších kešek, ať už tradiček nebo tajuplných mysterek se těší na výměnu CWG. 
Že předchozí větě vůbec nerozumíte? …tak v tom případě jste mudlové jak vyšití! 
Hovoříme totiž o hře na pomezí sportu a turistiky zvané „Geocaching“ (čti geoke-
šing), která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání ukryté 
schránky nazývané cache (keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při 
hledání se používají turistické přijímače GPS, v dnešní době asi nejčastěji chytré 
telefony vybavené příslušnou aplikací pro zobrazení kešek v okolí. Člověk zabýva-
jící se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokešer nebo 
prostě jen „kačer“. Po objevení kešky, zapsání se do logbooku (to je takový dení-
ček uložený v každé „krabičce“) a případné výměně obsahu ji nálezce opět us-
chová a zamaskuje. V Úvalech má tato hra velké množství příznivců. V Hospodě 
na Dobrém místě jsem se sešel s několika opravdu zanícenými „kačery“, kteří se 
této aktivitě věnují již dlouhá léta, a právě díky nim na speciální geomapě „svítí“ 
v Úvalech a okolí velké množství kešek, které čekají na své nálezce. Lidé ze skupiny 
„Borci z Úval“ totiž velkou část zdejších keší sami uložili…“ 
Úspěšný geocacher najde téměř 4 000, nejúspěšnější dokonce 4 482 keší. Je to 
celostátní hra pro všechny od 4 do 99 let věku, děti by měly být vedeny rodiči. 
 

Street art     
„Příběhy Pierra Mallemorta oživí úvalský podchod u závor“ Kryštof Kotík, Levi-
athan Crew a Eva Chvalkovská, Street Art Úvaly popisují v ŽÚ 11/2016 záměr a 
vítěznou koncepci umělecké skupiny, která změní v listopadu tmavý podchod 
k nepoznání, a která Příběhy mystifikátora humorně ztvární. 
O měsíc dříve ŽÚ uveřejňuje E. Chvalkovská a P. Borecký Street Art Úvaly článek 
„Street Art se po roce vrátí do Úval“, kteří z reakcí občanů na výmalbu podchodu 
u nádraží usuzují, že se jednalo o povedený počin, který by mohl být zopakován 
v podchodu u závor a na zdi v podjezdu v ulici Na Spojce. Jsou přiloženy i návrhy 
3 skupin umělců a pozvánka na veřejnou prezentaci Street Art Úvaly 11.10. do 
sálku DPS. Kronikářka zaznamenala reakci majitelky zdi ve jmenované ulici -                                                                                                    
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Ing. Bronislava Kolouchová opětně protestovala proti dlouhodobě plánovanému 
umístění Street Artu na opěrné zdi v jejím vlastnictví. Starosta města se Ing. Ko-
louchové za navrhování Street Artu v režii města na zdi soukromého podniku v 
Jiráskově ulici omluvil. Později podal zastupitel J. Gloc podnět, aby pan starosta 
P. Borecký zveřejnil omluvu i na sociálních sítích. 
 

Vandalismus  
Město se potýká s problémem vandalismu často.  Dokonce v ŽÚ 12/2016 uveřej-
ňuje fotografie a popis stále se množících graffiti nápisů sprejerů na domech, 
schodištích, veřejných budovách. Vypisuje odměnu 20 tisíc korun za dopadení 
vandalů. Technické služby začaly systematicky budovy čistit. Město jedná o zapo-
jení do programu TagBust, který dokáže automaticky hledat podobnost tagy na 
základě rukopisných prvků. V případě dopadení dokáže usvědčit autory graffiti. 
 

Historie 
V ŽÚ 7-8/2016 v článku Úvalské ohlédnutí za prusko-rakouskou válkou v roce 
1866 připomíná V. Pokorný 150. výročí rozhodující bitvy u Chlumu u Hradce Krá-
lové a dokladuje, jak se válka dotkla i Úval. Vypočítává škody, které obyvatelstvo 
utrpělo přítomností pruských vojáků (informaci cituje z knihy Úvaly jindy a nyní, 
str. 75). 
 

Volné přílohy   
Tištěné výroční zprávy organizací a spolků, v textu zmíněné přílohy, DVD s foto-
grafiemi akcí z roku 2019 a seznamy jejich obsahu. 
 
Napsali o nás 
Seznam a plné texty článků a informací z médií týkající se Úval. 
 
Prameny 
Pro zpracování kroniky byl použit „deník kroniky 2019“ zapisovaný současnou 
kronikářkou, citace informací webových a facebookových stránek města, inter-
netové stránky www.uvaly.cz, stránky spolků, wikipedie, databáze Media 
Search, zprávy podané úvalskými organizacemi a spolky v rámci povinnosti spo-
lupracovat s kronikou a v neposlední řadě celý ročník měsíčníku Život Úval. Sa-
mozřejmě i některé původní texty PHDr. L. Mandové. 
 
Zkratky 
Některé zkratky jsou vysvětleny přímo u jejich užití, pokud se již nevyskytují dále 
v textu. 
BD – bytový dům 
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CA – cestovní agentura 
CVA – Centrum volnočasových aktivit 
ČRS – Český rybářský svaz 
FV – finanční výbor 
IROP – Integrovaný regionální operační program 
KD MM – Kulturní dům Marie Majerové 
KV – kontrolní výbor 
MěÚ – městský úřad 
MDDM – Městský dům dětí a mládeže 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
p.o. – příspěvková organizace 
RM -  Rada města 
RMZ – Rada městského zastupitelstva 
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 
SOkA – Státní okresní archiv 
SÚ – stavební úřad 
ŠVP – školní vzdělávací program 
VZZM – veřejné zasedání zastupitelstva města 
WF JKA – World Federation Japan Karate Association 
z.s. – zapsaný spolek 
ZM – zastupitelstvo města 
ZŠ – Základní škola 
 


