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1. Výběr událostí v ČR a ve světě
Sníh a mráz v prvních měsících Nového roku a na konci roku 2010
Po celý leden ztrpčovaly život našim občanům přívaly sněhu, způsobené od 5.
ledna velkou tlakovou níží nad Evropou nazvanou Daisy, která je označována
za nejdéle trvající a nejmohutnější, a silný mráz. V Úvalech napadaná sněhová
vrstva na 1m2 34 cm – historicky nejvyšší. Arktická noc v Úvalech z 26. na 27.
ledna 2010, průměrný mráz – 16 až – 20 oC. Mrazivé dny způsobila mohutná
sibiřská anticyklona. Její střed se posunul trochu blíže Evropě. Blokovala posun
tlakových níží přes Skandinávii směrem k východu a podél jejich západního
okraje přicházel na naše území od severu velmi studený arktický vzduch.
Město bylo zavaleno sněhem již o počátku prosince 2010, soustavně sněžilo,
objevily se i 14 – 20 o mrazy. Sníh se nestačil odklízet, řada domácností úklid
chodníků nechala na zodpovědnosti městského úřadu.

Solidarita s Haiti
12. ledna 2010 propuklo ničivé zemětřesení na Haiti, 200 – 300 tisíc mrtvých,
obrovské materiální škody, hlavní město v troskách, strašlivá apokalypsa vyvolala obrovskou vlnu solidarity po celém světě, nevyjímaje ČR. I v Úvalech mnoho občanů přispělo do humanitární pomoci ať již konkrétními finančními příspěvky, tak formou dárcovské DMS. Na Haiti vedle sebe v náročných a primitivních podmínkách operovali lékaři z Kuby, USA, Turecka, Izraele a dalších
států. Jedno velké poznání – poznání sounáležitosti evokuje víru a naději, že
svět se nemusí utápět v náboženských, etnických či mocenských válkách a že
lidé mají v sobě dostatek lidskosti.
Kromě k přírodní katastrofě na Haiti došlo 21. března k dlouhotrvajícímu výbuchu islandské sopky Eyjafjalajökull, která svým mohutným dýmem
s popílkem dočasně omezila leteckou dopravu v západní a severní Evropě. Došlo také k rozsáhlým záplavám v Austrálii. Statisíce lidí ztratili střechu nad
hlavou.
V září 2010 obrovské lijáky v australské státu Viktoria způsobily nedozírné
záplavy.
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Smlouva o omezení stavu strategických jaderných zbraní
8. 4. 2010 podepsali prezidenti USA a Ruska v Praze klíčovou novou americko-ruskou smlouvu o omezení stavu strategických jaderných zbraní. Česká republika se zapsala do dějin jako místo, kde vůdci nejmocnějších států udělali
krok ke světu bez jaderných zbraní. 7. 4. 2010 večer do Prahy přicestoval ruský
prezident Dmitrij Medveděv, ráno 8. 4. se k němu připojila i hlava USA Barack Obama. Ve Španělském sále Pražského hradu podepsali 35 minut po poledni smlouvu START o snížení počtu strategických nukleárních zbraní.

Záplavy
18. 5. začal severovýchod České republiky bojovat se záplavami. Vytrvalé deště
zvedly hladiny řek, které už se vylily z břehů. Vytrvalé deště opakují svůj
osvědčený scénář, který následné škody šroubuje do stovek milionů korun. Po
povodních totiž opět přicházejí v celé zasažené oblasti lesní polomy a sesuvy
půdy. Škody tak několikanásobně přesáhly miliardu korun. Pojišťovny následkem povodní, jež zasáhly východní část země, zajistily celkem desítky tisíc škod
v řádu miliard korun.

Některé události ČR
Zmínit je třeba činnost tzv. úřednické vlády Jana Fischera, která zemi přivedla
k volbám do Poslanecké sněmovny P-ČR . Tyto volby se uskutečnily v květnu a
jejich faktickým vítězem se stala ČSSD. Přes tuto skutečnost prezident republiky pověřil sestavením vlády předsedu ODS Petra Nečase. ODS ve volbách
skončila na druhém místě. Petru Nečasovi se podařilo dojednat trojkoalici ODS
s TOP 09 a Věcmi veřejnými – dvěma zcela novými stranami pravicově zaměřenými, kandidujícími ve volbách poprvé. Tato koalice získala v Poslanecké sněmovně většinu 118 hlasů, která schválila koaliční vládu vedenou Petrem Nečasem. Hlavními deklarovanými cíli nově ustavené vlády je snížení deficitu státního rozpočtu (156 mld. Kč), důchodová a zdravotní reforma a boj proti korupci.
Senát přijal začátkem prosince novelu zákona o zdanění fotovoltaických elektráren, prezident ji podepsal a Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal nové
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cenové nařízení, podle něhož se původně stanovený příspěvek na obnovitelné
zdroje v původní výši 578 Kč/MWh (dokud nebyla přijata novela zákona
o „solární dani“) nyní snižuje na 370 Kč/MWh. Každý odběratel elektřiny tak
od 1. ledna 2011 připlatí na obnovitelné zdroje energie 0,37 Kč za kilowatthodinu a cena elektřiny celkově naroste průměrně o 4,6 %.

Brambory podražily o polovinu, byla špatná úroda
Úroda brambor byla v roce 2010 oproti loňsku nižší o více než osm procent.
Cena brambor oproti loňsku výrazně stoupla. V porovnání s koncem loňského
roku vzrostla cena za kilogram skoro o 48 procent. Oproti loňské ceně 9,17 korun za kilogram se cena v listopadu 2010 pohybovala ve výši 13,53 koruny za
kilogram.
Brambory jsou jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin. Významnou
potravní složkou našeho obyvatelstva. Za svoji oblibu vděčí nenáročnosti na
přírodní podmínky a vysokým hektarovým výnosům.

Pije se málo
málo mléka
Češi konzumují málo mléka a mléčných výrobků. Proto se od října rozběhl projekt Agrární komory (AK) s názvem Bílé plus, který má situaci změnit. Podle
statistik spotřeba mléka a mléčných výrobků klesá. Pokud jde například o máslo, tak jeho spotřeba poklesla od roku 1989 o 50 procent. O mléce se traduje
spousta mýtů a pověr, proto je nutné lidi jasnými argumenty ve spolupráci
s odborníky přesvědčit, aby nejrůznější mléčné výrobky začali do svého jídelníčku více zařazovat. Cílem organizátorů kampaně je zvýšit spotřebu mléka během
tří let o jedno procento ročně. Mléka konzumují Češi podstatně méně, než činí
celoevropský průměr. Jestliže u nás vypijeme necelých 60 litrů za rok na osobu,
v Evropě je to asi o 30 litrů víc. První místo v pití mléka drží Finové se 170
litry za rok.

Změny cen
cen potravin
V zemi šlo mezi 19. říjnem a 2. listopadem s cenou nahoru 13 z 26 sledovaných
potravin, 10 jich naopak zlevnilo. Cena bílých jogurtů, másla a banánů se nezměnila. Nejvýrazněji podražila rajská jablka, a to o 9,2 procenta. Kilogram se
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dá v Česku pořídit průměrně za 45,63 koruny, přičemž nejlevnější jsou rajčata v
Praze (43,90 Kč/kg), nejdražší v Jihomoravském kraji (48,20 Kč/kg). Podražily
však například i papriky, jablka, chléb či pšeničná mouka. Mírně zdražily i
těstoviny, rostlinné máslo, hovězí maso nebo vepřová pečeně. Nejvýrazněji šel s
cenou dolů krystalový cukr, a to o 4,4 procenta. Kilogram se dá pořídit průměrně za 17,27 koruny. Cenově nejpříznivější jsou obchodníci v Olomouckém kraji
(16,34 Kč/kg), naopak nejvyšší cenu drží obchody v Jihočeském kraji (18,57
Kč/kg). Levněji než před dvěma týdny se v Česku dají koupit například i kuchaná kuřata, šunkový salám, mléko či eidamská cihla. Z dalších potravin zlevnily například pomeranče, mrkev, minerální voda nebo rýže.

Zostřuje se boj o pracovní místa
Hlavní prioritou zaměstnanců a drobných podnikatelů i v Úvalech je udržet si
pracovní místo či vlastní drobnou živnost v chodu. A to i přesto, že „velká“
ekonomika postupně oživuje. Na živnostenský list podniká více cizinců a lidé
jsou ochotni vzít jakoukoliv práci. Řady nezaměstnaných na trhu práce, kde je
už tak velmi málo volných míst, v dohledné době rozmnoží kvalifikovaní zaměstnanci státní správy, které čeká propouštění v důsledku vládních škrtů v
oblasti objemu mzdových prostředků. Firmy přitom ani přes mírné oživení ekonomiky nepočítají s masovým nabíráním nových pracovníků. Mnohé z nich spíše
mění současné pracovníky za kvalifikovanější a výkonnější, což ale vůbec neznamená, že půjde o nějakou mezigenerační výměnu. Nejednou mohou přijít o
svá místa mladí lidé, kteří svůj věk považují za svoji hlavní přednost a práci
samotné moc nedají. Rozhodující je výkon a loajalita k firmě, ochota pracovat
za méně peněz, potvrzují manažeři. I nadále však platí, že mezi nezaměstnanými je stále jenom velmi malé procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Na rozdíl od minulých let, kdy nezaměstnaní i delší dobu hledali odpovídající zaměstnání podle své kvalifikace a zájmu, výrazně přibývá lidí, kteří jsou ochotni vzít
jakoukoli nabízenou práci, aby nezůstali dlouhou dobu na podpoře. Bez práce
bylo v ČR více než 570 000 lidí. Průměrná nezaměstnanost se pohybovala v ČR
mezi 9,6 – 9,9 %, Praha 4,07 %, Středočeský kraj měl průměrnou nezaměstnanost 7,1 %, okres Praha – východ 4,2 %. S nejvyšší nezaměstnaností byly okresy
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Jeseník – 19,7 %, Bruntál – 17,9 % a Most – 16,5 %. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla naopak zaznamenána v okresech Praha a Praha – západ – 4,1 %,
Praha – východ – 4,2 % a Mladá Boleslav – 5 %.

Co lidi v Úvalech v roce 2010 nejvíce trápilo
Problémem je nedostatečný tlak vody v některých městských lokalitách, zejména
na Nových Slovanech, nedokončené dovybavení a rozšíření kapacity čistírny
odpadních vod a dosud nedokončená výstavba kanalizace v celém městě. Trápením jsou rozbité silnice a chodníky, problémem zůstává potřeba dostavby školy,
rekonstrukce školní jídelny, absence vhodného sálu na pořádání kulturních a
společenských akcí, vysoká hladina spodní vody v oblasti u Horoušánek. Občané mají obavu z vládních škrtů.

2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
Parlamentu České
republiky

Volby do Poslanecké sněmovny

Volby se konaly ve dnech 28. 05. – 29. 05. 2010.

Výsledky hlasování v Úvalech:
číslo
1
2
4
5
6
7
9
11
13
14
15
17
18
19
20
21

Název celkem + počet hlasů
OBČANÉ. CZ
Liberálové. CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Koruna Česká (monarch.strana)
Česká str. sociálně demokrat.
Sdruž.pro rep.-Republ.str. Čsl.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Česká str.národ.socialistická
Strana zelených
Suverenita-blok J.Bobošíkové
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5
2
268
4
204
5
472
0
102
1
834
50
19
0
115
87

0,15
0,06
8,50
0,12
6,47
0,15
14,97
0,00
3,23
0,03
26,46
1,58
0,60
0,00
3,64
2,76
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23
24
25
26

Česká pirátská strana
Dělnic.str.sociální spravedl.
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

25
11
23
924

0,79
0,34
0,72
29,32

Odevzdaných platných hlasů bylo 3 151, tj. 99,22 %.
Volební účast ve městě byla 70,23 % všech voličů.
I v Úvalech se na výsledcích voleb projevila snaha o změny. Úvaláci volili nově
vzniklé strany TOP 09 a Věci veřejné. Voliči ODS a ČSSD hojně využívali
možnosti preferenčních hlasů, aby upřednostnili kandidáty na nižších místech
kandidátky.

3. Volby do zastupitelstev obcí a měst České republi
republiky
Volby se konaly ve dnech 15. až 16. 10. 2010. Ve městě kandidovalo 6 stran:
Komunistická strana Čech a Moravy, Občanská demokratická strana, Otevřené
Úvaly – sdružení nezávislých kandidátů, Sdružení nezávislých kandidátů a
TOP 09, Suverenita – blok Jany Bobošíkové, Česká strana sociálně demokratická.
Ve voličských seznamech ve městě bylo zapsáno celkem 4566 voličů ve 3 volebních okrscích.
Úřední obálky byly vydány celkem 2319 voličům, odevzdaných úředních obálek
bylo celkem 2305.

Zvolenými členy Zastupitelstva města Úvaly se stali:
Volební strana č. 1. Komunistická strana Čech a Moravy
Ladislav Morávek,
Morávek, počet hlasů 304
Volební strana č. 2. Občanská demokratická strana
Josef Krutský, počet hlasů 802
Jan Šťastný, počet hlasů 794
Miloslav Kolařík, počet hlasů 792
Helena Váňová, počet hlasů 698
Josef Štěpánovský, počet hlasů 710
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Volby do zastupitelstev obcí a
měst

Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09
Ivan Černý, počet hlasů 514
Karel
Karel Linhart, počet hlasů 448
Volební strana č. 4 – Otevřené Úvaly, sdružení nezávislých kandidátů
Michal Breda, počet hlasů 807
Petr Borecký, počet hlasů 797
Dana Poláková, počet hlasů 789
Ludmila Milerová, počet hlasů 735
Marek Mahdal, počet hlasů 696
Volební strana č. 5 – Česká strana sociálně demokratická
Petr Petržílek, počet hlasů 399
Vítězslav Pokorný, počet hlasů 385

4. Obecní záležitosti
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo
města

Členy zastupitelstva
zastupitelstva města do podzimních voleb do zastupitelstev obcí a
měst bylo v Úvalech 15 zastupitelů - Ing. Ivan Černý (SNK-Volby pro Úvaly), Karel Linhart (SNK-Volba pro Úvaly), Ing. Radek Netušil (SNK-Volba
pro Úvaly), Ing. Michal Breda (SNK-Otevřené Úvaly), Mgr. Petr Borecký
(SNK-Otevřené Úvaly), Ing. Ludmila Milerová (SNK-Otevřené Úvaly), Mgr.
Dana Poláková (SNK-Otevřené Úvaly), Miloslav Kolařík (SNK-Nová šance),
Helena Novosádová (SNK-Nová šance), Jaromír Stemberg (SNK-Nová šance),
Ing. Ladislav Morávek (KSČM), MUDr. Jan Šťastný (ODS), Josef Štěpánovský (ODS), Milan Turan (ODS), Ing. Helena Váňová (ODS).
Členy zastupitelstva města po podzimních volbách do zastupitelstev obcí a
měst je v Úvalech 15 zastupitelů - Mgr. Petr Borecký (SNK – Otevřené Úvaly), Ing. Michal Breda (SNK – Otevřené Úvaly), Ing. Ivan Černý (SNK + TOP
09), Miloslav Kolařík (ODS), Josef Krutský (ODS), Karel Linhart (SNK +
TOP 09), Mgr. Marek Mahdal DiS (SNK – Otevřené Úvaly), Ing. Ludmila
Milerová (SNK – Otevřené Úvaly), Ing. Ladislav Morávek (KSČM), JUDr.
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Ing. Petr Petržílek Ph.D. (ČSSD), Dr. Vítězslav Pokorný (ČSSD), Mgr. Dana
Poláková (SNK – Otevřené Úvaly), MUDr. Jan Šťastný (ODS), Josef Štěpánovský (ODS), Ing. Helena Váňová (ODS).
V roce 2010 zastupitelstvo města zasedalo osmkrát
osmkrát,
krát z toho do komunálních
voleb šestkrát, po volbách dvakrát.
První veřejné
veřejné zasedání zastupitelstva města v novém roce 2010 se uskutečnilo
11. února. Vedle řady právních úkonů a záležitostí zastupitelstvo hlavní pozornost věnovalo směně pozemků se společností Úvaly Development, s. r. o., a
předání pozemků K Hájovně, Hodov, Horoušánky do majetku města. Projednalo i varianty spojů linek PID.
Druhé veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 15. dubna 2010.
2010. Zastupitelstvo pro jednalo rozpočtové opatření č. 1. Hlavně vyhlásilo výběrové řízení
na dodavatele výstavby splaškové kanalizace na základě dotace Operačního
programu Životní prostředí ve výši 204 000 000,- Kč. Velkou pozornost věnovalo výběru dodavatele stavby pro akci Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech (rekonstrukce kuchyně, kotelny a vybudování nového pavilonu
MŠ Kollárova, Úvaly) a řešilo výstavbu MŠ Kollárova i bez přidělení dotačních prostředků.
Třetí veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 13. května 2011. Zastupitelstvo se hlavně zaměřilo na prezentaci současného stavu vyřizování dotace
144 000 000,- Kč na kanalizaci a dalších dotací. Schválilo zadávací dokumentace na výběr dodavatele na získanou dotaci 144 000 000,- Kč na výstavbu
splaškové kanalizace. Také projednalo změnu územního plánu za přeložkou
silnice I/12 a schválilo územní studii za přeložkou silnice I/12. Zabývalo se i
kroky k přípravě tvorby nového územního plánu města.
Čtvrté mimořádné zasedání zastupitelstva města se konalo 20. května 2010.
Hlavním bodem jednání byla změna územního plánu za přeložkou I/12 a
schválení územní studie lokality Hostín za přeložkou I/12.

Město Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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Páté veřejné zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 10. června 2010.
Projednalo Dotace z Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje na akci:
ČOV Úvaly –intenzifikace a dovystrojení, dále vyhlášení veřejné zakázky na
splaškovou kanalizaci, schválení provedení výběrového řízení na dostavbu a
rekonstrukci vodovodní sítě Úvaly. Přijalo dotaci z Regionálního operačního
programu, výzva č. 40, projekt: Rozšíření kapacity ZŠ, schválilo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení díla Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly,
vyhlášení veřejné zakázky na zhotovení díla Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly,
přijetí dotace z Regionálního operačního programu, výzva č. 39, projekt: Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech, schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovení díla Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech a vyhlášení veřejné zakázky na zhotovení díla Rozšíření a
zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech.
Šesté veřejné zasedání zastupitelstva
zastupitelstva města se uskutečnilo 23. září 2010. Projednávalo darování pozemku společnosti Čechoslávie, spol. s r.o. v rámci finančního vyrovnání města. Rovněž schvalovalo smlouvy o předání a převzetí
inženýrských sítí v lokalitách RD Úvaly – K Hodovu, Horoušánky I. a II.
etapa, ul. Fibichova, K Hájovně. Seznámilo se s modernizací traťového úseku
Praha Běchovice – Úvaly a přijalo vyjádření města k dokumentaci vlivu tohoto
záměru na životní prostředí – EIA. Rovněž projednalo změnu spolufinancování projektů z fondů EU v rámci regionálních operačních programů.
Po říjnových komunálních volbách zasedalo nově zvolené zastupitelstvo města
dvakrát.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města se uskutečnilo 8. lislistopadu 2011. Zastupitelstvo města zvolilo starostou města MUDr. Jana
Šťastného, uvolněným místostarostou města JUDr. Ing. Petra Petržílka,
Ph.D., neuvolněným místostarostou města Ing. Michala Bredu. Dalšími členy
rady města zastupitelstvo zvolilo Mgr. Danu Polákovou a Josefa Štěpánovského. Dále rozhodlo o zřízení finančního a kontrolního výboru. Do funkce předsedkyně finančního výboru zvolilo Ing. Helenu Váňovou, do funkce předsedy
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kontrolního výboru zvolilo Ing. Ivana Černého. Ing. Michal Breda se veřejně
vzdal odměny za výkon funkce místostarosty s tím, že jeho cílem je zlepšit operativní řízení města a nikoli zatěžovat jeho rozpočet.
Druhé veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 9. prosince 2010. Zastupitelstvo přijalo Programové prohlášení na volební období 2010 – 2014,
schválilo složení výborů zastupitelstva, rozdělení kompetencí rady a vedení
města a přijímání prohlášení o uzavření manželství. Schválilo také rozpočet
města na rok 2011 a stanovilo výši vodného a stočného pro rok 2011.

Rada města

Rada města

Rada města pracovala do komunálních voleb ve složení MUDr. Jan Šťastný,
Ing. Helena Váňová, Karel Linhart, Helena Novosádová a Miloslav Kolařík.
Sešla se celkem na 11zasedáních.
11zasedáních. Rada města po komunálních volbách pracovala ve složení MUDr. Jan Šťastný, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Ing. Michal Breda, Mgr. Dana Poláková a Josef Štěpánovský. Sešla se do konce roku
na 2 zasedáních.
Na svých zasedáních rada města pravidelně prováděla kontrolu plnění úkolů
uložených zastupitelstvem i úkolů vlastních, a zabývala se také přípravou materiálů pro veřejná i mimořádná zasedání zastupitelstva, návrhy a kontrolou
práce jednotlivých odborů městského úřadu, podněty jednotlivých zastupitelů a
občanů pro jednání zastupitelstva, vyřizovala připomínky a stížnosti občanů,
seznamovala se s informacemi o činnosti komisí rady města.

Výbory zastupitelstva města

Výbory zastupitelstva města

Výbor kontrolní – předseda Ing. Michal Breda, tajemník Jitka Ha
Hamouzová.
mouzová
Členové: Ing. Ladislav Morávek, Ing. Václava Baumanová, Josef Polák,
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Martin Urban Kateřina Škorpilová –Vlasová.
Výbor se sešel v roce 2010 šestkrát. Provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za rok 2009, kontrolu procedurálního postupu při zadávání a realizaci
veřejných zakázek, financovaných z rozpočtu města, kontrola plnění usnesení
rady za rok 2009, kontrolu vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných
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zastupiteli a občany na VZZM a kontrolu formálního postupu při přidělování
bytů ve městě.

Výbor finanční – předseda Mgr. Petr Borecký, tajemník Dana Kyralo
Kyralová.
vá
Členové: Ing. Ludmila Milerová, Ing. Hana Opálková, Ing. Petr Kunetka, Ing.
Miloslav Breda, Ing. Jan Kadlec, Jana Pilátová.
Finanční výbor se v roce 2010 nesešel.

Výbor pro výstavbu – předseda Ing. Ivan Černý,
Černý, tajemník Ilona ReicheltoReicheltová.
Členové: Ing. Radek Netušil, Roman Kroutil, Ing. Arch. Tadeáš Matoušek,
Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Roman Krásný, Ing. Helena Bulíčková, Josef
Štěpánovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Petr Hošek, Ing. Josef Martinovský, Ing.
Michal Breda, Milan Švihla, Daniela Procházková, Mgr. Jiří Turek, Miloslav
Kolařík.
Komise rady
města

Komise
Komise rady města
Komise pro sport a turistiku
Předseda: Josef Krutský,
Krutský, tajemník:
tajemník: Jitka Hamouzová.
Hamouzová.
Členové: Mgr. Dana Poláková, Vladimír Minařík, Pavel Polák, Martina Křelinová, Michael Březina.
Komise se sešla v roce 2010 jednou a připravovala návrh na rozdělení finančních prostředků pro sportovní organizace.

Komise pro potřeby městských částí
Předseda: Ing. Eva Kiššová,
Kiššová, tajemník
tajemník Jitka Hamouzová.
Hamouzová.
Členové: Martin Kuchař, Ing. Milan Schmidt, Mgr. Hana Němcová, Ing. Miluše Kavěnová, Petra Šišková, Jan Komínek, Romana Komínková, Ing. Marcel
Breda.
Komise se sešla v roce 2010 třikrát a předávala jednotlivým odborům MěÚ
podněty a požadavky členů komise a občanů města.
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Komise pro rozvoj školství
Předseda: Ing. Petr Hošek,
Hošek, tajemník:
tajemník: Jana Tesařová.
Tesařová.
Členové: Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová, Jaroslava Hejnicová, Šárka
Trojánková, Mgr. Eva Bubáková, Olga Hertlová.
Komise se v roce 2010 nesešla.

Komise pro efektivní využívání majetku a provozních prostředků
Předseda: Ing. Ivan Kišš,
Kišš, tajemník:
tajemník: Jana Tesařová.
Tesařová.
Členové: Kateřina Vlasová, Ladislav Roučka, Ing. Kateřina Schmidtová,
MUDr. Jan Šťastný, Petr Frýdman.
Komise se v roce 2010 nesešla.

Komise pro kulturu
Předseda: Helena Novosádová, od listopadu Ing. Jana Horová,
Horová, tajemník: Ja
Jana
Tesařová.
Komise se v roce 2010 sešla celkem šestkrát a měla až do listopadu 12 členů
včetně předsedy. V personálním obsazení nedošlo v tomto období k žádným
změnám. Kromě předsedkyně, která byla členkou rady města, se na činnosti
komise v tomto období neúčastnil žádný zastupitel. V prosinci byla jmenována
nová kulturní komise o následujícím složení: Ing. Jana Horová, Iva Branyšová,
Alena Fejtová, Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Alena Janurová, Růžena
Kroutilová, Helena Novosádová, Ing. Hana Opálková, Dr. Vítězslav Pokorný,
Ing. Vladislav Procházka, Ivana Prchalová, Josef Štěpánovský (člen rady města), Petra Štípalová, Jana Tůmová.
Hlavní činností komise byla jako v letech předešlých příprava a realizace kulturních akcí ve městě. Komise zorganizovala městský ples, dvě besedy – jednu
s promítáním filmu, jeden komorní koncert vážné hudby, taneční velikonoční
odpoledne, oslavu čarodějnic ve spolupráci s MDDM, jedno divadelní představení, městské oslavy k 710. výročí založení města, slavnost předání čestného
občanství a plaket občanům města a zahájení adventu s rozsvícením vánočního
stromu. Vzhledem k náročnostem některých akcí, pomáhali komisi při organizaci pracovníci správního odboru městského úřadu a Veřejně prospěšných sluMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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žeb a členové Obce baráčníků. Na přípravě besed spolupracoval pan Jiří Štork.
Pořádané akce byly financovány z rozpočtu města, pro návštěvníky byly bezplatné. Komise pokračovala v zajišťování vstupenek na představení
do pražských divadel (celkem 260 vstupenek na 6 představení). Přestala se organizovat hromadná doprava do divadel autobusem. Vzhledem ke zvyšující se
ceně o ni přestal být zájem.

Komise pro investice, výstavbu a komunikace
Předseda: Roman Kroutil,
Kroutil, tajemník:
tajemník: Adriana Bednarčíková.
Bednarčíková.
Členové: Ing. Radek Netušil, Ing. Josef Horák, Ing. Vladimír Struska, Ing.
Ivan Černý, Miloslav Kolařík, Ing. Hana Kameníková, Jan Král, Ing. Josef
Beneš, Ing. Ladislav Pavlovič, Ing. Michal Breda, Ing. Roman Krásný.

Komise pro dopravní obslužnost
Předseda: Richard Sadil,
Sadil, tajemník:
tajemník: Petr Matura.
Matura.
Členové: Zdeněk Javůrek, Jan Šlechta, Jan Marek, Kateřina Vašková, Robert
Kotál, Michal Jursa.

Sociální a bytová
bytová komise
Předseda: Martina Bedrnová,
Bedrnová, tajemník:
tajemník: Blanka Viktorová.
Viktorová.
Členové: Ing. Ludmila Milerová, Ing. Jana Pávová, Pavlína Zelenková, Soňa
Křížová, Pavlína Frýdmanová, Alena Křelinová.
Bytová komise se v roce 2010 sešla dvakrát, projednávala zařazení nových žádostí do Evidence žadatelů o byt v majetku města Úvaly, návrhy na přidělení
bytů v majetku města a dále například žádosti o výměnu bytů, přepsaní smlouvy na jiného nájemce atd.

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Předseda: Milan Turan,
Turan, tajemník:
tajemník: Martin Svoboda.
Svoboda.
Členové: Ing. Václav Šnyrch, Ing. Václav Setnička, Hana Setničková, Mgr.
Karel Suchopár, Václav Pertl, Ing. Jana Horová.
Komise se v roce 2010 sešla třikrát. Projednávala zabezpečení rozsáhlé akce
"Bezpečná sobota" ve spolupráci s Policií ČR, která se konala k příležitosti Dne
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dětí. K vidění byla jízdní policie, hasiči, dopravní hřiště i vybavení policie. Dále
se uskutečnila beseda pro seniory na téma "Bezpečné stáří", kde byli senioři seznámeni, jak se správně zachovat při mimořádných situacích a prevencí, proti
těmto událostem. Rovněž projednávala řešení kamerového systému a možnost
zřízení Městské policie.

Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
hospodářství
Předseda: Jo
Josef Štěpánovský,
Štěpánovský, tajemník:
tajemník: Bohuslav Prokůpek.
Prokůpek.
Členové: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Petr Urban, Ing. Ladislav Morávek, Dr. Vítězslav Pokorný, Miloslav Kolařík, Milan Turan, Jiří Konečný,
Zbyněk Slavík, Ing. Josef Zach.
Komise se v roce 2010 nesešla.

Komise letopisecká
Letopisecká komise pod vedením Ing. Jany Horové a ve stejném složení jako
v předešlém roce se sešla jednou a projednala a schválila kronikářský zápis roku
2009.
Po volbách byla ustavena nová komise o složení: předseda:
ředseda: Ing. Zdeňka HaHavránková, tajemník: Marie Černá.
Černá.
Členové: Ing. Jana Horová, PhDr. Lenka Mandová, Dr. Vítězslav Pokorný,
Ing. Vladislav Procházka, Josef Štěpánovský.

Komise pro projednávání přestupků
Předseda: JUDr. Václav Kyral, tajemník: Lenka Platzová
Platzová
Členové: Jitka Hájková, Miloslav Kolařík

Redakční rada měsíčníku Život Úval
Předseda (vedoucí redaktor): Dr. Vítězslav Pokorný, místopředseda (zástupce
vedoucího redaktora): Mgr. Vorlíčková Romana, tajemník: Lenka Platzová,
členové: Josef Štěpánovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS, Ing. Radek Netušil,
Ing. Petr Jankovský, Mgr. Milan Bednář, Jan Poledník.
Redakční rada se scházela každý měsíc k přípravě jednotlivých vydání Života
Úval.
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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5. Zastupitelstvo,
Zastupitelstvo, rada a vedení města v roce 2010
Rok 2010 byl pro zastupitelstvo města velmi zásadní. Došlo totiž k určitému
zklidnění „atmosféry“ a i když vždy nebyla názorová shoda, hleděli všichni
zastupitelé především „dopředu“, do budoucnosti. Velmi pozoruhodným a vítaným jevem bylo i to, že ustalo vzájemné napadání – respektive se přeneslo do
zóny objektivní a potřebné diskuze. Po šestnáctileté „vládě jednoho seskupení“ a
po „tříletém hledání cest“ si mnozí zastupitelé uvědomili, že je nevhodné podřezávat si větev, na níž sami sedí. Velký vliv na tuto změnu měla i skutečnost, že
se v Úvalech konečně zakořenila politická pluralita a s ní i „konkurence“. A
konkurence je i v případě rozhodování o věcech veřejných zárukou kvality. Právě v roce 2010, samozřejmě v souvislosti s komunálními volbami, se silně rozvíjel systém decentralizace rozhodování a tlak na občany Úval, aby se více zajímali o věci veřejné. To, že na konci tohoto roku vznikla koalice stran a seskupení – ODS, Otevřené Úvaly a ČSSD, které v komunálních volbách zvítězily,
je výzvou pro budoucnost. Jde o Úvaly, zájmy jedinců musí jít stranou. Významným jevem bylo v roce 2010 i zapojení nových občanů do dění ve městě.
Slovo „náplava“ prakticky vymizelo ze slovníku. A to byl jistě jeden
z největších úspěchů tohoto roku.
Rok 2010 se vyvíjel souběžně s rytmem připravovaných a konaných komunálních voleb. Tento „rytmus“ byl však do značné míry ovlivněn skutečností, že se
městu podařilo získat obrovské dotace na výstavbu přívodu čisté vody
z Káranských řadů, dovybavení čističky odpadních vod, dostavbu splaškové
kanalizace, přístavbu mateřské školky a nástavbu základní školy. Protestovat
proti těmto skutečnostem a vyvolávat v zastupitelstvu města konflikty se stalo
neproduktivním a také „protiúvalským“. Žádná strana či sdružení zastoupené
v zastupitelstvu města se k něčemu podobnému nesnížily. Budoucnost Úval se
stala, napříč politickým spektrem, tím nejdůležitějším, a to lze označit za nejzásadnější fenomén roku 2010, na který by se v budoucnosti rozhodně nemělo
zapomenout; možná, že už se nebude opakovat.
Samozřejmě, řada věcí se také nepovedla, a to z objektivních i subjektivních
důvodů. Nešlo napravit problém devastovaných komunikací, a to z více důvoMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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dů. Hlavní komunikace Úval patří kraji, a ten na opravy komunikací finanční
prostředky v patřičné výši nevyčlenil – a na opravy vlastních komunikací dotace neexistují, i když se jedná o částky v řádech stamilionů Kč. Nepodařilo se
vyřešit problematiku předání inženýrských sítí a komunikací v oblasti „Nových
Slovan“. Stále není dořešena problematika nevystavených komunikací v oblasti
„severních“ partií našeho města. Visí nad námi „Damoklův meč“ přiznání majetku SBD Vesna. A tíží nás nedostatek vody, neboť se Úvaly ocitají až na
samém konci přivaděčů káranské vody (ze severu) a želivské vody (z jihu).
V roce 2010 dále probíhalo stavební řízení k výstavbě v lokalitě Hostín. Vlastní výstavba však pravděpodobně započne až v roce 2012.

6. Městský úřad Úvaly

Městský úřad

V hlavní budově městského úřadu na Pražské ulici, čp. 276 je umístěna kancelář starosty, správní odbor s matrikou města, podatelna a Czech Point. Pracoviště uvolněného místostarosty města a ekonomického odboru je v budově na
náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95, pracoviště odboru životního prostředí a
územního plánu a Stavebního úřadu Úval je umístěno v Riegrově ulici (Multitec).
Městský úřad je strukturován násle
následovně:
Starosta města – MUDr. Jan Šťastný, uvolněný volený funkcionář.
Místostarosta města – Ing. Helena Váňová, uvolněná volená funkcionářka –
do 8. 11. 2010. Od 8. 11. 2010 JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., uvolněný
volený funkcionář. Od 8. 11. 2010 Ing. Michal Breda, neuvolněný volený
funkcionář.
Tajemník městského úřadu – místo neobsazeno
sekretariát – Monika Šimáňová
Odbory úřadu

Odbory městského úřadu
Odbor správní – vedoucí odboru Jana Tesařová.

Odbor správní

podatelna – informační centrum:
centrum: Ivana Šťastná, Lenka Platzová
správní oddělení: Radka Branyšová, Marie Černá, Jitka Hamouzová
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sociální péče: Ilona Hošková, Monika Šimonová,
pečovatelská služba: Vladislava Blochová, Pavlína Frýdmanová, Soňa Křížová, Lenka Paulová.
Odbor ekonomický

Odbor ekonomický
ekonomický – vedoucí odboru Jitka Háj
Hájková.
Dana Kyralová, Jana Novotná – do 30. 6. 2010, Jana Teplá, DiS, - od 1. 5.
2010.

Odbor investic – vedoucí odboru Ilona Reicheltová.

Odbor investic

Adriana Bednarčíková, Petr Matura – od 15. 3. 2010, Jana Teplá, DiS, - do
30. 4. 2010.

Odbor správy majetku - vedoucí odboru Martin Němeček – do 31. 10. 2010,
Miroslav Černý, pověřený vedením od 1. 11. 2010.

Odbor správy
majetku

Martin Svoboda, Blanka Viktorová, Jitka Kolářová - od 1. 4. 2010.

Odbor životního prostředí a územního plánu – vedoucí odboru
odboru Bohuslav ProProkůpek.

Odbor ŽP a
územního plánu

Blanka Reinerová, Marek Šplíchal
Stavební úřad

Stavební úřad – vedoucí úřadu Ing. Helena Bu
Bulíčková.
Petra Edelmannová, Alena Fejtová, Jana Jungwirthová, Kateřina Kopecká,
Jitka Mocová, Milada Říhová, Jana Sandnerová, Renata Vayhelová, Karolína
Fliegeleová.
V roce 2010 stavební úřad vyřídil 2 410 podání, vydal 684 rozhodnutí a 738
souhlasů a dalších opatření. V Úvalech byla povolena výstavba 16 nových rodinných domů, kolaudováno 10 nových rodinných domů a 1 nová rekreační chata (byla utlumena nová zástavba RD na rozdíl od okolních obcí.
Z nejzajímavějších činností: bylo vydáno územní rozhodnutí na zástavbu RD
v lokalitě Výpustek, rozhodnuto o zřízení sběrného dvora v areálu EMÚ, vydáno povolení na dostrojení ČOV, vydáno povolení na stavební úpravy a zateplení Zdravotního střediska, vydána 4 povolení pro město jako investora
v souvislosti s budoucí infrastrukturou (pozn. vodovodní řady a splaškovou
kanalizaci povoluje jiný stavební úřad), zkolaudováno zahradnictví, rodinné
centrum, nová prodejna v areálu stavebnin, rekonstrukce kotelny a kuchyně
v areálu MŠ3.
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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Veřejně prospěšné služby

Veřejně prospěšné služby – vedoucí Petr Prchal.
Prchal.
Jiří Konečný, Václav Škorpil, Vladimír Vojáček, Pavel Francl, Milan Vodhánil, František Čada, Vladimír Rémiš, Jiří Dědina, Karlin Jan, Dana Šubotniková, Jiří Smolek (do 30. 6. 2010), Jitka Kolářová (do 31. 3. 2010), Vladimír
Novotný, Lubomír Pernica (od 1. 5. 2010), Miroslav Šmejkal (od 1. 12. 2010).
V průběhu roku se žádná mimořádná aktivita nekonala, mimo tradičního zajištění akcí pořádaných městem: výzdoba a příprava městského plesu, zajištění
čarodějnic pro děti včetně pomoci s doprovodným programem s MDDM, průběžný úklid města a likvidace černých skládek v okolí města – jen pokud se
zaměříme na staré pneumatiky - bylo odvezeno na likvidaci šest plných kontejnerů naložených na nákladní auto VPS. Proběhlo dosazení nových laviček a
košů u základní školy, zároveň byly zabudovány z dotace dodané tři nové autobusové zastávky, včetně dosazení laviček a košů. (cena 90 000. - Kč). VPS
zajišťovaly Vánoce – pokácení a postavení stromu pro vánoční výzdobu, postavení pódia, včetně zajištění zázemí pro účinkující (postavení stánků, stolů,
lavic na sezení apod.)

Dům s pečovatelskou službou – správce objektu Jan Kar
Karlin. Více uvedeno na
str. 66.

Městská knihovna – vedoucí Iva Krňanská,
Krňanská, knihovnice - Dagmar Kalinová,
Gabriela Modřanská, Blanka Šarochová. Informace o činnosti knihovny uvedeny v kapitole 14 na str. 52.

Zdravotní středisko – počet pracovníků 2
Proběhlo celkové zateplení fasády, výměna oken a venkovních dveří, oprava
střechy (byla v havarijním stavu), klempířské práce, včetně nového hromosvodu.
Bylo investováno celkem 4 270 000. - Kč. V další etapě dojde k rozšíření služeb
střediska o další ordinace např. oční, rehabilitaci aj. Zatím nebyla předložena
projektová dokumentace.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly
V rámci města má zvláštní postavení Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Úvaly, Klánovická 918. řazená jako JPO II. (jednotka požární ochrany), která
čítá 27 členů. Velitelem jednotky je Petr Rytina st. Výjezdová jednotka sboru
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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Jednotka SDH
Úvaly

disponuje třemi zásahovými vozidly – CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706
RTHP a automobilem CAS 20 Tatra 815 4x4. Více o činnosti Sboru dobrovolných hasičů uvedeno v kap. 19 na str.58.

ŽIVOT ÚVAL – měsíčník,
měsíčník, vydavatelem je město Úvaly.

ŽIVOT ÚVAL

Měsíčník přináší informace ze všech oblastí života města v 15 základních rubrikách, které lze však aktuálně rozšiřovat o další oblasti – Městský úřad,
Zprávy z města, Kultura a volný čas, Okénko knihovny, Napsali o nás, Zprávy
z MDDM, Školství, Organizace a spolky, Sport, Církev, Historie, Úvalská
vařečka, Společenská kronika, Inzerce. V současnosti se časopis Život Úval
připravuje výpočetní technikou, graficky zpracovává Yveta Absolonová a tiskne v Tiskárně Úvaly, spol. s r. o. Časopis velikosti A4 má 28 stran a vydává se
v nákladu 2500 kusů. Do úvalských rodin na počátku každého měsíce časopis
distribuují úvalské doručovatelky České pošty, a. s., zdarma. Na začátku roku
2010 pracovala redakční rada ve složení Ing. Vladislav Procházka, Ing. Radek
Netušil, Ing. Eva Kiššová, Dr. Vítězslav Pokorný, Josef Štěpánovský, Mgr.
Romana Vorlíčková, Ing. Helena Váňová. Již od roku 2009 byla práce redakční
rady narušována problémy, konfrontačním jednáním a spory mezi členy redakční rady. Vedoucí redaktor se rozhodl ke dni 31. 12. 2009 svoji práci v redakční
radě ukončit, poté termín prodloužil do doby, než bude vybrán nový vedoucí
redaktor ve výběrovém řízení. Na podnět rady města a vedení města bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci vedoucího redaktora a rozšíření redakční rady.
Byla ustanovena výběrová komise ve složení (bez titulů): Šťastný (starosta),
Vorlíčková (za red. radu), Novosádová (rada města), Tesařová (zastupující tajemník MěÚ), Pospíšilová (ředitelka MDDM), Borecký (OS Otevřené Úvaly),
Poledník (odborník v oblasti tištěných periodik). Výběrová komise na svém jednání 24. 3. 2010 vyhodnotila přihlášky a prodiskutovala s jednotlivými uchazeči jejich představy o jejich práci v redakční radě a dalším směřování měsíčníku.
Po vyhodnocení uchazečů komise navrhla radě města výběrové řízení na post
vedoucího redaktora zrušit a doporučila, aby funkci dále vykonával Vladislav
Procházka. Vzhledem k velkému počtu uchazečů o místo v redakční radě dopoMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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ručila výběrová komise radě města, aby byla redakční rada devítičlenná a uskutečnila tajné hlasování, ze kterého vyšel návrh na vznik nově doplněné redakční
rady ve složení: Ing. Vladislav Procházka (vedoucí redaktor), Mgr. Romana
Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Josef Štěpánovský, Ing. Radek Netušil, Dr. Vítězslav Pokorný, Mgr. Michaela Černá, Bc. Milan Bednář, Mgr.
Marek Mahdal, DiS., Ing. Petr Jankovský. Rada města na svém zasedání 2. 4.
2010 složení nové redakční rady měsíčníku Život Úval schválila. Mgr. Michaela Černá při jednání redakční rady dne 17. 6. 2010 oznámila, že se rozhodla
ukončit své členství v redakční radě k tomuto datu. Důvodem byl nesouhlas se
způsobem vedení měsíčníku, s pravomocemi starosty a vedoucí správního odboru
MěÚ v redakční radě a s nedostatečnými kompetencemi redakční rady. V zaslaném abdikačním dopise ze dne 19. 6. také vyjádřila nesouhlas s jednostranným informováním o činnosti vedení města na stránkách měsíčníku a využívání
Života Úval jako nástroje k propagaci práce vedení města. Ing. Vladislav Procházka ukončil na vlastní žádost svoji činnost v redakční radě ke dni 31. 12.
2010.

7. Rozpočet města

Rozpočet města

Celkový objem příjmů města za rok 2010 činil po provedené konsolidaci 104 704
tis. Kč. Objem schválených příjmů rozpočtu po změnách provedenými rozpočtovými opatřeními činil 104 885 tis. Kč. Objem schválených výdajů pro rok 2010
po provedených rozpočtových opatřeních činil 113 521 tis. Kč.
V roce 2010 byl uhrazen krátkodobý úvěr ve výši 2 010 000,- Kč, dlouhodobý
úvěr ve výši 500 000,- Kč, návratná finanční výpomoc v e výši 6 882 400,- Kč.
V roce 2010 byla zahájena dostavba Mateřské školy Kollárova, financované
společně s dotací z ROPu (Regionálního operačního programu). I když stavba
byla dokončena dle smlouvy, nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, a
tudíž v roce 2010 muselo stavbu financovat město ze svých finančních prostředků. Monitorovací zpráva na částečnou úhradu byla předložena do ROPu
v říjnu roku 2010. Dále v roce 2010 byly realizovány další akce a k nim přiznané dotace, takže náklady se hradily v roce 2010, ale plnění dotací se předpokláMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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dá až v roce 2011, např. zlepšení veřejného prostranství, dovybavení hasičů a
požární zbrojnice.
Investiční náklady činily celkem 49 911 tis. Kč, provozní náklady 50 080 tis.
Kč. Mzdový fond nebyl překročen.

Čerpání rozpočtu města za rok 2010
(Vše uváděno v tisících Kč)

Příjmy
Příjmy činily celkem 104 705,01 Kč.
Daňové příjmy 52 578,58
Přijaté neinvestiční dary 37,Místní poplatky 3 734,Příjmy z prodeje pozemků 276,Pečovatelská služba:
a)dotace MPSV – 600,b)Humanitární fond 300,c) služby 406,d) úhrady od obcí na PS 244,-

Výdaje
Výdaje činily celkem 107 936,25 Kč.
Výdaje na provoz MěÚ
-správa 19 243,-zastupitelé 1 976,Dluhy města k 31. 12. 2010 :
a) finanční výpomoc 13 763,b) úvěr ČMZRB 4 500,Splátky v roce 2010:
a) finanční výpomoc: 6 882,b) úvěr ČMZRB: 500,c) splátka kontokorentu z roku 2009 : 2 010,Přidělené příspěvky:
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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a) z příspěvků na veřejně prospěšné účely 225,b) z rozpočtu města 1% z provozních výdajů 564,Pečovatelská služba: 1 973,16
Zadluženost města:
4 500 000,- Kč bezúročný úvěr na Slovany II,
13 764 800,- Kč návratná finanční výpomoc, poslední splátka v roce 2012.
Zastavený majetek: ČOV v hodnotě 160 mil. Kč z důvodu úvěru od ČMZRB.
Finanční příspěvek na investice města: 20 709 829,- Kč od společnosti MEI.
Dary na kulturu a jiné akce města: 37 000,- Kč.

Spolkům a organizacím bylo rozděleno celkem 491 tisíc korun nánásledujícím způsobem
SK Úvaly

100 000,- Kč

SK Úvaly – nohejbal

15 000,- Kč

TJ Sokol Úvaly

80 000,- Kč

TC Úvaly

100 000,- Kč

SDH ÚVALY

30 000,- Kč

Český svaz chovatelů

10 000,- Kč

Leteckomodelářský klub

5 000,- Kč

Český svaz včelařů

3 000,- Kč

Český rybářský svaz

60 000,- Kč

JUNÁK Úvaly

30 000,- Kč

Obec baráčnická

10 000,- Kč

Cyklistický klub Úvaly

20 000,- Kč

Klub důchodců Úvaly

5 000,- Kč

Svaz tělesně postižených

5 000,- Kč

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

5 000,- Kč

Církev československá husitská

1 000,- Kč

Za rozvoj Úval-Nová šance

Město Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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8. Základní přehled o majetku města

Majetek města

byty, domy
Škvorecká 181, 75, 105 328
Smetanova 203
Prokopa Velikého 1346, 1347
Kollárova 1095, 1096
Pražská 527
služební byty v budově ZŠ nám. Arnošta z Pardubic 7, 8, 44
služební byt v MŠ Kollárova 1260
služební byt Klánovická 918 (hasiči)
nám. Arnošta z Pardubic 18, 95
Horova 1482
Dům s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570

nebytové
nebytové prostory
Pražská 276 (budova městského úřadu)
nám. Arnošta z Pardubic 95
Pražská 1144 (zdravotní středisko)
Jiráskova 844
Služebna Policie ČR, Riegrova 897
Riegrova 897 - Multitec

ostatní veřejně prospěšný majetek města
areál budov ZŠ 7, 8, 44
MŠ Kollárova 1260
MDDM Vítězslava Nováka 372
městský hřbitov
hasičská zbrojnice Klánovická 918
Tesko dům pod školou, Podhájí 1283
Koupaliště, Horova
areál VPS, 5. května 47
ČOV Hodov
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Pozemky
Prodané - úbytek
Celkem 5

Výměra 655 m2

Cena

57 217,- Kč

Bezúplatně převedené na město – příjem
Celkem 11

Výměra 5 637 m2

Cena 2 975 754,- Kč
dle znaleckého posudku

Směněné pozemky – úbytek
Celkem 2

Výměra 56 m2

Cena

1 014,- Kč

Cena

16 890,- Kč

Směněné pozemky - příjem
Celkem 2

Výměra 33 m2

9. Investice a stavební činnost

Investice a stavební činnost

Konkrétní investiční akce, rekonstrukce a opravy
a) za pomoci získaných dotací:
1) Oprava klubovny Hasičské zbrojnice v Úvalech - opravila se podlaha
v garáži, klubovna, rozvody topení - celkové náklady: 452 970,00 Kč –
z prostředků Leader.
2) Oprava kamenného mostku – 2. etapa – jedná se o historický mostek
v Dobročovicích - byla vytvořena nová mostovka, doplněny chrliče – celkové
náklady: 300 065,-Kč – z prostředků Středočeského Fondu.
3) Dovybavení JSDH Úvaly - pořídilo se nové vybavení JSDH (hadice, proudnice, rozdělovač, osobní ochranné pracovní prostředky, další vybavení v celkové
hodnotě: 123 671,-Kč - z prostředků Středočeského Fondu.
4) Oprava veřejného prostranství v Úvalech – opravil se povrch venkovního
prostoru před školní jídelnou, doplnil městský mobiliář (u ZŠ, v autobusových
zastávkách, opravily se 3 autobusové zastávky) – z prostředků Leader.
b) z rozpočtu města:
5) Město opravilo z vlastních prostředků část střechy na objektu Škvorecká čp.
181 v celkové hodnotě cca 135 800,- Kč.
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6) Město z vlastních prostředků provedlo výměnu části oken na objektu Prokopa Velikého čp. 1347 v celkové hodnotě 231 976,-Kč.
7) Byla provedena výměna oken, zateplení obvodového pláště, výměna střešní
krytiny na původní budově Zdravotního střediska.
8) Bylo pořízeno nové vozidlo VW (dodávka) pro VPS za 180 000,-Kč.

Investice
Město přijalo dotaci ve výši 33.757.200,- Kč v rámci projektu Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly z ROP Střední Čechy a přijalo dotaci ve výši 14.964.654,14,- Kč
v rámci projektu Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech z ROP
Střední Čechy.
Realizací projektu Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech došlo ke
kompletní rekonstrukci kuchyně včetně spotřebičů a zázemí, rekonstrukci kotelny a výstavbě nového pavilonu mateřské školky. Stavba ukončena a předána
dne 14. 12. 2010. Náklady stavby 18.013.441,- Kč včetně DPH.
Město zpracovalo a podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na stavby: Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy dne 2. 8.
2010. Předpokládané náklady akce 13,5 mil Kč, z toho 75 % tvoří dotace.

Vodohospodářské investice města Úvaly
Městu byla schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí na
splaškovou kanalizaci (snížení znečištění vod) ve výši 144 mil Kč z celkových
nákladů 203 mil Kč bez DPH.
Město realizovalo výstavbu splaškové kanalizace v ul. 5. května s náklady ve
výši 13.251.514,- Kč včetně DPH.
Byl realizován projekt „Úprava stávajícího oddělovače a posílení odlehčovací
stoky v areálu bývalé ČOV“ – náklady ve výši 869.681,- Kč včetně DPH.
Městu byla poskytnuta státní finanční podpora na akci „ČOV-Úvaly – intenzifikace a dovystrojení“ z prostředků ministerstva zemědělství ve výši 7.387.000,Kč. Městu také byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Středočeského
kraje na akci „ČOV Úvaly – intenzifikace a dovystrojení“ ve výši 1.642.000,Kč.
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Ostatní investice
Město realizovalo stavbu „Stavební úpravy náměstí Arnošta z Pardubic
v Úvalech – část 1 – severní chodník a novostavbu a rekonstrukci veřejných
komunikací, I. etapa – parkovací místa v ul. Podhájí s náklady cca 2 mil Kč
včetně DPH.
Byl opraven povrch komunikace v ul. Glücksmannova, Šámalova v oblasti Horoušánky.

Projekt Úvaly – Hostín
V květnu 2010 byla společností MEI slavnostně zahájena výstavba projektu
Úvaly – Hostín poklepáním na základní kámen vzorového domu. Vzorový dům
projektu Úvaly – Hostín se nachází na konci ulice Škvorecká. Při této příležitosti zástupci společnosti MEI předali městu Úvaly dar v celkové výši
20 709 829,- Kč.

10. Firmy, živnosti, obchodní síť
V roce 2010 vyvíjelo ve městě svou činnost 1 664 podnikatelských subjektů,
z nichž bylo 1 276 živnostníků.
Některé služby
služby a živnosti v Úvalech
ATELIER KRUPKA – Knihařský atelier, knihařské práce, knihtisk, ruční
sazba, vazby kožené, pergamenové, celopapírové, převazby historických titulů.
BELZABELZA-GEO, s. r. o. – Zeměměřická činnost.
BIGA Advertising, spol. s r. o. - Knižní produkce. Zakázkové reklamní a reprezentační tisky - kalendáře, novoročenky, výroční zprávy, obrazové publikace, katalogy, prospekty, plakáty, pohlednice a příbuzné výrobky. Výrobky pro
děti - omalovánky, vystřihovánky, pexesa, pohlednice, kalendáře.
Dana Škardová - Studio Dani - Kosmetické studio, manikúra, pedikúra, masáže.
ENERGOEKONOM,
ENERGOEKONOM, spol. s r.o. - Projektová a inženýrská kancelář.
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GEOKA, spol. s r. o. - Zeměměřické činnosti, geodetické a kartografické práce,
zejména: geometrické plány, vytyčování hranic, vytyčování staveb, účelové mapy, podklady pro projekty, zaměřování inženýrských sítí.
Hana Setničková – Daňový poradce.
Ing. Antonín Sobotka - Elektronické zabezpečení objektů.
Ing. Josef Edvard Gregor - Střechy, okapy, trapézy, lehká střešní krytina s polyesterovým (25 um nebo 35 um MAT) nebo polyuretanovým povrchem (50 um)
v lesklé či matové úpravě, velká barevná škála, nízká hmotnost (10x méně než
klasická taška), dlouhá životnost, vysoká pevnost, odolnost proti zatečení, odborné poradenství zdarma, včetně okapového systému a doplňků s dlouhou životností. Trapézové profily pro střechy, stěny, ztracené bednění do betonu,
střešní krytina se zabudovanými solárními články, konstrukce malých hal, profily Z, C, OMEGA.
Jaroslav Černý PNEUSERVIS s.r.o. - Služby v rámci pneuservisu. Prodej
propan-butanu, prodej pneu, montáž, opravy průrazů, prořezání dezénu.
Kosmetický salon Helena Fridrichová – Kosmetický salon, kosmetika.
Lubomír Kovář, rozvoz obědů - Teplá jídla, rozvoz obědů po Úvalech.
Martin Tomek - Montáže a úpravy kuchyní, bytového a kancelářského nábytku. Interiérové práce, vč. návrhu interiéru a poradenství.
Martin Tyl - Zemní práce, autodoprava.
Myr Communication s.r.o. - Public Relations.
Nikola Tomková - Zpracování kompletní projektové dokumentace staveb (rodinné domy, bytové domy, občanské stavby, rekonstrukce) vč. inženýrské činnosti a poradenství.
Petr Kučera - montáž, opravy a revize plynových zařízení včetně propanbutanu, servis varné techniky MORA, GORENJE, KARMA, ARDO.
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Petr Zámostný ZAMORA V&P drogerie papír barvy laky - Prodej drogerie,
kosmetiky, těžké chemie, barvy a laky, papírnictví, galanterie. Výhradní prodejce firmy Barvy a laky Praha Hostivař. Člen sítě TETA.
PhDr. Lenka Mandová - Výuka jazyků, překladatelství, tlumočnictví.
Německý jazyk slovem i písmem – individuální výuka doma či podnikové kurzy
ve firmě. Zimní intenzivní jazykové kurzy.
Roman Kroutil - Stavby na klíč, rekonstrukce, zámkové dlažby, drobné komunikace.
Stavební práce - Pavel Hrachovec – Stavební práce.
Stavebniny Krutský – Prodej stavebních materiálů a nářadí.
Stavebniny Raab Karcher - Prodej stavebních materiálů, nářadí, obkladů, dlažeb, odborné poradenství, výpočty, doprava.
Mezi nejvýznamnější firmy v Úvalech patří česká pobočka ESS
ESSA CZECH,
spol. s r. o. španělské společnosti Estampaciones Sabadell. Česká pobočka je
součástí společnosti, která se konsolidovala v Evropě jako jedna z nejsilnějších
skupin v oblasti lisování, počínaje vývojovým inženýrstvím, až po tvoření kompletních modulů. V Úvalech závod provozuje stříhací linku, lisování, svařování a montáž a kataforézu (technologie lakování nepřístupných ploch).
Stávající obchodní síť ve městě včetně jediného diskont marketu PENNY je
nevyhovující a nedostačující, i když v celé obchodní síti pracovalo 428 pracovníků.

11.
11. Školství a vzdělávání
Mateřská škola Pražská 525

Mateřské školy

Ředitelka: Hejnicová Jaroslava.
Učitelky: Horáková Hana, Kroutilová Růžena, Macková Radka.
Škola má kapacitu 45 dětí ve 2 třídách – Sluníčka, Dráčci. Ve škole pracují
4 pedagogičtí pracovníci, dva provozní, dvě kuchařky.
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Aktivity mateřské školy
školy
Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Školka plná pohody“.
Tento vzdělávací program je rozdělen do 5 oblastí. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.
Mezi aktivity školy patří: pravidelná měsíční divadelní představení ve škole,
výuka anglického jazyka (seznámení), účast na jabkobraní, podzimní karneval
se soutěžemi, účast na výtvarných soutěžích v městském domě dětí a mládeže.
Mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, oslava Masopustu – Sluníčkový
den, předplavecká výuka v bazénu v Čelákovicích, oslava Velikonoc, Den matek, pěší a cyklistický výlet do Klánovického lesa, jarní výlet s pohádkou, Den
dětí, výtvarné práce na nástěnce v úvalské lékárně, seznámení s keramikou
podle období, návštěva 1. třídy na základní škole, Zahradní slavnost a pohádková noc v MŠ s opékáním vuřtů.
Škola spolupracuje se Základní školou Úvaly, se Základní a praktickou
školou Úvaly a s Městským domem dětí a mládeže Úvaly.

Mateřská škola Kollárova 1260
Ředitelka: Hájková Jana
Učitelky: Netíková Eva, Plačková Ivana, Šubertová Anna, Vojáčková Miluše,
Matějková Dagmar, Veselá Hana, Teclová Eva (na mateřské dovolené).
V současné době má kapacitu 125 dětí v 5 třídách – Motýlci, Kytičky, Jablíčka,
Sluníčka, Berušky. Pracuje zde 9 pedagogických pracovníků, dvě provozní, dvě
kuchařky a správce mateřské školy. V rámci možností je obnovován zastaralý a
nevyhovující nábytek ve třídách. Od 1. 9. 2010 byla zahájena celková rekonstrukce kotelny a školní jídelny, která byla dokončená k 1. 11. 2010. Došlo ke
kompletní výměně kuchyně včetně spotřebičů a zázemí, v kotelně osazení nové
regulace. Zároveň začala přístavba nového pavilonu MŠ, kde jsou dvě nové
třídy s kapacitou 45 dětí. Areál bude otevřen od 1. 3. 2011, celková kapacita
školy se tak zvýší ze 125 na 170 dětí. Počet oddělení (tříd) naroste z 5 na 7.
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Aktivity na mateřské škole:
Škola pracuje dle výchovně vzdělávacího programu „Svět je velké dobrodružství“, který je rozpracován do čtvrtletních okruhů. Zvýšená pozornost je věnována i nadstandardní činnosti – pro předškolní děti je to kroužek angličtiny a
lekce v plavání. Dále se jedná o poznávací výlety do ZOO v Liberci, do skanzenu v Přerově nad Labem, výlet vlakem do Klánovic. Škola pořádá divadélka
v MŠ i v Praze, oslavy Vánoc i Velikonoc, akce pro rodiče s dětmi – podzimní
dílny, vánoční dílny, besídky, Mikuláš, Čarodějnice, karneval, Den dětí, rozloučení s předškoláky, účast na výtvarných soutěžích v městském domě dětí a mládeže, kde se děti pravidelně umísťují na 1. až 3. místě. Škola se také zúčastnila
rozsvícení vánočního stromku ve městě, kde děti předvedly krátké vystoupení
plné koled a vánočních básní. MŠ s dětmi navštívila malebný kraj Orlické Záhoří, kde děti prožily týden školky v přírodě plný dobrodružství a soutěží.
Je zavedena tzv. „nespací třída“ pro předškolní děti (rodiče mají možnost si
vybrat odpolední klid na lůžku nebo nespací hrací třídu). Škola spolupracuje
úzce s rodiči, se Základní školou Úvaly, s Městským domem dětí a mládeže
Úvaly a s okresní pedagogicko-psychologickou poradnou.

Základní škola Úvaly
Úvaly

Základní škola

Ředitel školy: Mgr. Březka Jaroslav
Zástupci ředitele školy: Ing. Morávková Blanka pro 1. stupeň, Mgr. Nováková
Irena pro 2. stupeň.
Výchovný poradce:
poradce: PhDr. Pouch Zdeněk.
Školní psycholog: Mgr. Rucká Silvie.
Vedoucí školní družiny: Blažková Hana.
Vedoucí školní jídelny: Dudová Hana
V průběhu roku pracovalo na škole celkem 66 zaměstnanců - 49 pedagogických
a 17 provozních pracovníků. Z pedagogických pracovníků bylo 40 učitelů. Provoz školní družiny zajišťovalo 6 vychovatelek, všechny pracovaly na zkrácený
úvazek. Na I. stupni a na druhém pracovaly na částečný úvazek tři asistentky
pedagoga.
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Kapacita školy ve školním roce 2009/2010 byla 680 žáků, školní družiny 180
žáků a školní jídelny 400 strávníků. Do tří prvních tříd nastoupilo celkem 78
žáků. Ve čtyřech druhých třídách se učilo celkem 88 žáků, ve třech třetích třídách se učilo 73 žáků, ve třech čtvrtých třídách se učilo 66 žáků, ve třech pátých třídách 73 žáků, ve třech šestých třídách 60 žáků, ve dvou sedmých třídách
36 žáků, ve třech osmých třídách 61 žáků a ve dvou devátých třídách se učilo
54 žáků.
Škola má velký spádový obvod. Zákonní zástupci dětí mají právo si vybrat školu, a proto někteří žáci dojíždějí také z jiných školních obvodů. Škola naplňuje
počty žáků ve třídě až do počtu 30 žáků (dle školského zákona č. 561/2004
Sb.). Při přijímání nových žáků jsou respektovány povolené limity a při naplňování kapacity přednostně jsou přijímány žáci, jejichž trvalým bydlištěm je obec
Úvaly a spádové obce – Břežany 1, Český Brod 1, Dobročovice 14, Horoušánky
27, Horoušany 14, Hradešín 14, Kladno 1, Květnice 4, Lanžhot 1, Masojedy 8,
Plzeň 2, Pochvalov 1, Praha 32, Poříčany 1, Přišimasy 50, Sibřina 2, Šestajovice 2, Škvorec 22, Třebohostice 1, Tuchoraz 1, Tlustovousy 8, Tuklaty 21, Vidče
1, Zeleneč 1, Zlatá 1. Celkem dojíždělo 231 žáků.
Z hlediska cizinců docházejí do školy děti těchto národností: Arménie 1, Gruzie 1, Rusko 1, Slovensko 1, USA 2, Ukrajina 5, Vietnam 1.
Ve školním roce 2009/2010 bylo přijato na víceletá gymnázia osmiletá (po 5.
třídě) 10 žáků, na víceletá gymnázia šestiletá (po 7. třídě) 2 žáci, na gymnázia
(po 9. třídě) 3 žáci, na SOŠ 18 žáků a na SOU 31 žáků.
Kapacitní problémy
S přibývajícími žáky ZŠ dlouhodobě bojuje s malými a nevyhovujícími prostorami školy. Provoz nejvíce komplikuje absence prostor pro provoz školní družiny a malá kapacita jídelny (400 obědů a 45 míst v jídelně), chybí větší tělocvična, odborné učebny a šatny pro 1. stupeň. Škola by potřebovala prostornější
vstupní halu a sborovnu. Ač již bylo v loňském roce vydáno stavební povolení
na dostavbu školy, potýká se zřizovatel s problémem zajištění finančního zabezpečení dostavby a není stanoven žádný časový harmonogram realizace. Zřizovatel však získal dotaci na méně nákladnou variantu částečného řešení proMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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storových problémů nástavbou, Realizací by škola získala 6 nových učeben a tři
kabinety.
Opravy, rekonstrukce a vybavení školy
Proběhlo rozsáhlé malování vnitřních prostor školy, v jedné třídě výměna podlahové krytiny, instalace žaluzií a S pomocí firmy BRANTAC instalace a rozvod datové sítě v 2. patře přístavby. Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo
zajistit opravu WC na budově č. 7, doplnění termoventilů a hlavic na budově č.
7 a v domečku, výměnu dlažby u vchodu do přístavby, výměnu rozvodné skříně
na budově č. 8, opravu římsy i stropu po zatékání a opravu oplechování střechy
nad budovou č. 8. Vnitřní stav budov je, díky průběžné údržbě, relativně
v dobrém stavu. Tři třídy se nově vybavily novým výškově stavitelným nábytkem, do školní jídelny byl zakoupen konvektomat. Přízemí budovy č. 8 bylo
vybaveno novými nástěnkami.

Školní parlament
V tomto školním roce pracovalo celkem ve školním parlamentu 20 žáků,
z každé třídy 2. stupně dva zástupci. Parlament provedl v říjnu a v dubnu sběr
starého papíru. Za oba sběry obdržel dohromady částku 26 400 Kč, které rozdělil mezi 1. a 2. stupeň školy. Parlament školy finančně přispěl částkou 3 000 Kč
na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Mezi zábavné akce, které parlament
pořádal během školního roku, patřil Den dam a gentlemanů, soutěž v pokeru,
Den naruby. Parlament zajistil nádoby na třídění odpadu ve třídách. Bodoval
toto třídění a dohlížel na úklid kolem školy. Parlamentu se podařilo ve spolupráci s vedením školy opět o velkých přestávkách umožnit pobyt žáků na hřišti,
zajistit stojany na kola a na chlapecké záchody umístit zrcadla. Během školního
roku parlament pomáhal řešit problémy s vandalismem na škole.

Školská rada
Školská rada pracovala ve složení šesti členů.
Zástupci rodičů

Lenka Hejsková (předseda)
Martina Prknová (místopředseda)

Zástupci zřizovatele
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Radka Branyšová
Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Renata Chotětická
Mgr. Irena Nováková

Školská rada se sešla v průběhu školního roku celkem dvakrát. Rada se zabývala zejména možnostmi dostavby školního areálu a seznámila se s návrhem nového projektu, který zahrnuje rekonstrukci stávající ZŠ a Praktické školy
z důvodu navýšení kapacity učeben ZŠ. Školská rada se dále vyjádřila k vánočnímu jarmarku a doporučila pro příště větší propagaci této akce, jejíž výtěžek má být použit na stavbu pergoly v rámci pokračování projektu „Učebna pod
modrou oblohou“. Školská rada se také pokoušela najít řešení problému
s vjezdem nebo průjezdem aut v prostoru před školou, která tímto ohrožují bezpečnost žáků, ale zatím neúspěšně. Dále se zabývala problémem nedostatečné
kapacity školní jídelny, zrušením automatů na nápoje a sladkosti z důvodu
poruchovosti a zneužívání automatů, zrušením pobočky ZUŠ Čelákovice v
Úvalech a možnostmi jejího obnovení, a také nutností dodržování pravidel pro
předávání dětí ve školní družině ze strany rodičů.

Školní družina
Školní družinu navštěvovalo 180 dětí z 1. – 5. tříd. Byly rozděleny do šesti
oddělení. Družina byla umístěna v kmenových třídách v budově č. 7 a 8. Pro
ranní družinu využívala třídu v „domečku“. Děti pracovaly také v počítačové
pracovně, knihovně, školní kuchyňce a ke sportovním aktivitám využívaly
školní tělocvičnu. Ve školní družině byly organizovány zájmové kroužky v ruském jazyce, šikovné ruce, sportovní.

Základní škola a Praktická škola Úvaly
Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Základní škola a Praktická škola Úvaly umožňuje základní vzdělání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
Ředitelka školy: Mgr. Bubáková Eva
Učitelé: Belzová Jaroslava, Doskočilová Alena, PaeDr. Holubová Lada, Mgr.
Kubešová Jana, Siraková Marta, Turková Michaela, Vohnout Jiří, Vyskočilová Miroslava, Zahrádková Šárka, Ženatá Jindra.
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Základní a Praktická škola

Škola se účastní projektu „EU peníze školám“, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na základních školách. Mezi projekty školské vzdělávací práce patří témata
Pomáháme přírodě, Místo kde žijeme, Týden pro zdraví. Při prevenci sociálně
patologických jevů škola spolupracuje s Městskou policií Praha, Centrem primární prevence Praha, Programem consulting, s.r.o., Projektem HELP, Pram
Consulting, K-Centrem Nymburk, organizací Člověk v tísni. Škola uspořádala
přednášky a besedy pro žáky: s Policií ČR - O bezpečném užívání internetu,
Bezpečné chování - Jak se nestát pachatelem nebo obětí trestného činu, Primární prevence drogových závislostí, Alkohol a tvé zdraví, Zdravotní výchova,
Dopravní výchova. S Media s.r.o - Komunikační pořad o návykových látkách a
procesech, s ACET - Sex a závislosti a v projektu EU HEPL - Besedu se členy
týmu z Centra odvykání kouření, dobrovolné testování hodnoty CO v dechu. V
environmentální výchově škola realizovala témata Lesní království, Tajemství
vody (ke světovému Dni vody), Mléčná dráha, Cesta ke chlebu, Den Země (Poznej a chraň!). Školním celoročním projektem je téma Pomáháme přírodě.

Základní umělecká škola Český Brod – pobočka Úvaly
Vzhledem ke zrušení pobočky ZUŠ Čelákovice v Úvalech k 30. 6. 2010 město
vyvinulo snahu o zachování tohoto typu vzdělávání v Úvalech. Městem byla
oslovena ZUŠ Český Brod, jejíž ředitel vstřícně reagoval a po nelehkých jednáních s Krajským úřadem Středočeského kraje o navýšení kapacity se podařilo
zřídit pobočku této školy v Úvalech. Město pro zachování základního uměleckého školství v Úvalech připravilo v rámci svých možností co nejlepší podmínky, zejména z hlediska výše nájmu, který je symbolický. Od 1. 9. 2010 je pobočka v provozu, učebny jsou v budově Základní školy a Praktické školy Úvaly a
Základní školy Úvaly. Zájem o tento typ vzdělávání je velký, pobočku navštěvuje 60 žáků, kteří jsou vzděláváni v oborech – hudební nauka, hra na kytaru,
flétnu, klavír, bicí, trubku, pozoun. Obory se budou ještě rozšiřovat.
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Základní umělecká škola
Český Brod –
pobočka Úvaly

Městský dům dětí a mládeže Úvaly
Úvaly

Městský dům
dětí a mládeže

Ředitelka: Jana Pospíšilová
Městský dům dětí a mládeže Úvaly plnil i nadále funkci střediska volného času
pro děti a mládež. V MDDM Úvaly dále pracuje 5 provozních pracovníků a
21 externích spolupracovníků. V září 2010 bylo při zápisu přijato 1 042 členů
do 74 zájmových útvarů. V důsledku značné poptávky ze strany rodičů byla
provozní doba MDDM rozšířena v rámci pravidelné činnosti v pondělí až
čtvrtek od 8.00 do 20.00 hodin a v pátek od 8.00 – 18.00 hodin. Díky vstřícnosti ředitelství základní školy, vedení TJ Sokol a majitelky úvalského fitcentra
Mamut Martiny Křelinové se podařilo MDDM formou pronájmu prostor vyřešit dlouhodobý problém nedostatku prostor pro činnost tanečního oddělení.

Oddělení společenských věd – vedoucí Olga Procház
Procházková
V oddělení pracuje 14 kroužků se zapojenými 228 dětmi, spolupracuje 5 externích pracovníků. Jako značně pozitivní se jeví rozšíření nabídky činností v Mateřském klubu Ouvaláček, čímž byli uspokojeni rodiče dětí, které nebyly přijaty
z kapacitních důvodů do mateřských škol. Dopolední nabídka pro tyto děti zahrnuje kroužky cvičení rodičů s dětmi, zpívání s kytarou pro nejmenší, cvičení
pro předškoláky, výtvarnou výchovu pro předškoláky, cvičení maminek s miminky či příležitostné akce pro rodiče děti do 6 let. V oddělení společenských
věd byl nárůst přijatých dětí nejen z řad MK Ouvaláček, ale i dětí z kroužků
vaření a turistiky. Ve stále větší oblibě jsou turistické kroužky. S velmi kladným ohlasem veřejnosti se setkaly příležitostné tvořivé semináře pro maminky,
dále besedy či přednášky pro rodiče na téma výchova dětí a zdravý životní styl,
možnost využití dětské herny. Šachový memoriál Jaroslava Novotného se konal
po sedmé.

Oddělení
Oddělení estetiky – vedoucí Iva Pospíšilová
V oddělení pracuje 25 kroužků s 219 dětmi, spolupracují 4 externí pracovníci.
Kromě stávajících kroužků jsou navíc pořádány: 1 kroužek dramatické výchovy
pro děti od tří let, 2 kroužky výuky hry na kytaru, 3 kroužky artefiletiky, kroužek lidové tvorby, kroužek výuky základů kresby a malby či kroužek výtvarMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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ných technik, kroužek vyšívání. Byly uskutečněny i tři mikroregionální výtvarné soutěže (Vodní svět, Prales, výtvarná a fotografická soutěž na téma Úvaly),
které zaznamenaly vysokou účast i úroveň soutěžních prací. Děti z kytarového
kroužku vystoupily na oslavách 710 let Úval. V MDDM byla u této příležitosti uspořádána výstava vítězných prací fotografické soutěže. Oddělení zpracovalo archivní DVD „ MDDM během desetiletí 2000-2010“, které mělo premiéru v rámci oslav 710 let Úval. Oddělení uspořádalo několik výstav prací dětí z
výtvarných, keramických kroužků a kroužku lidové tvorby. Pořad Maminkám
či hudební akademie si získaly velké množství příznivců.

Oddělení taneční
taneční – vedoucí Alena Navrátilová
V oddělení pracuje 33 kroužků se 493 dětmi, spolupracuje 11 externích pracovníků. Taneční oddělení pokračuje v nastoupené úspěšné dráze. Děti se svými
vedoucími úspěšně účastní celé řady soutěží. Tradicí se stala prosincová taneční
soutěž Vánoční cena MDDM Úvaly Stále je neutuchající zájem dětí o taneční
aktivity i výchova externích lektorů z řad členů TS RYTMUS. V roce 2010 se
opět podařilo TS RYTMUS dosáhnout mnoha úspěchů: zejména 1. místo na
Mistrovství republiky EB Jablonec n/Nisou Duo EB děti Bára Bednarčíková,
Andrea Khunová a 2. místo na Mistrovství ČR tanečních formací NTA České
Budějovice Disco Dance junioři RIII „To jsme my“ s nominací na Mistrovství
světa Poreč.

Oddělení pro mládež a kulturu – vedoucí Jana Pospíšilová
Oddělení uspořádalo 10 akcí s 1 590 účastníky. Mezi tradiční akce pro mládež
patří „Tak trochu úlet“, který je prezentací výtvarné, fotografické, hudební,
literární, filmové či divadelní tvorby mladých lidí a má 10. výročí. Na samostatných výstavách prezentovali svou fotografickou tvorbu V. Šebek, Tereza
Šídlová, vysokou úroveň měly 3 besedy cestovatelů s filmovou a fotografickou
prezentací: J. Lehejčka na téma Faerské ostrovy, Bajkal a beseda Martina Ovsenáka na téma Nový Zéland. Drakiáda měla za svou desetiletou tradici největší navštívenost, Čarodějnice s country kapelou Kolegové, jako koncert souboru Musica Dolce Vita byly veřejností velmi vřele přijaty. Výstavy výtvarníků
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D. Jandové, L. Nováka, O. Vajgla či G. L. Cornelia s vystoupením předního
jazzmana Štěpána Markoviče byly opět hojně navštíveny.
Kultura
a společnost

12.
12. Kultura a společnost
Komise pro kulturu Rady města Úvaly společně s baráčnickou obcí uspořádala
v sobotu 23. ledna v místní sokolovně od 20 hodin X. městský ples. Ples se tradičně stává vrcholem plesové sezóny v Úvalech a pro veliký zájem úvalských
občanů je zcela vyprodán. Tradičně i v tomto roce množství sponzorských darů
a finančních příspěvků ze strany úvalských podnikatelských subjektů, a nejen
úvalských, umožnilo značné množství cen pro bohatou tombolu. Tradičně
k tanci a poslech hrála kapela Březovanka pod vedením p. Vojtěcha.
Komise pro kulturu Rady města Úvaly pořádala v pátek 19. února od 18 hodin
v sálku domu s pečovatelskou službou promítání dokumentárního filmu Krátká

– dlouhá cesta autora doc. Ing. Fedora Gála, DrSc. Film pojednával o krátkém
životě a dlouhé cestě otce Fedora Gála za nacistické okupace. Po skončení filmu
následovala beseda s autorem. Shlédnout film a zúčastnit se besedy s autorem
využili především starší občané města.
Městský dům dětí a mládeže uspořádal v úvalské sokolovně v neděli 21. února
pro děti všeho věku karneval s názvem Karneval pod mořem. I když bylo vybíráno vstupné 40,- korun, děti se báječně bavily.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal výtvarnou výstavu z prací dětí
od 3 do 15 let Prales. Vernisáž výstavy s vyhlášením vítězů soutěže se uskutečnila 19. Března od 18 hodin v galerii domu. Vernisáže se vedle řady občanů
města zúčastnily mnohé soutěžící děti i se svými rodiči.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 26. března v 18 hodin ve své
galerii vernisáž výstavy Alenka v říši divů květinových vazeb O. Husenské a
obrazů a dřevořezeb L. Záhorského. Vernisáže se zúčastnili občané všech věkových kategorií.
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Komise pro kulturu Rady města Úvaly z organizovala zábavné Pomlázkové

odpoledne v sobotu 27. března od 14 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody s hudbou Mirka Kočárníka, který hrál nejen k poslechu, ale i k tanci. Pomlázkové odpoledne využila řada starších občanů města a
tak akce byla hojně navštívená.
Občanská sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí a Otevřené Úvaly uspořádala v městském domě dětí a mládeže 1. dubna od 18 hodin přednášku

BAROKO V ÚVALECH. Přednáška pro cca 30 občanů se konala v souvislosti s renovací sochy sv. Jana Nepomuckého v Úvalech. Přednášeli členové historické sekce Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal výstavu obrazů italského malíře

G. L. Cornelia. Vernisáž výstavy se konala 16. dubna od 18 hodin v galerii
domu. K příjemné atmosféře přispěl špičkový saxofonista Štěpán Markovič.
Výstavy se zúčastnili tradiční návštěvníci a zájemci o výtvarné umění. Výstava
trvala do 18. dubna.
Soubor Musica Dolce Vita uspořádal v galerii Městského domu dětí a mládeže
Úvaly v pátek 23. dubna od 18 hodin premiérový koncert NA KŘÍDLECH
HUDBY. Soubor Musica Dolce Vita se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a
harfu v podání flétnistky Žofie Vokálové a harfistky Zbyňky Šolcové ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové. Koncert byl hojně
navštíven příznivci souboru a zájemci o vážnou hudbu, galerii byla zaplněná.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly a komise pro kulturu rady města uspořádaly
30. Dubna na hřišti pod sokolovnou Čarodějnice s country kapelou Kolegové.
Letos nešel průvod čarodějnic městem, čarodějnice se sešly až na hřišti, kde byla
připravená vatra a pro děti i rodiče opékání vuřtů, soutěže, taškařice všeho
druhu. Podvečer zahájil roj malých čarodějnic z MDDM, které na píseň Saxany
zatančily úvodní rituální tanec. Akci zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný a společně s místostarostou Ing. Helenou Váňovou přivítali jaro. Vatru za-
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pálil vedoucí VPS Petr Prchal. Akce se zúčastnilo velké množství dětí i s rodiči
a mnozí další Úvaláci.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal výstavu fotografií T. Šídlové a

skleněných plastik O. Vajgla. Vernisáž výstavy se konala 14. května od 18
hodin v galerii domu. Výstava, která trvala pouze do 16 května, byla dalším
obohacením kulturní nabídky, kterou MDDM v Úvalech dlouhodobě systematicky zajišťuje, a upozornila na talentované lidi mezi námi.
V rámci projektu Comenius 2010 – Podpora kultury s EU se v úvalské sokolovně uskutečnilo 29. května komediální představení v režii Polka Polívky Don

Quichote de la Ancha. Zúčastnilo se asi 30 diváků, kteří byli aktivně zapojeni
do hry a někteří měli i docela velké „role“, za něž jim hlavní hrdina na konci
představení poděkoval. Představení bylo humorné a diváci odcházeli spokojení.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 30. května od 14 hodin na hřišti
pod sokolovnou Mezinárodní den dětí s divadlem Kapsa. Představení a soutěžení si nenechala ujít řada dětí i s rodiči.
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Úvaly, za pomocí
sponzorů – město Úvaly, firma FELIX a starosta MUDr. Jan Šťastný, uspořádala v sobotu 5. Června na městském hřišti na Slovanech akci BEZPEČNÁ

SOBOTA. Děti i přítomní občané se měli možnost seznámit s ukázkami práce
Policie ČR, přímo s ukázkou zadržení pachatele s komentářem a s drobnou výstavkou policejního vybavení. Pořádány byly drobné soutěže pro děti. Výtvarné
soutěže na dopravní téma, které se zúčastnilo 30 soutěžících, byly oceněny cenami od BESIPU, v provozu bylo dopravní hřiště pro malé cyklisty, jako součást školení první pomoci byla testovací gumová panna. Hasiči předvedli své
nové auto, historické hasičské auto a stříkaní malých hasíte na cíl, využití vyprošťovací techniky a rozřezání havarovaného automobilu. Akce si rok od roku
získává v Úvalech stále větší oblibu mezi dětmi i jejich rodiči.

Ouvalskej bigbít byl uspořádán v sobotu 5. června od 13 hodin. Na dvou koncertních podiích se střídaly kapely Horkýže slíže, Vypsaná fixa, Mandrage,
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Medvěd 009, Mother’s Angels, Five O’Clock Tea, BlueGround, Corn Flakes.CZ, Ejhle, Emma, Šatlava, The Snails, Zpětná vazba. Vyvrcholením večera
bylo vystroupení držitele zlatého i bronzových Českých slavíků místní kapely
Divokej Bill. Festival se konal za mimořádné pozornosti nejen místních občanů,
ale řady mimoúvalských návštěvníků. Ke kulturnímu úvalskému koloritu neodmyslitelně patří.
Komorní sbor CHRISTI Úvaly uspořádal pro příznivce duchovní písně koncert
u příležitosti oslav 710 let Úval HISTORIE S PÍSNÍ v kazatelské stanici
Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly v sobotu 12. června. Zaplněný sál vyslechl
vedle pěveckého sboru i vystoupení pěvkyně Marty Ženaté a Ing. Ivana Holešovského.
Církev československá husitská v Úvalech uspořádala u příležitosti oslav 710
let Úval a 90. výročí CČSH v neděli 13. června od 15 hodin v Husově kapli,
Pražská 180, Úvaly komorní koncert písničkáře Petra Maria Lutky S PÍSPÍS-

NIČKOU A SRDCEM. Koncert z hlediska účasti posluchačů utrpěl tím, že
na náměstí probíhaly hlavní oslavy 710 let Úval.
Městský dům dětí a mládeže uspořádal 18. června v galerii vernisáž výstavy
obrazů amatérských malířů D. Jandové a L. Nováka s názvem Sobě pro radost

a druhým pro potěšení.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uvedl ve své galerii 3. a 15. září výstavu
ilustrací pro děti Ladislavy Pechové DOMA
DOMA JE NEJLÍP II. Vernisáž se
uskutečnila 3. září v 18 hodin a úvodní slovo pronesl Jiří Tyller, režisér animovaného filmu, hudební vložku provedli Markéta a Zdeněk Zdeňkovi.
Komise pro kulturu rady města připravila 18. září od 17 hodin v sále domu
s pečovatelskou službou pořad Listování v mých denících, besedu s čestným
občanem Úval PhDr. Zdeňkem Mahlerem. Slovem provázel Dr. Vítězslav Pokorný. Pan Mahler patří v Úvalech mezi velmi populární osobnosti a setkání
s ním jsou vždy bohatě navštívena. Besedovat přišli občané různých věkových
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skupin, ale zejména ti starší a zaplnili celý sál. Za posledních dvacet let zavítal
pan Mahler do Úval již pětkrát.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 15. října od 18 hodin cestopisnou
přednášku Jiřího Lehejčka Bajkal
Bajkal a okolí – aneb transsibiřskou magistrálou po
krásách Sibiře.
Byla první adventní neděle 27. listopadu. Zavedená tradice slavnostního rozroz-

svícení vánočního stromu města o prvním adventu přivedla na náměstí asi
dosud nejvyšší počet lidi. V 15 hodin zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný odpoledni program. Na podiu se střídala vystoupení děti z Mateřské školy
Kollarova, základní a praktické školy, základní školy, kroužku flétny městského domu děti a mládeže a komorního sboru Christi. Za zpěvu sboru Christi starosta města rozsvítil vánoční strom. I naprostí ateisté zpívají koledy, zapalují
si svíčky na adventních věncích a vůbec dodržují mnoho vánočních tradic. Během odpoledne bylo možné ve stáncích zakoupit adventní věnce, jmelí a drobné
vánoční dárky. Při této příležitosti bylo možné přispět na obnovu sochy Jana
Nepomuckého nebo si koupit další z řady úvalských kalendářů.
Komorní sbor CHRISTI Úvaly uspořádal 5. prosince v 15 hodin v sále kazatelské stanice Církve bratrské v Úvalech vánoční koncert Z Betléma
Betléma se ozývá.
Vedle pěveckého sboru vystoupili také pěvkyně Marta Ženatá, kytarista Milan
Procházka, klávesy Mgr. Eva Nádeníčková, dirigoval Dr. Vítězslav Pokorný.
Zazněly známé i méně známé barokní vánoční písně, skladby a koledy. Koncertu se převážně zúčastnili místní křesťané. Sál se 100 místy byl zcela zaplněn až
přeplněn.
Městský dům dětí a mládeže uspořádal vernisáž vánoční výstavy z prací dětí
výtvarných a keramických kroužků MDDM v pátek 10. prosince od 17. 30
hodin ve svojí galerii. Výstava byla hojně navštívena dětmi i jejich rodiči.
Komise pro kulturu rady města uspořádala 11. prosince od 16 hodin v sále domu s pečovatelskou službou koncert souboru Musica Dolce Vita ADVENTNÍ

KALENDÁŘ. Byl průřezem hudby od nejstarších sbírek ze 14. a 15. století
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z Jistebnického kancionálu přes adventní písně A. Michny z Otradovic ke
skladbám barokních, klasicistních a romantických skladatelů. VystupovalyDaniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa. Jako vždycky soubor úvalské návštěvníky koncertu zcela nadchl
a publikum si na konci koncertu dlouhým frenetickým potleskem vyžádalo ještě
dva přídavky. Sálek byl zcela zaplněn, vládla příjemná předvánoční atmosféra,
a posluchači odcházeli velice spokojení.
Taneční oddělení Městského domu a mládeže Úvaly připravilo na 12. prosince
od 10 hodin v úvalské sokolovně II. ročník taneční soutěže VÁNOČNÍ CENA

MDDM ÚVALY. A tak se tančilo ve stylu Disco Dance, Street Dance nebo
Modern Dance v jednotlivcích, ve dvojici i ve skupině. Zapojilo se 71 tanečníků.
TJ Sokol Úvaly uspořádal v úvalské sokolovně 18. prosince od 19 hodin Vánoční koncert Martina Vydry a jeho hostů. Hosté v podání sólistů i ve sborovém provedení slyšeli ty nejkrásnější melodie ze světa opery, operety a muzikálu.
Večer byl zakončen koledami z celého světa. Přítomno bylo na 340 diváků.
Vedle Martina Vydry jako hlavního hostitele se na jevišti střídali zpěváci Veronika Smolíková, Michaela Zahradnická, Karolína Žmolíková, Tereza Machačová, Petra Vondrová, Michal Bragagnolo, Přemysl Šrámek, housle a zpěv
Anna Šimková, violoncello Kristýna Kalinová, příčná flétna Natálie Nováková, klavír Kateřina Bukačová, dětský sbor Základní školy Úvaly pod vedením
Marie Landgráfové. Slovem provázel Václav Žmolík.

13.
13. Společenské události
události

Společenské
události

Slavnostní zahájení výstavby nové čtvrti
Dne 5. května byla v jižní části města v lokalitě Hostín developerskou společností MEI, s.r.o. slavnostně zahájena výstavba nové čtvrti. Na základní kámen prvního domu společně poklepali starosta města MUDr. Jan Šťastný a
zástupci developera Peter Winkelmann, Tomáš Ctibor a Eduard Doubrava.
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Tentýž den společnost MEI, s.r.o. předala městu finanční dar ve výši
20 709 829 Kč.

Vzpomínková akce k výročí Květnového povstání a osvobození
K 65. výročí Květnového povstání proti německým okupantům a osvobození
republiky se ve středu 5. května v 17 hodin uskutečnilo vzpomínkové shromáždění u památníku padlých hrdinů, který byl nově zrestaurován, na místním
hřbitově, kde byly položeny věnce města a květiny místních Junáků k hrobu
padlých a k pamětním deskám na hřbitovní zdi, zároveň byly odhaleny nové
pamětní desky u památníku věnované úvalským židovským a dalším obětem 2.
světové války. I přes značnou nepřízeň počasí s pořádným lijákem se aktu zúčastnila řada občanů Úval, skautů, žáků základní školy a příslušníků Obce
baráčníků v krojích. Po projevech starosty města MUDr. Jana Šťastného, místostarostky Ing. Heleny Váňové, Ing. Romana Bubáka, MUDr. Sylvy Benešové všichni přítomní zazpívali společně českou státní hymnu. Přítomen byl i poslanec Poslanecké sněmovny PČR Petr Tluchoř (ODS).

710 let Úval
Hlavní oslavy 710 let Úval probíhaly odpoledne v neděli 13. června. Už v dopoledních hodinách se na náměstí připravovaly různé stany a stánky a ve škole
výstava. Oslavy započaly na náměstí Svobody před domem seniorů organizováním průvodu. Za představení lidových tanců od děvčat, svěřenkyň Aleny Navrátilové z městského domu dětí a mládeže, se k domu seniorů scházeli účastníci, kteří buď reprezentovali tradiční úvalské spolky anebo se přišli podívat jen
tak ze zvědavosti. Jakmile děvčata za potlesku dotancovala, počal se formovat
pestrobarevný průvod zdobený vlajkami a prapory. Do jeho čela se postavil starosta MUDr. Jan Šťastný nesoucí městskou vlajku a po jeho boku ho doprovázela místostarostka Ing. Helena Váňová. Za nimi se řadili malé mažoretky z
MDDM, malé tanečnice z MDDM, kapela Jitřenka pod vedením Antonína
Tichého, baráčníci, hasiči a skauti. Po seřazení se za rytmu kapely dal průvod
do pohybu okolo náměstí Svobody, kolem městského úřadu v Pražské ulici až na
náměstí Arnošta z Pardubic. Zde bylo připraveno pódium pro oficiální zahájení
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hlavních oslav. Jediné, co mohlo v tuto chvíli bezchybně organizovanou akci
pokazit, byla zvuková technika, která navzdory předchozímu zkoušení ukázala
svoji náladovost a nepravidelně vypovídala službu v první polovině programu.
Tím bylo poznamenáno i zahajující vystoupení baráčníků, kteří zatancovali
tradiční Českou besedu. Nato přivítal přítomné pan starosta s paní místostarostou a popřáli všem hezkou zábavu po celé slavnostní odpoledne. Poté Dr. Vítězslav Pokorný představil publikaci „Přírodní park Škvorecká obora – Králičina“ vydanou u příležitosti oslav, která se v této slavnostní chvíli dočkala svého
křtu. Další část programu na náměstí probíhala v režii MDDM a základní
školy. Nejprve předvedly své umění mažoretky, následovalo hudební a recitační
vystoupení žáků základní školy a poté se předvedli nadějní kytaristé z
MDDM. Po dětském pásmu nastoupila k poslechu i tanci dechová hudba
Jitřenka, která předtím hrála do kroku celému průvodu. Podle stěží přesných
odhadů navštívilo náměstí během odpoledne asi tisíc účastníků. U sochy Arnošta z Pardubic bylo připraveno občerstvení nejen od místní organizace Českého
rybářského svazu, ale na své si mohli přijít i milovníci sladkých koláčů. Nedaleko odtud si svůj stánek zařídil i Region Pošembeří s různými produkty výrobců
a podnikatelů z regionu. U památníku obětem první světové války se s holuby a
výstavními králíky předvedli místní členové Českého svazu chovatelů. Neobyčejně zajímavé byly i vedle stojící prezentace tradičních lidových řemesel, odkud
si každý mohl odnést ručně dělaný suvenýr. Kdo chtěl shlédnout sportovní výkony, mohl se odebrat k hřišti pod sokolovnou, kde probíhal turnaj žáků v házené. Bez zábavy také nezůstaly ani děti, které si mohly zasoutěžit a vyhrát
sladké maličkosti pod základní školou. V budově školy pak probíhaly dvě výstavy. Ta rozsáhlejší ukazovala obdivuhodné výtvarné umění žáků, druhá prezentovala například plastiky akad. sochařky Miloslavy Kaňkové, městské kroniky a kroniky místních spolků a organizací. Větší prezentaci pak využily i
Sbor dobrovolných hasičů a městská knihovna. Na této výstavě bylo neobvykle
živo, neboť zde velmi úspěšně prodával své knihy Klub přátel historie a přírody
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Úval a okolí, ale zájem se upíral i na publikaci „Úvaly v průběhu staletí“. V pět
hodin, kdy se skládaly stánky a uklízely výstavy, začala své představení úvalská skupina THE SNAILS.

Městské posvícení
Každoročně se vždy druhou zářijovou sobotu a neděli koná v Úvalech již
tradičně posvícení, které připravuje odbor správní Městského úřadu Úvaly,
který uzavírá smlouvu s provozovatelem atrakcí p. Helferem, zpoplatňuje stánky a provádí odborný dozor nad celkovým zajištěním. I v roce 2010 se na hřišti
pod sokolovnou rozprostřely prodejní stánky a pestré atrakce zejména pro děti.
V sobotu se konal slavnostní ohňostroj. Posvícenskou neděli již tradičně zahájily římskokatolická mše v kostele Zvěstování Páně a bohoslužby Církve československé husitské v Husově kapli.

Slavnostní večer s oceněním úvalských občanů
Vedení města Úvaly uspořádalo prostřednictvím komise pro kulturu Rady
města Úvaly v pátek 8. října 2010 v 18 hodin slavnostní večer s oceněním úvalúvalských občanů v kulturním sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech. V tento večer byla předána čestná občanství a plakety města
místním osobnostem za dlouholetý významný podíl na rozvoji města Úvaly.

Zastupitelstvo města udělilo Čestné občanství města Úva
Úvaly:
paní akademické sochařce Miloslavě Kaňkové.
Miloslava Kaňková studovala Střední keramickou školu v Praze a následně
sochařství u profesorů Bedřicha Štefana a Jana Kavana na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Po dokončení studia se určitý čas věnovala rodině a ke své
profesi se vrátila až později, nejprve prostřednictvím vedení dětských výtvarných kroužků (ZŠ Jeseniova, Dům pionýrů na Balkáně), pak jako vedoucí estetické výchovy. Postupně se začala zúčastňovat sympozií výtvarníků pedagogů, což jí umožnilo vrátit se k vlastní tvorbě a vystavovat na společných výstavách. Tato výtvarná sympozia v podnicích probíhala až do počátku 90. let.
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Aby měla více času na vnoučata, přijala na konci 70. let místo výtvarníka
v Okresním kulturním středisku v Úvalech. Těžko se ale přizpůsobovala estetickým představám svých nadřízených, proto se opět začala věnovat výtvarné
výchově dětí v právě vzniklém MDDM v Úvalech a na Základní umělecké
škole v Čelákovicích. Od konce 90. let se věnuje své autorské práci s hlínou.
Základem její tvorby je figurální plastika často prolnutá organickými tvary.
Opakovaně jsou pro ni inspirací zvířata a především ptáci. Její zaujetí světlem
a barvou se patrné především na posledních pracích, u kterých do svých keramických objektů aplikuje barevné sklo a vitráže. Většina jejích plastik vyjadřuje
s nadhledem a ironií osobitý pohled na okolní dění.
Své současné práce vystavovala v roce 2002 na samostatné výstavě ve Znojmě
a v roce 2006 na zámku Potštejn. V letech 2003 a 2008 bylo možné se s její
tvorbou seznámit na výstavě v galerii MDDM v Úvalech.
Pro Úvaly ilustrovala od poloviny 70. let do roku 1987 městský časopis Život
Úval. V posledních letech městu darovala plastiku zájezdního hostince čp. 9,
keramický betlém a keramický znak města.

Panu profesoru Ing. arch. Miroslavu Masákovi.
Miroslav Masák vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství
ČVUT v Praze. Jeho profesionální kariéra byla až do počátku 90. let spojena
s libereckým Stavoprojektem a ateliérem SIAL, který s architekty Binarem a
Hubáčkem v roce 1968 zakládal. Práce ateliéru SIAL pod vedením architekta
Karla Hubáčka představovala od 60. let jeden z mála výrazných a osobitých
proudů tehdejší české architektury.
V letech 1968-71 byl členem předsednictva českého svazu architektů, od prosince 1989 byl jedním z pěti představitelů nového Svazu architektů. V roce 1992
byl u zrodu České komory architektů a v letech 1992 až 2001 byl místopředsedou jejího představenstva.
V listopadu 1989 byl členem Koordinačního výboru Občanského fóra a předsedou jeho pracovní komise pro vzdělání a kulturu. V lednu 1990 byl jmenován
poradcem pro architekturu a památkovou péči v kolegiu prezidenta republiky
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Václava Havla. Později se stal ředitelem kulturní sekce Kanceláře prezidenta
republiky a také místopředsedou Rady Pražského hradu.
Mezi léty 1994 – 2004 působil jako pedagog na Fakultě architektury Vysokého
učení technického v Brně, kde byl v roce 1999 jmenován profesorem v oboru
architektury. V roce 2004 mu Vědecká rada VUT Brno udělila titul čestného
doktora věd.
Je autorem knih „Mašinisti“(1996), „Tak nějak to bylo“(2006), „Architekti
SIAL“ (2008) a spoluautorem knihy „SIAL“(2010), které získaly v roce svého
vydání titul „Nejkrásnější kniha roku“.
Je nositelem řady českých i mezinárodních ocenění. Kromě jiného se stal v roce
1967 laureátem Bienále v Paříži a v roce 1968 kulturní olympiády v Mexico
City. V roce 1994 mu byla udělena cena Vladimíra Karfíka za přínos české architektuře a v roce 2007 Pocta České komory architektů.
V letech 2002 a 2004 byla jeho spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje a územního plánování města oceněna předáním Plakety města Úval.

Zastupitelstvo města udělilo Čestné občanství města Úvaly In
memori
memoriam:
paní akademické sochařce Haně Benešové.
Hana Benešová byla úvalskou rodačkou. Působila jako pedagog výtvarné výchovy a sochařka. V letech 1949 až 1954 studovala obor keramika v ateliéru
prof. Otto Eckerta na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Po ukončení
studia byla do roku 1957 výtvarnicí vývojového střediska n. p. Duchcovský porcelán. Při své profesi se věnovala také práci pedagogické, od roku 1961 působila
jako učitelka výtvarné výchovy a zároveň od roku 1979 do roku 1984 byla lektorkou výtvarné výchovy pro Středočeský kraj. Od roku 1985 pracovala ve vlastním ateliéru v Úvalech. Věnovala se tvorbě drobné užitkové a dekorační keramiky. Zúčastnila se četných výstav v tuzemsku i zahraničí, například roku 1962
- Mezinárodní výstava keramiky v Praze, 1966 - Faenza, Itálie, 1973 - Gdaňsk, Polsko, 1979 - Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte Praha, 1989 - Salón
výtvarného umění v Praze, 1991 - Všeobecná československá výstava v Praze,
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1999 - výstava v Polabském muzeum Poděbrady. Účastnila se výstav Keramono
Praha, s Art Centrem se účastnila veletrhů v Mnichově a v galerii v Kostnici. V
roce 2000 a 2004 se s její tvorbou mohli seznámit návštěvníci výstavy, konané v
úvalském domě dětí a mládeže. Její díla jsou zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Polabského národopisného muzea v Přerově
nad Labem i v soukromých sbírkách. Je autorkou Plakety města Úvaly. Paní
Hana Benešová zemřela v roce 2006. Ocenění převzala její dcera paní MUDr.
Sylva Benešová.

Panu akademickému malíři Vladimíru Vondráčkovi.
Vladimír Vondráček studoval v letech 1942 až 1945 na soukromé škole malíře
Šilhavého. Na sklonku 2. světové války byl totálně nasazen na železnici. Po válce se vzdělával na ukrajinské malířské akademii u profesora Jana Kulce. Pracoval
nejprve u ČSD jako výpravčí, později jako dispečer u Správy ČSD v Praze. Od
poloviny padesátých let žil v Úvalech. Na konci šedesátých let se stal spoluzakladatelem výtvarného střediska OPS v Úvalech. V osmdesátých letech jako člen
Fondu českých výtvarných umělců, kromě vysloveně malířské činnosti, pracoval
jako výtvarník v oblasti užitného umění.
Nejvýznamnějšími realizovanými díly byla svítidla do vládního salonku letiště
Praha-Ruzyně, dubové dveře a kování do Národní galerie zámku Zbraslav,
kování a dubové dveře do refektáře Klementina v Praze a kovaná brána do
kaple tamtéž, řešení vstupního prostoru Šternberského paláce v Praze. Dřevěné
plastiky „Zeus“ pro restauraci Kalypso v Praze na Vinohradech, „ Ptáci“ pro
zotavovnu ROH v Praze Na Poříčí a plastiku „Dětská pohádka“ v zotavovně
Staré Splavy.
Pro Úvaly vytvořil řadu návrhů interiérů veřejných prostor, sgrafito pro budovu
Středočeského průmyslu masného, pro kulturní dům a zdravotní středisko, byl
autorem první grafické podoby měsíčníku Život Úval a pravidelně ho ilustroval.
Celý život se věnoval vlastní malířské tvorbě, která vycházela z jeho osobních
prožitků. Ty pak přenášel do obsahově významového lyrického tvaru. Od krajin oproštěných od všech detailů přešel k malířskému ztvárnění svých vnitřních
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pocitů. Za vrchol malířovy dlouholeté tvůrčí cesty je považována tvorba poeticky básnivě laděná. Své obrazy vystavoval na samostatných výstavách na
nejrůznějších místech Středočeského kraje. V Praze vystavoval v galerii Artcentra a v galeriích Díla-ČFVU. Poslední výstava se konala v Galerii Zlatá lilie
roku 1992. Od roku 1975 do jeho smrti to bylo celkem 17 samostatných a 11
společných výstav se středočeskými výtvarníky. Artcentrum vystavovalo jeho
obrazy v Japonsku, Varšavě, Budapešti a v Německu. Řada jeho obrazů je v
soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Dva obrazy zakoupila galerie hlavního města Prahy.
V Úvalech měl první výstavu v roce 1960. Naposledy bylo možné jeho obrazy
vidět v rámci společné výstavy úvalských výtvarníků v roce 2000.

Zastupitelstvo města udělilo Plaketu města Úva
Úvaly:
panu Ing. Romanovi Bubákovi.
Pan Roman Bubák velkou část svého plodného života věnoval zejména
úvalskému skautingu a Sokolu, kde od roku 1935 cvičil a hrál za dorost českou
házenou. Po roce 1945 tam vedl také cvičení žactva, dorostu a mnohdy i dospělých. Ve skautu dále rozvíjel odkaz svého otce Jiřího Bubáka, který po rozpadu
prvního skautského oddílu v Úvalech v roce 1923, během jednoho roku znovu
obnovil jeho činnost a v čele místního skautského střediska stál až do přerušení
činnosti v roce 1949. Pan Roman Bubák vstoupil do skautského oddílu jako
pětileté vlče v roce 1934 a po druhé světové válce se stal vedoucím oddílu. Za
své členství v Junáku si musel odsloužil vojenskou službu u PTP.
V roce 1968, kdy během „Pražského jara“ došlo k obnovení skautské činnosti, se
stal zástupcem vedoucího skautského střediska v Úvalech. K opětovnému přerušení činnosti střediska došlo po nástupu normalizace, v roce 1972. Po sametové revoluci se podílel na obnově jeho činnosti a zde působí dodnes. Velký čas
věnuje sborovému zpěvu. Zpívat začínal v roce 1945 v místním pěveckém sboru
Smetana. Později zpíval v úvalském chrámovém sboru při kostele Zvěstování
Páně. V roce 2001 pomáhal spoluzakládat Komorní pěvecký sbor CHRISTI
Úvaly, kde zpívá dodnes.
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Panu Dr. Vítězslavu Pokornému.
Již sedm let působí jako kronikář našeho města a deset let jako aktivní kulturně společenský dobrovolný pracovník. Přispěl k tomu, že město má svoji
vlajku. Svým vlastním přístupem nebo spoluúčastí pracoval se svými blízkými
spolupracovníky na objasňování dosud nejasných sekvencí z historie města
Úvaly. Jeho práce je také výrazně spojena s občanským sdružením Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí. Pod jeho vedením Klub vytvořil podmínky
k prohlášení kamenného mostku za Škvoreckou oborou ministerstvem kultury
kulturní památkou a železniční viadukt Devět kanálů technickou památkou,
prosadil vyhlášení dvou památných stromů v Úvalech, předložil návrhy na vyhlášení přírodního parku Škvorecká obora – Králičina, spolupracuje na přípravě
vyhlášení přírodní rezervace Králičina a Povýmolí. Pan Vítězslav Pokorný se
aktivně účastnil na vydání reprezentativní publikace města „Úvaly v průběhu
staletí v roce 2004“, vydával historické sborníky, vedl kolektiv autorů při vydání obrazové publikace Přírodní park Škvorecká obora – Králičina v letošním
roce. Tvořivě se účastní prací na celé řadě zajímavých výstav a kulturně společenských a literárních pořadů s účastí významných hostů, ve kterých i aktivně
účinkuje. Velkou péči věnuje šíření sborového zpěvu. V Úvalech založil a deset
let úspěšně vede komorní pěvecký sbor CHRISTI.

Zastupitelstvo města udělilo Plaketu města Úvaly In memori
memoriam:
panu Karlovi Klímovi.
Celý svůj krátký život věnoval dlouholetému a příkladnému vedení Sboru
dobrovolných hasičů Úvaly a výjezdové jednotky, kde působil jako velitel. Pod
jeho vedením se sbor i výjezdová jednotka vyznačovaly pilnou a úspěšnou aktivitou a zejména jednotka pracovala téměř na profesionální úrovni. Společně
s ostatními obnovil a úspěšně vedl výchovu hasičské mládeže v Úvalech, které
předával své bohaté každodenní zkušenosti. Byl nadšeným dobrovolným hasičem, ochotným pomoci, kdykoliv to bylo potřeba. Letos by mu bylo 40 let. Nečekaně zemřel v prosinci 2009. Ocenění převzala jeho manželka paní Václava
Klímová.
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V kulturní části večera vystoupil v sólové hře na kytaru Milan Procházka.
Skladby z oblasti klasické hudby zvýraznily důstojnou a slavnostní atmosféru.
Sál byl občany zcela zaplněn.

Vzpomínková akce k výročí založení Československé re
republiky
Vzpomínkové setkání u příležitosti 92. výročí vzniku Československé republiky se konalo ve čtvrtek 28. října v 17 hodin u pomníku padlých v I. světové
válce na náměstí Arnošta z Pardubic. Zde položil věnec starosta města MUDr.
Jan Šťastný a úvalští skauti květiny a poté promluvil společně s Ing. Romanem
Bubákem. Zájem občanů města je však poměrně malý, zúčastňuje se tak v průměru 15 – 20 občanů.

Vítání občánků

Vítání občánků

Při třech setkáních v průběhu roku 2010 bylo celkem nově přivítáno mezi občany Úval 62 dětí. Slavnostního obřadu se účastnili starosta města MUDr. Jan
Šťastný a místostarostka Ing. Helena Váňová. Děti obdržely zlatý čtyřlístek
pro štěstí a rodiče květiny. Rodiče se rovněž zapsali do pamětní knihy. Zájem
rodičů o tuto událost neustále roste.

14.
14. Městská knihovna

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Rok 2010 byl pro městskou knihovnu rokem bez zásadních změn. Pouze ve
druhé polovině roku došlo k personálnímu posílení na stávající 3 pracovní
úvazky. Stále se však nedaří získat lepší a vyhovující prostory a tak ani veškerá
snaha, vstřícnost a rychlost knihovnic nezamezí hloučkům a nakupení čtenářů
ve vstupních prostorách u registračního pultu, u počítače s Internetem nebo
vyhledávačem v katalogu. Nedostatek prostoru a přeplněnost určitých regálů
někdy zapříčiní špatnou orientaci a nepřehlednost při vyhledávání knih a dalších materiálů. Knihovna úzce spolupracuje se základní školou. Pro žáky jsou
připraveny besedy v knihovně. Formou her, testů a soutěží jsou děti seznamovány s prostředím knihovny, orientací v knihovně a knihovních katalozích. Obdobně se rozvíjí spolupráce s měsíčníkem města Život Úval, kam knihovna praMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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videlně přispívá do stálé rubriky Okénko knihovny. Knihovní fond neustále
narůstá, v současnosti tvoří 24 643 titulů, z toho 9 384 knih naučných a 15
259 titulů tvoří beletrie. Přírůstky tvoří 872 knih. Registrovaných uživatelů
knihovny je 620. Za rok 2010 městská knihovna uskutečnila 24 153 výpůjček a
výpůjček z jiných knihoven (MVS) 118.

15.
15. Komorní sbor CHRISTI Úvaly

Komorní sbor
CHRISTI Úvaly

Komorní sbor CHRISTI Úvaly je zájmovým kulturním sdružením občanů bez
právní subjektivity, jediným tohoto druhu v Úvalech. Komorní sbor CHRISTI
Úvaly již absolvoval svou devátou pěveckou sezónu. Za tu dobu sbor pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a s metodickou pomocí a doprovodem na klávesy Mgr. Evy Nádeníčkové odzpíval desítky koncertů a vystoupení nejen
v Úvalech a ve Škvorci, ale také v Praze a v širokém okolí Středočeského kraje.
Sbor má 19 členů ve čtyřech hlasových skupinách (SATB). Sbor připravil a nacvičil v roce 2010 repertoár pro čtyři velikonoční a vánoční koncerty.

16.
16. Církve

Církve

V Úvalech sídlí celkem tři církve, které jsou registrovány státem. Jedná se o
Římskokatolickou církev, Církev československou husitskou a Církev bratrskou.

Římskokatolická církev Úvaly

Římskokatolická
církev

Farářem úvalské farnosti je P. Krzysztof Lach. Liturgické bohoslužby (mše)
jsou konány ve farním kostele Zvěstování Páně v Úvalech. Farnost má
v Úvalech vlastní farní úřad na náměstí Arnošta z Pardubic.

Církev československá husitská Úvaly

Církev československá husitská

Farářkou náboženské obce CČSH je Mgr. Jitka Pokorná. Liturgické bohoslužby a další aktivity jsou konány v Husově kapli CČSH, umístěné společně
s farou v církevním domě, Pražská 180. Zde má Náboženská obec CČSH
v Úvalech i vlastní farní úřad.
Církev bratrská
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Církev bratrská Úvaly
Sbor Církve bratrské Praha 3 - Žižkov má v Úvalech umístěnou kazatelskou
stanici, jejímž koordinátorem je Jan Stejskal. Zde se konají bohoslužby a náboženská setkání. Kazatelem sboru je jeho správce Mgr. Bronislav Kaleta.

17.
17. Tělovýchova a sport

Tělovýchova a
sport

TJ Sokol Úvaly

TJ Sokol Úvaly

V březnu 2010 byl na valné hromadě TJ Sokol zvolen nový výbor jednoty ve
složení: Ing. Jan Černý - předseda, Jiří Dráb ml. - místopředseda, Jiří Dráb st.,
Ing. Tomáš Opálka, Zdeněk Paul.
Jednota se snaží pracovat s mládeží, zlepšovat se ve výkonnostních soutěžích a
především v následujících letech dotáhnout do realizace výstavbu nové sportovní haly v Úvalech, která je pro vyšší soutěže povinností. V rámci TJ Sokol se
sdružují oddíly basketbalu, volejbalu, tenisu a sportu pro všechny, nejsilněji je
zastoupen oddíl házené, který se jediný prezentuje ve výkonnostních soutěžích
a aktivně pracuje s mládeží. Oddíl házené má v soutěžích obsazeny tyto kategorie: minižáci, mladší a starší žáci, mladší dorost, který hraje ligovou soutěž a
muži ve středočeské regionální lize.
Celkem má TJ Sokol Úvaly 230 členů.

SK Úvaly

SK Úvaly

Výbor klubu tvořili – předseda: Kopač Václav ml., místopředseda, manažer:
Karel Linhart, pokladník Josef Krutský, tajemník Karel Hájek, členové: Miloš
Ulrich, Petr Kumprecht, Karel Jurásek, Zdeněk Lanc, Tomáš Daníček.
SK Úvaly má fotbalový klub, oddíl nohejbalu a oddíl stolního tenisu. Valná
hromada se konala 27. 2. 2010 a registrovala 538 členů. Soutěže hrálo devět
mužstev věkového složení: 3 mužstva mužů, 1 mužstvo dorostu a 5 mužstev
mládeže do 15 let. Klub pořádal tradiční Karneval fotbalistů a v březnu probíhal turnaj přípravek O pohár starosty Města Úvaly. Také uspořádal 3. ročník
turnaje ZŠ Úvaly pro 23 tříd. 11. 6. se na hřišti konala pro hráče, funkcionáře
a fanoušky Fotbalová veselice s hudební skupinou SONUS. Závěrem roku se
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na hřišti s umělou trávou odehrálo pět turnajů všech věkových kategorií. Fotbalové A mužstvo pokračuje úspěšně v krajském přeboru, kde se umisťuje
v popředí tabulky.

Tenisový club Úvaly

Tenisový klub

Klub obhospodařuje 2 antukové kurty a 1 kurt s umělým povrchem. Členskou
základnu tvoří 128 členů (nejmladší 6 let – nejstarší 74 let), aktivních členů je
124, neaktivní členové jsou 4. Výbor TC Úvaly tvoří předseda M. Březina, pokladník Ing. O. Dostalík, sekretář Ing. J. Zeman, další členové výboru J. Martinovská, J. Kahuda. Děti a mládež tvoří 54 člennou skupinu, o kterou se starají 3 trenéři - L. Kunc, J. Martinovská, P. Bartoš. Hlavní činností je tenisový
sport. V součastné době má tenisový oddíl TC Úvaly jedno družstvo mladších
žáků, které hraje okresní soutěž a tři družstva mužů, která hrají soutěž BUĎ
FIT. Po dlouhé době se podařilo rozjet tenisovou školičku pro děti od cca 7 do
10 let.

18.
18. Politické strany

Politické strany

Občanská demokratická strana (ODS)

ODS

Předsedou místního sdružení ODS byl opětovně
opětovně zvo
zvolen MUDr. Jan Šťastný,
Je těžké popisovat činnost politické strany, která byla v roce 2010 ve „vládě
města“, aniž by bylo možné odpoutat se od míchání „věcí veřejných“ a „věcí
stranických“. To, co konala v prvním případě, nechť hodnotí ti, kteří do vedení
města přijdou následně. Co se týká „interních“ záležitostí Občanské demokratické strany v Úvalech, pak lze říci, že se sdružení ocitá v období určitého „rozhraní“. Vzhledem k celkové politické situaci totiž občané nemají důvěru
k politickým stranám – a zároveň si jen málo uvědomují, že v Úvalech mohou,
právě prostřednictvím politických stran, mluvit do věcí veřejných. Ono „rozhraní“ je v případě Občanské demokratické strany definováno například tím, že
členstvo stárne. Úctu zaslouží senioři v místním sdružení, kteří ve svém životě
projevili velký kus osobní statečnosti být tam, kde se o osudu města přímo nerozhoduje a vytvářet opozici, či „zrcadlo“ dění, které v Úvalech probíhalo. Na
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druhé straně, chybí „odéesce“ v Úvalech příliv mladých a mladších, kteří by pro
město představovali „pravicovou budoucnost“ Úval. MUDr. Jan Šťastný byl
na ustavujícím zastupitelstvu města po komunálních volbách opět zvolen starostou města a Josef Štěpánovský radním.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

KSČM

Předsedou základní
základní organizace KSČM je Ing. Ladislav Morávek.
ZO KSČM v Úvalech měla mimo své pravidelné činnosti dle plánu v roce 2010
2 hlavní úkoly. Bylo to zabezpečení voleb jak do Poslanecké sněmovny, tak do
obecních zastupitelstev. Květnové volby do dolní komory parlamentu ČR, odložené z podzimu 2009 rozhodnutím Ústavního soudu, byly zabezpečeny jak
osobním roznosem volebních materiálů členy a sympatizanty, tak rozesláním
podrobnějších materiálů poštou. Osobní roznos byl ve dvou etapách a to
v polovině dubna a začátkem května. Pošta zabezpečila konec dubna. Podzimní komunální volby více méně potvrdily známost a neznámost osob zvolených
do Zastupitelstva města Úvaly, a že v komunálních volbách jde o jiné priority
než ve volbách do Poslanecké sněmovny. Do Zastupitelstva byl zvolen 1 zástupce základní organizace a KSČM si udržela pozici z minulých voleb.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

ČSSD

Předsedou místní organizace ČSSD je JUDr. Ing. Petr Petrží
Petržílek,
lek, Ph.D.
Ph.D.
Velkou pozornost věnovala místní organizace práci s novými členy. Hlavní úkol
však byl zaměřen na přípravu členů ČSSD a sympatizujících k parlamentním
volbám do Poslanecké sněmovny P-ČR s cílem maximální podpory programu
ČSSD. I místní organizace se do masívní propagační kampaně aktivně zapojila
pořádáním Dnů ČSSD na místním hřišti pod sokolovnou a oslavy Dne dětí 27.
května. Členem okresní kontrolní komise byl zvolen Ing. Petr Jankovský. Mimořádnou pozornost místní organizace věnovala přípravám na podzimní komunální volby a sestavení své kandidátní listiny do místního zastupitelstva a
soustředila se na vysvětlování svého místního volebního programu mezi občany.
Místní organizace slavila úspěch zvolením svých dvou členů P. Petržílka a V.
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Pokorného členy zastupitelstva města. Navíc na ustavujícím zasedání zastupitelstva města byl P. Petržílek zvolen uvolněným místostarostou Úval.
Spolky, organizace, sdružení a
kluby

19.
19. Spolky, organizace, občanská sdružení a kluby
Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko „br. Jiřího Bubáka“

Skautské středisko Úvaly

Úvaly
Mgr. Jaromír Gloc (Saip)
vedoucí střediska
Ing. Jan Pečený
Pečený (Neptun)
zástupce vedoucího střediska, vedoucí 430. oddílu
Gabriela Skřivanová
hospodářka střediska, vedoucí 136. oddílu
Jaroslav Weigl,
Weigl DiS. (Higi)
vedoucí 24. oddílu
Ing. Roman Bubák
předseda revizní komise
Organizačně zůstalo úvalské středisko od loňského roku beze změny. Tvoří
ho tyto oddíly: 6. oddíl vlčat – FÉNIX – vedoucí oddílu Martin Černý (Erní),
13. dívčí oddíl – Safira, rozdělený na světlušky a skautky - vedoucí oddílu
Petra Hanušková (Padáček), 24. chlapecký oddíl – Salamandr - vedoucí oddílu
Jaroslav Weigl (Higi) a 430. oddíl dospělých – vedoucí oddílu Jan Pečený
(Neptun).
Kromě pravidelných aktivit v klubovnách a výletů středisko uskutečnilo tradiční letní tábor, tentokrát od 3. do 16. 7. 2010 na louce u Zderadin (nedaleko
Kácova), kam se jezdí už několikátý rok. Účast byla rekordní - skoro 60 dětí.
Pár týdnů před táborem (4. -6. 6. 2010) proběhla i první středisková voda. Děti
společně s rodiči vyrazily na Berounku.
17. 4. 2010 se středisko již podruhé podílelo na lokálních oslavách dne Země.
Skauti se aktivně zapojili do sbírek ve prospěch dětí. V sobotu 27. 3. vybírali
na náměstí Arnošta z Pardubic a U Rejhonů dobrovolné příspěvky pro velikonoční sbírku „Kuře - Pomozte dětem!“. Kolemjdoucí si mohli za příspěvek vyMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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brat některý z výrobků dětí z úvalského skautského střediska. Vybraná částka
byla rekordní - 10 800 Kč. Další sbírka – „Postavme školu v Africe“ proběhla 9.
10. 2010 opět na náměstí Arnošta z Pardubic a v úvalských ulicích. Celkem se
vybralo 9600Kč.
Jako každý rok 23. 12. 2010 od 17 hod. skauti na náměstí Arnošta z Pardubic
rozdávali Betlémské světlo, které se postupným předáváním šíří po celém světě.

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
Starostou sboru a zástupcem velitele je Miroslav Šindelář, náměstkem starosty
starosty
Eva Mašatová, novým velitelem je Petr Rytina starší.
V uplynulém roce jednotka SDH vyjela k 39 událostem, z toho bylo 19 požárů,
6 dopravních nehod, 10x na technickou pomoc, 4x k úniku nebezpečných látek.
Zúčastnila se i jednoho taktického cvičení ve spolupráci s jednotkou HZSP
České dráhy a to zásahu na kolejová vozidla. U výše uvedených událostí bylo
odpracováno úctyhodných 6 335hodin. V průměru tedy jednotka odpracovala
25,5 hod. na jednoho člena jednotky. Dle vedených statistik účasti na zásazích
je tato účast:Petr Rytina st. 31x, František Ernest 28x, Jozef Babocký 20x,
Miroslav Šindelář 19x, Petr Rytina ml. 18x, Zdenka Lehovcová 16x, Radek
Šindelář, Robert Brajer a Radek Baroch 13x, David Navrátil a Pavel Polák
12x, Jiří Ryneš 10x a ostatní členové jednotky se zúčastnili méně než 10 zásahů
v roce. Velkou akcí v roce 2010 byla oprava hasičské zbrojnice. Provedeny byly
kompletní opravy podlah v garáži a učebně s opravami omítek a vymalováním,
rekonstrukce rozvodů topení včetně výměn zastaralých těles, a rekonstrukce
některých oken a dveří. Opravy provedla firma Tomáš Špale. Celkové výdaje
oprav činily 456 974,- Kč, z toho ze zdrojů města 114 392,- Kč a dotace ve výši
342 582,- Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím
MAS Regionu Pošembeří. V rámci preventivně výchovné činnosti byla uspořádána přednáška s ukázkou techniky v místní základní a praktické škole. V roce
2010 se družstva žen i mužů zúčastnila soutěží v požárním sportu, s velice
dobrými výsledky včetně soutěže v Dolínku. Jako každý rok, tak i v roce 2010
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Sbor dobrovolných hasičů

byl uspořádán pro hasičský potěr, ale ne jen pro něj, hasičský tábor ve Stříbrné
Skalici. Tohoto běhu se zúčastnili i „hasítka“ z Nových Jiren.

Český rybářský svaz Úvaly
V roce 2010 bylo v ¨místní organizaci organizováno 342 členů řádných členů

Český rybářský
svaz

(z toho 13 žen), 18 členů dorostu (15-18 let), 42 členů kroužku mládeže (6-15
let), členská základna se rozrostla o 41 nových členů, 38 členům z různých
důvodů členství zaniklo. Předsedou místní organizace je Doskočil Josef, míst
místostopředsedou je Kolařík Miloslav, jednatelem je Pertl Václav a hospodá
hospodářem Prchal
Petr. Hlavní náplní činnosti organizace bylo pěstování rybích násad pro revíry
Českého rybářského svazu, na které jsou vydávány povolenky k rybolovu.
V roce 2010 se podařilo vypěstovat 12 771 kg násad v druhové skladbě kapr –
10 404 kg, amur - 939 kg, lín 632 kg, bílá ryba 779 kg, štika a candát 17 kg.
Nedílnou součástí výroby násad byla údržba rybochovných zařízení. V oblasti
investic se podařilo dokončit výstavbu „technického zázemí“ v areálu místní
organizace. V roce 2010 organizace oslavila 50 let své existence, založena byla
v květnu r. 1960.

Úvalský spolek akvaristů

Úvalský spolek
akvaristů

Předsedou spolku je Miloslav Kolařík. Spolek se zabývá chovem akvarijních
rybiček a to výhradně sladkovodních. K tomu ale také patří práce s mládeží a
dětmi, které tak mají možnost získávat nenásilnou formou vztah k přírodě.
Chovatelství rybiček je ideální pro alergiky, kteří tak mohou realizovat své touhy a pečovat o zvířátka. Není to však jenom o rybičkách, ale o celém složitém
ekosystému, který akvarista musí vytvořit, aby se rybičkám žilo dobře, aby prospívaly a množily se. Další přirozenou aktivitou spolku je vzájemná podpora
při chovu a předávání zkušeností a v neposlední řadě také dvakrát do roka pořádaná prodejní výstava akvarijních rybiček v Úvalech Akvatrh – zpravidla
v květnu a prosinci. Dále to jsou různé zájezdy na výstavy a akce po celé republice a někdy také do zahraničí. Dnes, na území Úval, zbyla poslední
„pěstírna“ akvarijních rybiček, o kterou pečuje předseda spolku Míla Kolařík.
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Český svaz včelařů, o. s., Úvaly
Jednatelem základní organizace je Ing. Jan Lehečka. Organizace dokončila

Český svaz
včelařů

všechny Evropskou unií vyžadované registrace stanovišť včelstev i včelařů,
dařilo se přijímat nové členy. Podařilo se z fondů Středočeského kraje získat
dotace pro několik začínajících včelařů a poprvé za 30 posledním let vzrostl
počet našich členů. Tento stav začal být i okolním včelařům znám a tak pro
neutěšený stav v některých okolních ZO, začali noví včelaři z obcí, které nejsou
přímo v úvalském regionu, vstupovat do úvalské základní organizace. Na poli
léčení včel členové zaznamenávají již léta velké úspěchy, čehož příkladem je i
fakt, že například v zimě 2007/2008, kdy v celorepublikovém průměru došlo
k úhynu cca 40% českých včelstev, v Úvalech byl průměr úhynů cca 5%, což je
výsledek monitoringu, včasného léčení, moderních léků i léčení ve správnou
dobu.

Obec baráčníků J. A. Komenského Úvaly

Obec baráčníků

Rychtářkou obce baráčníků je Hana Černá. Obec má 35 členů. Konšelstvo obce
se scházelo každé druhé pondělí v měsíci. Zástupci obce se pravidelně účastnili
sezení I. župy V Brandýse nad Labem. Obec se pravidelně účastní na spolupořádání městského plesu a účast má i na plese I. župy ve Staré Boleslavi. V červnu uplynulo 40 let od založení baráčnické obce v Úvalech. U příležitosti oslav
710 let Úval se uskutečnil krojový průvod za doprovodu kapely. Členové obce
pravidelně jezdí v červenci a srpnu na baráčnickou zotavovnu v Černošicích.
V září se veselili na úvalském posvícení a v prosinci se účastnili rozsvícení vánočního stromu na úvalském náměstí.

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí – občanské sdružení
fyzických a práv
právnických osob
Rada Klubu pracovala v pěti členech: předseda,
předseda, statutární zástupce - Dr.
Vítězslav Po
Pokorný; Místopředseda – Bc.
Bc. Milan Bednář;
Bednář; jednatel a pokladník -Mgr. Jitka Pokorná; člen rady – Marie Bredová a Ing. Vladislav Procházka.
Procházka. K
31. prosinci 2010 tvořilo členskou základnu sdružení 16 členů, z toho 3 kolektivní: Základní škola Úvaly, Skautské středisko Úvaly a Náboženská obec
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Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí,
občanské sdružení

CČSH v Úvalech. Klub uspořádal 1. dubna společně s Otevřenými Úvaly přednášku o baroku obecně a barokních Úvalech s diskuzí o úpravě okolí sochy sv.
Jana Nepomuckého Baroko v Úvalech. 17. Dubna byl jedním z hlavních garantů Dne Země na Klepci. 15. května se Klub účastnil úpravy okolí sochy sv.
Jana Nepomuckého, která souvisí s rekonstrukcí sochy. V červnu, u příležitosti
oslav 710 let Úval Klub vydal publikaci "Přírodní park Škvorecká oboraKráličina" - v pořadí druhou publikaci Klubu. Tentokrát jde o populárněnaučnou publikaci věnující se z různých hledisek mladému přírodnímu parku
Škvorecká obora-Králičina. Publikaci s finanční podporou města a Středočeského kraje připravil široký autorský kolektiv vedený Dr. Vítězslavem Pokorným.
Klub pečuje o památné stromy ve městě a společně s Otevřenými Úvaly pracuje
na vyhlášení 20 hektarové rezervace Králičina a Povýmolí v jižní části přírodního parku Škvorecká obora – Králičina.

Občanské sdružení Otevřené Úvaly
Předsedou sdružení je Ing. Michal Breda.
Breda. Rok 2010 byl pro občanské sdružení
Otevřené Úvaly velmi významný. Členská základna čítala po celý rok 18 členů.
Činnost sdružení se v roce 2010 zaměřila jednak na aktivní politickou práci
v Zastupitelstvu města Úvaly a v jednotlivých výborech a komisích, jednak na
činnost kulturní a okrašlovací při pořádání společenských akcí a realizaci brigád a projektů. Zastupiteli za sdružení Otevřené Úvaly byli do října 2010 Ing.
Lída Milerová, Mgr. Dana Poláková, Mgr. Petr Borecký a Ing. Michal Breda.
Posledně jmenovaní pracovali do konce volebního období 2006-2010 též jako
předsedové finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města. Členové
sdružení byli také členy většiny komisí Rady města. Aktivitami sdružení bylo
při výjezdu z Klánovické ulice na silnici II/101 (Úvaly - Jirny) u autobusové
zastávky Elektromechanika vyřezání náletových a výmladkových křovin, které
způsobovaly nepřehlednost. Na jaře také jednotliví členové sdružení zpracovali
konstruktivní připomínky k návrhu územnímu plánu města Úvaly. V dubnu
proběhlo v Jizerských horách výjezdní pracovní zasedání členů sdružení. Na
tomto setkání byl na základě rozboru stávající situace a racionálního odhadu
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Občanské
sdružení Otevřené Úvaly

finančních možností města Úvaly připraven reálný volební program sdružení
Otevřené Úvaly pro volební období 2010 - 2014. Projektem pro celý rok se stala
obnova sochy sv. Jana Nepomuckého. Na jaře proběhly hned tři okrašlovací
akce. Kromě zmíněné úpravy okolí sochy sv. Jana Nepomuckého, se konal i tradiční Otevřený úklid Úval – pokračování ve vyklizení rozsáhlé černé skládky
v oblasti Králičiny v ulici Osadní, a byla zajištěna mobilní květinová výzdoba
na náměstí Arnošta z Pardubic. Od srpna do října se konalo několik brigád,
jejichž hlavní náplní bylo kosení luk v Králičině a výřezy náletových křovin
v nivě potoka Výmoly. Projekt, při kterém dobrovolníci vyhrabávali vytěženou
hmotu a ukládali ji na hromady při okraji lesa k tlení, podpořil z fondu životního prostředí Krajský úřad Středočeského kraje. V listopadu byla většina vykácených dřevin spálena v rámci dalšího brigádnického víkendu.
Sdružení Otevřené Úvaly počátkem října přistoupilo k realizaci hřiště pro pétanque, a to rámci projektu oddychové a rekreační zóny na Slovanech, který byl
zahájen již v roce 2008. Hřiště bylo vybudováno během prvních 14 dnů v říjnu
v zadní části stávajícího fotbalového hřiště. Byly provedeny zemní práce a připraven povrch. Kromě navážky materiálů, úpravy jednotlivých vrstev povrchů
a ohraničení hřiště byli v těsném sousedství hřiště umístěny i dvě lavičky pro
budoucí soupeřící týmy a informace o pravidlech hry. Rovněž byly odstraněny
náletové dřeviny na okraji nově vzniklého hřiště. V sobotu 9. října 2010 bylo
hřiště pro pétanque slavnostně otevřeno a předáno obyvatelům Úval. Při této
příležitosti byl uspořádán malý turnaj, kterého se zúčastnili jak dospělí, tak
děti. Vítězové obdrželi diplom a pohár. V podzimních komunálních volbách byli
zastupiteli za sdružení Otevřené Úvaly pro období 2010 – 2014 zvoleni: Ing.
Lída Milerová, Mgr. Dana Poláková, Mgr. Petr Borecký, Ing. Michal Breda a
Mgr. Marek Mahdal, DiS. Ing. Michal Breda byl zvolen neuvolněným místostarostou města Úvaly a současně se veřejně vzdal odměny za výkon funkci
místostarosty s tím, že jeho cílem je zlepšit operativní řízení města a nikoli zatěžovat jeho rozpočet. V říjnu a listopadu 2010 se sdružení Otevřené Úvaly
spolupodílelo na přípravě Programového prohlášení pro období 2010 – 2014.
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Občanské sdružení NO
NOVÁ ŠANCE
Předsedkyní sdružení je Ing. Jana Horová. Hlavní těžiště činnosti občanského

Občanské
sdružení NOVÁ
ŠANCE

sdružení Nová šance již čtvrtým rokem spočívalo v přípravě a zorganizování
dvou akcí. Tou první byl jarní Čarodějnický běh pro veřejnost uskutečněný
v sobotu 25. 4. 2010, kam tento rok dorazilo přes sedmdesát závodníků. Druhou stěžejní akcí je Úvalské jabkobraní. Nápad uspořádat jabkobraní se zrodil
před více než čtyřmi lety v kandidátce sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval-Nová šance. Doba pokročila a Nová šance se rozhodla v komunálních
volbách nekandidovat. Jabkobraní jako zcela apolitická akce však přežilo. Pravidelně každou první říjnovou sobotu oslavujeme toto středoevropské ovoce v
Úvalech v okolí školy, tudíž v roce 2010 byla sobota 2. 10. věnována čtvrtému
ročníku. Již delší dobu členové sdružení uvažovali o změně názvu. „Nová šance“ byla vhodná pro volební kandidátku, ale nyní postupem času už nám připadala příliš budovatelsky. Takže jsme se rozhodli pro změnu. Zvítězil návrh Petra Frýdmana – „Spolek Jonatán“. Od roku 2011 tedy s největší pravděpodobností název Nová šance bude postupně nahrazován názvem Spolek Jonatán.

Občanské sdružení Klub důchodců Úvaly
Předsedkyní klubu je Eva Havlíková. Klub se schází jednou týdně. Ve své činnosti se Klub zaměřuje na pořádání besed například s tiskovým mluvčím Policie

Občanské
sdružení Klub
důchodců
Úvaly

Středočeského kraje a přednášek – Symboly štěstí, Trénování paměti, Zdravá
výživa pro seniory apod. Pořádá zájezdy po České republice, účastní se výstav,
pořádá pravidelně oslavy kulatých narozenin svých členů. Pro členy Klubu
uspořádaly oslavu Dne matek městský úřad a vánoční vystoupení děti ze základní školy a mateřské školy Pražská.

20.
20. Zdravotnictví

ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní středisko Úvaly
Středisko sídlí v ulici Pražská 1144 a jsou zde umístěny ordinace níže uvedených lékařů a jediná lékárna v šestitisícovém městě.
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Praktičtí lékaři
lékaři
MUDr. Eva Karásková
MUDr. Irena Těšíková
MUDr. Michaela Maříková
Dětští a dorostoví lékaři
MUDr. Lenka Jeřábková
MUDr. Vladimíra Kumprechtová
Zubní lékaři
MUDr. Jiří Mareš
MUDr. Vladěna Stehlíková
MDDr. Jana Macháčková
Gynekologický lékař
MUDr. Mário Šmehil
Interní lékař
MUDr. Jiří Hrabálek
Lékárna
PharmDr. Hana Kantorová

21.
21. Sociální věci

SOCIÁLNÍ VĚCI

Domov seniorů Úvaly

Domov seniorů
Úvaly

„DOMOV SENIORŮ“ poskytuje ubytování pro 49 uživatelů. K dispozici je
5 jednolůžkových pokojů, 16 dvoulůžkových pokojů, 5 dvoulůžkových pokojů
pro uživatele se zvýšenou péčí a dvoulůžkový pokoj pro odlehčovací službu.
Vlastní kuchyně zajišťuje celodenní stravu, podávanou 5 x denně. Chutná jídla
ve dvou variantách připravuje personál kuchyně s hospodářkou. Večeře jsou
servírovány z jídelní skříně, která pomáhá udržet jídlo teplé. Pitný režim je zajištěn na čajových kuchyňkách na patrech, kde je k dispozici slazený i neslazený
čaj. Služby sociálně-zdravotní péče jsou uživatelům v DS poskytovány průběžně 24 hodin denně. Léčebnou preventivní péči garantuje v domově lékař, který
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dochází. Mimo různorodou sociálně-zdravotní péči je poskytována rehabilitace, skupinové cvičení, solux, magnetoterapie, ultrazvuk, masážní vany a masáže. Jako další domov nabízí dopravu uživatele služebním autem, zajištění pedikúry, holiče a kadeřníka, využívání funkce vířivé vany a malé vířivky na masáž
nohou nebo zapůjčení televizoru. Průměrná věková skupina uživatelů v domově
je okolo osmdesáti let.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba města Úvaly již třetí rok slouží seniorům. Pečovatelská
služba města Úvaly zahájila svoji činnost dnem 1. 1. 2007. Jedná se o terénní
službu, která je v souladu s komunitním plánováním města poskytována ve
vymezeném čase v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech a v domácnostech
klientů žijících v Úvalech a na základě veřejnoprávních smluv i
v domácnostech klientů ve spádových obcích, jedná se o osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Z počátečního
stavu 40 klientů se k dnešnímu dni jejich počet ztrojnásobil, neboť se pečovatelská služba dostává rychle do povědomí občanů nejen Úval, ale i okolních
obcí. Pečovatelskou službu zajišťují 4 kvalifikované pečovatelky, ke své práci
používají 3 vozidla. V současné době využívá pečovatelskou službu 130 klientů
z Úval a okolních obcí. Pečovatelky rozvezou měsíčně 1400 až 1500 obědů,
víkendový rozvoz obědů využívá 30 klientů. Obědy jsou smluvně zajišťovány
kuchyní v Domově seniorů v Úvalech, odpovídají všem požadavkům pro stravování seniorů, je zde i výdejna pro klienty, kteří si obědy osobně vyzvedávají.
Aktivizační programy (trénování paměti, tanečky pro seniory v sedě) navštěvuje
každý týden 20 až 30 seniorů. Pečovatelská služba dále zajišťuje pro uživatele
pečovatelské služby běžný úklid v domácnostech, běžné i velké nákupy, doprovod k lékaři, pochůzky (lékárna, pošta, instituce). Uživatelé pečovatelské služby mohou též využít středisko osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou,
které nabízí koupání a pedikúru, naší snahou je znovuobnovení poskytovaných služeb kadeřnictví a masáže. Na konci roku byla též dokončena rekonstrukce střediska osobní hygieny, kde byla umístěna hydromasážní vana, poříMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2010
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Pečovatelská
služba

zena z dotace Humanitárního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato
vana umožňuje seniorům příjemnou a relaxační koupel. S každým uživatelem
pečovatelské služby je veden individuální plán. Rozhovor je veden s citem a
empatií, jaký má uživatel osobní cíl, snahou je společně tak najít cestu
k uskutečnění a naplnění vytyčeného cíle – stabilizace a zlepšení stavu klienta.

Dům s pečovatelskou službou
V DPS žilo 38 obyvatelů, z toho byly 4 manželské páry. Obyvatelů, kteří měli

Dům s
pečovatelskou
službou

před nástupem do DPS trvalý pobyt v Úvalech bylo 20, 18 obyvatel bylo mimoúvalských, převážně ale z blízkého okolí.

22. Odpadové hospodářství, péče o životní prostředí, o čisčistotu vod, o ovzduší, o městskou ze
zeleň
Péče o životní prostředí
V rámci intenzifikace Čistírny odpadních vodÚvaly II byla zahájena dostavba
(dovybavení a zprovoznění) další sekce ČOV včetně česlí na předčištění. Na
podanou žádost koncem roku 2009, týkající se akce „Revitalizace Výmoly a
rybníku Kalák, Jámy a Fabrák dotace v roce 2010 přidělena nebyla. Z tohoto
důvodu město podalo novou žádost o dotaci na samostatnou oddělenou část
týkající se „Revitalizace rybníku Kalák, Jámy a propojovacího kanálu“.

Zeleň
Byly provedeny výchovné řezy na všech mladých stromech lipového stromořadí
na ulici Pražská. U dvou památných stromů vyhlášených koncem roku 2009
bylo umístěno v souladu se zákonem jejich označení doplněné o stručnou historii
těchto stromů. V obecních lesích byla v souladu s lesní hospodářskou osnovou
v rámci obnovy lesních porostů odlesněna seč o výměře cca 0,30 ha
v Masarykově háji v oblasti nad Bendlovou stezkou. Odlesněná plocha byla
v průběhu roku upravena a připravena pro zalesnění v roce 2011. Sněhovou
kalamitou na počátku roku 2010 byly silně poškozeny mladé borové kultury
v prvním věkovém stupni u nichž na značné části bude muset být
v následujících letech provedena jejich rekonstrukce a nová výsadba.
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Odpady, životní
prostředí

Jarní a podzimní úklid
Jarní a podzimní úklid hlavně od velkoobjemových odpadů a odpadů ze zahrad
proběhl na jaře v termínu od 14. dubna 2010 do 11. května 2010 a na podzim
od 12. října 2010 do 8. listopadu 2010. Jarní úklid prováděla společnost Sběrné
suroviny DF, Praha 10 a podzimní úklid na základě výběrového řízení a nově
uzavřené smlouvy společnost A.S.A. Praha s. r. o., Praha 8.

Odpadové hospodářství – nakládání s odpadem, třídění odpa
odpadu
Popelnice – na základě výběrového řízení byla uzavřena nová smlouva se společností A.S.A. Praha s.r.o.
S nárůstem počtu obyvatel rostl i počet popelnicových nádob:
Leden 2010

2 297 ks

cena za svoz 236 157,- Kč

Prosinec 2010

2 320 ks

cena za svoz 257 355,- Kč

Separovaný odpad - na základě výběrového řízení byla uzavřena nová smlouva
se společností A.S.A. Praha s. r. o.
Odvoz podle komodit:

Papír

213 tun

cena 228 000,- Kč

Plast

55 tun

cena 485 000,- Kč

Sklo

89 tun

cena 83 000,- Kč

3 tuny

cena 23 000,- Kč

Nápoj. karton
Celkem:
Vratka

819 000,- Kč
EKO-KOM

664 180,- Kč

Jarní a podzimní kolečko – velkoobjemový odpad
Jarní kolečko

106 tun

cena 219 591,- Kč

92 tun

cena 197 244,- Kč

Občané

263 tun

cena 334 000,- Kč

VPS

230 tun

cena 293 000,- Kč

8 tun

cena 48 000,- Kč

Podzimní kolečko
Sběrný dvůr

Nebezpečný odpad
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23.
23. Vývoj počasí

Srážkoměrná
stanice Úvaly

Činnost srážkoměrné stanice
Podle názoru srážkoměrné stanice rok 2010 můžeme popsat jako chladný a
srážkově bohatý. V letních měsících hodně pršelo, v zimních byla bohatá sněhová pokrývka. Teplo jsme si mnoho neužili, jen na přelomu června a července
vystoupily teploty nad 30°C. 8. ledna začalo sněžit, postupně sněhová vrstva
narostla až na 35 cm dne 18.1. Celý leden leželo 20-30 cm sněhu. Teploty kolísaly kolem bodu mrazu, 18. ledna vystoupily nad nulu, pak nastaly celodenní
mrazy, 27. 1. bylo naměřeno -14,4°C. V únoru bylo srážek málo, ale sněhu bylo
stále kolem 30 cm. Teprve po 16. únoru se oteplilo a poslední únorový den sníh
roztál. Také v březnu byla zima, od 5. do 12. 3. byl i sníh, ale už jen 4 cm, po
18. březnu se oteplilo. I duben se řídil známým příslovím, bylo chladno a oteplilo se koncem měsíce. Květen byl měsícem nízkých teplot a vysokých srážek. Teploty se pohybovaly na hranici 10°C, srážky po delší době překročily 100
mm/měsíc (naposledy srpen 2006), beze srážek bylo jen 10 dní. Začátek června
byl deštivý a chladný, teprve s nástupem léta se oteplilo a teploty dosáhly téměř
30°C. Naopak červenec začal nízkými srážkami a vysokými teplotami, 16. 7.
bylo 32,8°C. Následující den přišla bouřka a silný déšť, pršelo až do 18. 7. celkem 53,3 mm. Trochu se ochladilo, ke konci měsíce bylo opět teplo, přeháňky
a bouřky. První srpnový týden napršelo přes 100 mm srážek, nejprve 7. 8. –
52,4 mm, čímž byl vyrovnán rekord z 8. 7. 1996. S předešlým dnem to bylo celkem 73,8 mm, což je zatím nejvíc za dobu měření počasí v Úvalech. Ke konci
měření se ochladilo a teploty se pohybovaly kolem 10°C. Začátek září byl poměrně teplý a beze srážek. 24. 9. se ochladilo a začalo pršet. V období 25. – 27.
9 spadlo 75,8 mm srážek, což odpovídá 83% měsíčního úhrnu. Teploty se pohybovaly jen kolem 10°C. V říjnu spadlo nejméně srážek od založení stanice v roce
1986, pršelo pouze čtyřikrát. Ve druhé dekádě bylo chladno a jinovatka, koncem
měsíce se oteplilo. Listopad začal nezvykle vysokými teplotami, 14. 11. bylo
naměřeno 17,3°C, potom se silně ochladilo, 26. 11. napadl sníh a teploty klesly i
přes den pod bod mrazu. Poslední listopadový den dosáhla sněhová pokrývka
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výšky 18 cm. Silné sněžení pokračovalo i v prosinci. 2. prosince už leželo 29 cm
sněhu, 16. prosince 30 cm sněhu. 4. 12. klesla teplota na -16,7°C, na Štědrý den
bylo slabě nad nulou a pršelo, ale pak se znovu ochladilo, byla ledovka a silné
mrazy. Souhrnně se dá říci, že v roce 2010 bylo více zimy než tepla, hodně sněhu a poměrně silně pršelo.
Rok 2010 v číslech
Měsíční srážky:
leden 60,5 mm
únor 14,1 mm
březen 19,2 mm
duben 35,2 mm
květen 100,3 mm
červen 46,5 mm
červenec 103,5 mm
srpen 139,4 mm
září 90,8 mm
říjen 3,0 mm
listopad 68,5 mm
prosinec 56,8 mm
rok 2010 – 737,8 mm
Nejvyšší měsíční srážky – srpen 139,4 mm
Nejnižší měsíční srážky – říjen 3,0 mm
Nejvyšší denní srážky – 7. srpna 52,4 mm
Nejvyšší sněhové srážky – 8. ledna 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva – 18. ledna 35 cm
Nejvíce dní beze srážek – říjen 27 dní
Nejméně dní beze srážek – květen 10 dní
Nejvyšší teplota ve stínu 16. 7. 32,8° C
Nejnižší teplota – 4. 12. -16,7° C
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Srážkové a teplotní extrémy v Úvalech od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2010:
Nejvyšší roční srážky: r. 2002 – 873,9 mm
Nejnižší roční srážky: r. 2003 – 411,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky: srpen 2002 – 172,6 mm
Nejnižší měsíční srážky: říjen 2010 – 3,0 mm
Nejvyšší denní srážky: 8. 7. 1996 a 7. 8. 2010 – 52,4 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky: 24. 2. 1993 a 8. 1. 2010 – 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva: 26. 2. 1993 a 18. 1. 2010 – 35 cm
Nejdelší trvání sněhové pokrývky: 28. 12. 2005 až 25. 3. 2006 – 88 dní
Nejvíce dní beze srážek: duben 2007 – 28 dní
Nejméně dní beze srážek: září 2001 – 8 dní
Nejvyšší teplota ve stínu: 16. 7. 2007 34,5° C
Nejnižší teplota: 4. 12. 2010 -16,7° C

24.
24. Policie ČR

Policie ČR

Vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR v Úvalech je npor. Bc. Aleš Temr.
Město Úvaly poskytlo pronájem budovy pro místní obvodní oddělení za symbolickou 1,- Kč ročně. Vyhovělo tak úspornému programu Policie ČR. Na oddělení
slouží kolem 13 příslušníků, ale jejich potřeba je kolem 18 – 21 osob.

25.
25. Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

K 31. prosinci 2010
2010 žilo v Úvalech 5 750 obyvatel.
obyvatel.
Sňatky
V úvalské obřadní síni se v roce 2010 uskutečnilo
uskutečnilo 6 sňatků.
12. 2. Jaroslav Havel

-

Marie Šrámková

18. 6. Jiří Tesař

-

Erika Petrová

24. 6. Zdeněk Možný

-

Zuzana Gottfriedová

10. 9. Jaroslav Valenta

-

Vladimíra Marčanová

8. 10. František Škorpil

-

Kateřina Vlasová

-

Andrea Klečková

10. 12. Pavel Macášek

První občánek
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Prvním občánkem Úval v roce 2010
2010 se stal Ondřej Pácal.
Narození
V roce 2010 se v Úvalech narodilo 82 dětí.
Leden - 8

Únor - 6

Březen - 6

Ondřej Pácal

Martin Jurčák

Ondřej Šlemr

Nikol Drejčková

Matyáš Jurčák

Jakub Sládek

Patrik Baar

Anežka Opálková

Eliška Čejková

Natálie Baarová

Jan Vomáčka

Madlen Červenková

Klára Theimerová

Adam Adouni

Adéla Stehlíková

Jindřich Sommer

Matěj Kuhn

Josef Krutský

Duben - 3

Květen - 11

Červen - 9

Kateřina Cajthamlová

Matěj Pirout

Vladimír Tourek

Táňa Nováková

Tomáš Drábek

Sára Březinová

Julie Hovorková

Kristina Boháčková

Lia Kolíšková

Jindřiška Mikulášková

Simona Maňasová

Tereza Bazalová

David Vondrák

Petr Merxbauer

Nicole Košnářová

Barbora Zelenková

Kristýna Ratajová

Pavel Štěpánovský

Martin Morávek

Ondřej Karásek

Marie Pokorná

Tereza Hubálková
Svatopluk Macháček

Valerie Chalupníková
Elena Kovářová
Červenec - 5

Srpen - 11

Září - 6

Tomáš Mrkvička

Nikola Chalupová

Adam Charvát

Jakub Mach

Viktorie Rašková

Jana Fiedlerová

Klára Veselská

Vít Špinka

Alžběta Koželská

Viktor Vašek

Denis Štěpán

Martin Vysušil

Karolína Majrychová

Lucie Slavíková

Ondřej Hicz
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Tomáš Hůlka

Eliška Lainová

Dominika Tůmová
Dorota Bašta
Jolana Němcová
Jakub Ryšánek
Tobiáš Mahdal
Říjen - 3

Listopad - 9

Prosinec - 5

Alex Diro

Valerie Votavová

Michaela Grohová

Jiří Kukla

Zbyněk Antoš

Jakub Březina

Aneta Hrdličková

Petr Žák

Petr Zach

Alex Voňavka

Aneta Rybářová

Nella Mitášová

Gabriela Štěpánková

Dominik Bílek
Věra Valouchová
Jakub Sýkora
Vojtěch Šebela
Významná
jubilea občanů

Významná jubilea
V roce 2010 se 120 úvalských občanů (87 žen a 33 mužů) dožilo 85 a více let
věku. Tradičně všechny uvádíme v městské kronice.
85 let:
Alena Nováčková, Anna Gajdůšková, Jiří Zbejval, Věnceslava Šimková, Věra
Landesková, Milada Bucharová, Jarmila Valášková, Zdenka Michláková, Marie Kabátová, Jiřina Čermáková, Zdeňka Váňová, Jarmila Weisová, Jaroslav
Moucha, Miloslav Musil, Věra Švandová, Věra Beránková, Vladislav Neugebauer, Miloslava Rejhonová, Libuše Brajerová, Jaroslava Medková, František
Krejčí, Jindřiška Setničková, Jiří Kašpar, Jiřina Líbalová, Věra Černá, Miroslav Šváb, Miloslava Rytinová, Emilie Lacinová, Marie Zemanová, Věra
Šťastná, Vlasta Roubíčková, Jiří Kejř, Vladimír Kazda
86 let:
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Zdeňka Tučková, Klementina Zelenková, Marie Chramostová, Zdenka Nachlingerová, Ladislav Pachta, Helena Kudrnová, Božena Fürstová, Eliška Milotová, Sidonia Hakenová, Růžena Vondráčková, Karel Hlaváček, Jaroslava
Bendová, Karel Petýrek, Eliška Šafaříková, Milada Řezáčová, Libuše Mandová, Milena Malátová, Jaroslava Chmelová, Olga Kuklová, Věra Říhová, Věra
Vacková
87 let:
Juliana Vaňhová, Bohumila Hálová, Jan Kudrna, Marie Albrechtová, Emilie
Kosová, Antonie Těšíková, Helena Kramářová, Zdeněk Kafka, Marie Černá,
Věra Rousová, Marie Karhanová, Jindřiška Kubieová, Josef Kovářík, Saša
Švestka, Růžena Petrová, Karel Zámostný, Milada Pavlíková, Růžena Brajerová, Miroslava Veleková
88 let:
Josef Šintler, Jitka Martincová, Josef Štercl, Josef Žák, Milena Pražáková,
Marie Frčková, Miroslava Žabová, Josef Pánek, Dobromila Truksová, Václav
Šístek, Antonín Květoň
89 let:
Dana Štembergová, Bohuslav Milota, Miloslava Kotlandová, Stanislav Kunc,
Zdeňka Miksová, Ella Tazlerová, Vlasta Strnadová, Václav Vícovský, Marie
Moižischová, Růžena Červená, Karel Šochman, Věra Kobrová, Františka Kučerová
90 let:
Josef Kabát, Marie Dovolilová, Růžena Kociánová, Josef Vyskočil, Jiřina
Marková
91 let:
Veronika Bohatá, Jan Vrdlovec, Marie Marešová, Anna Hervertová, Marie
Duková, Zdeněk Knecht, Janina Jarochová
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92 let:
Oldřich Šolc, Zdeňka Vernerová, Marie Matějková,, Tomáš Vondráček
94 let:

Z

Jarmila Suchomelová
95 let:
Antonie Svobodová
96 let:
Anežka Kafková, Zdenka Kašparová, Marie Slavíková
97 let:
Marie Součková
101 let:
Božena Floriánová

Nejstarší občankou Úval je Božena Floriánová – 101
101 let, narozena 26.
úno
února 1909.

Navždy jsme se rozloučili se zemře
zemřelými
V průběhu roku 2010 zemřelo v Úvalech 59 občanů.
Leden - 1

Únor - 4

Zdenka Havelková

Běla Stříbrská

Březen - 3
Dobromila Střihavková

Jiří Mysliveček

Juliana Vaňhová

Jitka Martincová

Anna Gajdůšková

Ludmila Slavíková
Duben - 3

Květen - 8

Červen - 6

Jiří Vrána

Růžena Jará

Božena Jelínková

Marie Gleichová

Jarmila Hrachovcová

Milan Netušil

Jevdokie Daňhová

Hana Hlinková

Libuše Jankovská

Božena Hrčková

Marie Frčková
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Nejstarší
občanka Úval

Marie Brychtová

František Žaba

Ladislav Belinger

Pavel Bašta

Jan Vrdlovec
Naděžda Beranová
Červenec - 5

Srpen - 7

Září - 6

Johanna Zikmundová

Bohuslav Žatečka

Josef Černohorský

Bohumil Brychta

Hana Břízová

František Štamberský

Božena Havránková

Zdenka Vernerová

Jaromíra Koblížková

Zbyněk Aulický

Jaroslav Procházka

Helena Křenková

Petr Holzner

Zdeněk Hájek

Karel Fišer

Ladislav Pachta

Josef Šintler

Věra Vlčková
Říjen - 7

Listopad - 6

Prosinec - 3

Jarmila Suchomelová

Jiří Šebek

Vojtěch Holeček

Anna Vernerová

Josef Štercl

Josef Drábek

Zdenka Budková

Věra Černá

Miloslav Váša

Věra Landesková

Zdeněk Zach

Miluška Mladá

Václav Wölfel

Josef Kabát

Vlasta Šístková

Jan Černý
ZAJÍMAVOSTI

26.
26. Zajímavosti
Kalendárium významných kulturních a společenských výročí
v životě města Úvaly v roce 2010
590

let – 28. 7. 1420 – Římský císař a uherský král Zikmund Lucemburský
docílil toho, že byl na Pražském hradě téměř tajně, bez všeobecného
souhlasu Čechů, zvolen českým králem a požehnán pražským arcibiskupem Konrádem z Vechty v chrámu sv. Víta. Na korunovaci cestoval
přes Úvaly.
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590

let – 2. 8. 1420 – Král Zikmund opustil pražské okolí a táhl se svým
ozbrojeným doprovodem královskou cestou přes Úvaly od Prahy do
Kutné Hory.

450 let – 5. 10. 1560 – Albrecht Smiřický ze Smiřic a na Náchodě přikoupením Hostína a tou dobou pustého Hodova ke škvoreckému panství opět
sjednotil dosud rozdělené Úvaly pod jednu správu škvoreckého panství.
290

let – 1720 – Byla provedena stavba nového hlavního oltáře v kostele
v Úvalech. Monumentální dílo zhotovil pražský sochař Jan Jiří Šlanzovský, žák slavného barokního mistra Matouše Václava Jäckela..
V jeho středu je místo obrazu socha Panny Marie s Ježíškem, po stranách jsou sochy Svatého Josefa a Svatého Jáchyma. V horní části je sousoší Nejsvětější Trojice s anděly. Zakázku objednal a financoval zámožný Úvalsko-tuklatský vrchní rychtář Jiří Doubrava. Na zadní straně
oltáře je proto nápis „K wietči czti a chvale Neyswietijssi Rodičcze Blahoslawene P. Marii tento oltarz dal postawiti na svuj naklat Slowutny
P. Jirzy Daubrawa, malowan 1720.“

265

let – 9. 5. 1745 – Šenkýř ouvalský Karel Zvolský obvinil u brodského
práva rychtářského Jakuba Horkého z Hořan, že jej bez příčiny dvakráte do hlavy udeřil.

260

let – 7. 3. 1750 – Císařovna Marie Terezie potvrdila zřízení poštovní
stanice v Úvalech. Reskriptem ze dne 7. března 1750 potvrdila císařovna Marie Terezie, že na příště poštovní trať z Vídně přes Eugerndorf,
Stokerau, Hollabrünn, Jekelsdorf, Znojmo, Vraynersdorf Mor. Budějovice, Želetavu, Stonařov, Jihlavu, Německý Brod, Habry, Čáslav, Kolín, Plaňany a Ouvaly do Prahy jíti má, stará pak trať přes Ujatěnín a
Slavovice měla býti opuštěna. Poštovní stanice pak zahájila činnost
v roce 1754.

255

let – 13. 6. 1755 – Tři brodští pekaři žalovali Václava Fišera, pekaře
ouvalského, že jim v loňském roku neprávě „kontrabatiroval“ chleby a
housky, které k zaopatření mašírujícího vojska do Ouval nesli.
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210 let – 28. 1. 1800 – Přes Úvaly projížděl legendární ruský vojevůdce maršál Alexandr Vasiljevič Suvorov v rámci koaličních válek proti napoleonské Francii.
190

let – 1. 1. 1820 – Z iniciativy úvalského mlynáře Františka Pleskota,
autora

divadelní hry „Libohra z historie Josefa Egyptského“, byl, po

vzoru prvního čtenářského spolku založeného v září 1818 radnickým
farářem Antonínem Jaroslavem Puchmajerem, založen čtenářský spolek
také v Úvalech.
165

let – 20. 8. 1845 – V Úvalech byl uvítán první vlak na nově zbudované
trati z Olomouce do Prahy. Pravidelná doprava na 252 km dlouhé trati
Olomouc – Praha byla zahájena 1. září 1845.

160

let – 1850 – Z odkazu mýtného Jakuba Gersona přestavěla úvalská
židovská náboženská obec bývalou mýtnici na rohu ulic 5. května a
Škvorecké na synagogu a židovskou školu. Jako rabíni zde působili Benjamin Synek (r. 1854), Izák Roubíček a Herman Brod. Se synagogou byl
spojen šindelem krytý domek, v němž bydlel zpěvák. Tento kantor řídil
modlitby a zpěvy při čtení z tóry v době nepřítomnosti rabína. V roce
1867

dal

Antonín

Rosenbaum

opravit

fasádu

synagogy

v pseudorománsko-gotickém slohu.
160

let – 1850
1850 – Administrativní zrušení historického Kouřimského kraje,
který vystřídaly nově založené okresy. Katastr Úval byl tehdy začleněn
do okresu Český Brod, jehož součástí byly Úvaly po dobu následujících
sto deseti let.

150

let – 1860 – Největší rozmach důlní činnosti v Úvalech, kdy zde bylo
při dolování železné rudy v provozu osm šachet, v nichž pracovalo asi
padesát horníků.

150 let – 1860 – Založení první měšťanské organizace tohoto typu v Úvalech
– kulturně společenského spolku „Žihadlo“, založeného pravděpodobně
farářem Václavem Kratochvílem a řídícím učitelem Josefem Ballatým.
Jeho hlavní náplní bylo pořádání koncertů, výletů a tanečních zábav.
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145

let – 1865 – Bylo povoleno pořádat v Úvalech třikrát do roka trhyjarmarky. Jejich dějištěm se stalo místní náměstí a přilehlé ulice. Velkou oblibu jarmarků dokládá hlavně skutečnost, že v 60. letech 19. století zde své zboží nabízelo občanům přibližně padesát prodejců.

130

let – 1880 – Přes Úvaly projížděl vlakem samotný panovník císař František Josef I.

125

let – 1885 – Z podnětu úvalského řídícího učitele Františka Podholy a
také jeho velkým osobním úsilím byl v Úvalech založen Zpěvácký spolek SMETANA.

105

let – 1905 – Zvýšený zájem obyvatel Úval o politické dění vyústil v
založení místní organizace Strany národně sociální.

105

let – 1905 – V Úvalech byly západně od železniční trati založeny nové
obytné čtvrti zvané Na Petříně a Na Vinohradech, kde neobyčejně rychle postupovala výstavba rodinných domků.

100

let
let – leden 1910 – Byla zřízena koedukační měšťanská škola v Úvalech.

90

let – 1. 1. 1920 – V domě čp. 31 byla otevřena první úvalská lékárna.
Její majitelem se stal PhMr. Karel Havlíček.

90

let – 1920 – V Úvalech zahájilo svou činnost stavební družstvo Budoucnost a stavební družstvo Domovina. S jejich přičiněním vyrostla na
západním okraji Úval řada nových ulic, čímž se zde více než trojnásobně zvětšila předválečná rozloha zastavěné plochy.

85

let – 1925 – V Úvalech byla založena Stolní společnosti pro chov drobných hospodářských zvířat v Úvalech. Její založení především inicioval
Čeněk Novotný. Spolek byl předchůdcem poválečné místní organizace
Československého svazu chovatelů drobného zvířectva.

85

let – červen 1925 – Měšťanská škola chlapecká v Úvalech byla změněna
na měšťanskou školu smíšenou.

85

let – 9. 8. 1925 – V Úvalech byl založen tenisový odbor SK Úvaly.
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80

let – 10. 1. 1930 – Byly instalovány nové varhany v kostele Zvěstování
Páně v Úvalech v době od 10. ledna do 1. února. Tyto varhany pocházely z bočního kůru chrámu sv. Víta v Praze.

80

let – 7. 3. 1930 – Byla uspořádání školní akademie u příležitosti oslav
osmdesátých narozenin prezidenta T. G. Masaryka, na níž se poprvé objevil prapor úvalských škol, symbol ušlechtilého cítění, myšlení a konání.
Prapor byl zhotoven podle nejlepších návrhů žáků měšťanské školy, kteří se zúčastnili školní soutěže. Byl vyšit na hedvábí. Pracovalo na něm
44 žákyň měšťanské školy celkem 440 hodin. Prapor měl dvě strany. Na
jedné straně v barvách trikolory byl znak Úval uprostřed lipového věnce. Ten symbolicky vyjadřoval jednotu všech Úvaláků, Čechů a Slovanů.
Na druhé jednobarevné straně byl kruh ze srdíček spojených stuhou směřujících k slunci a srdci uprostřed. Tato strana nesla nápis: „Úvalské
školy k sluncím poznání a vzájemné lásky.“ Na slavnostní akademii také zazněla nová hymna úvalských škol. Slova složil ředitel Josef Kožíšek, hudbu odborný učitel Štancl.

80

let – 1930 – Byl založen úvalský sportovní klub SK Slovan. Klub zanikl
v padesátých letech 20. století při sjednocování tělovýchovy.

75

let – 28. 4. 1935 – V Úvalech byl ustaven Spolek zahrádkářů. Ustavující schůze spolku se v Úvalech konala 28. dubna 1935 za účasti 34 zakládajících členů – majitelů zahrad i zahrádek a přijala název "Spolek
zahrádkářů pro Úvaly a okolí". Členy vedení prvního výboru spolku byli
předseda František Cmíral, místopředseda Václav Lhoták, jednatel
František Sokol, pokladník Antonín Košťál.

65

let – 4. 5. 1945 – V pátek 4. května 1945 v odpoledních hodinách byl
ustaven první Revoluční národní výbor, který zahájil svoji činnost
v časných ranních hodinách v sobotu 5. května 1945 v budově Obecního
úřadu v Úvalech, na náměstí v čp. 95 a koordinoval postup proti německým okupantům a zabezpečoval pořádek ve městě. Jeho složení:
(abecedně) Baše Miloslav, Birke Ferdinand, Brada Václav, Čmelík Jo-
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sef, Ing. Dráb Ladislav, Drábek Karel, Kvapil František, Michálek Jaroslav, Pazourek Miroslav, Petera Josef, Pilát František, Podhradský
František, Rýdl Josef, Srazil Václav, Sušánka Josef, Strnad Josef,
Varvařovský Jaroslav. Předsedou byl zvolen Josef Rýdl, ředitel školy,
jeho zástupcem Ing. Ladislav Dráb.
65

let – 5. 5. 1945 – Během dopoledne revolucionáři pod vedením Fr. Martinovského, J. Kafky, J. Martinovského, V. Lhotáka, Fr. Kvapila, K.
Mandy, K. Stiebitze, F. Hliňáka aj. obsadili všechny průmyslové podniky ve městě a zatkli členy pěti zdejších německých rodin a kolaborantů, které uvěznili na půdě obecního úřadu. Po zásahu okresní správy
však ještě téhož dne zajatce předali německé posádce. Zástupci revolučního národního výboru, jehož vedení po odstoupení Josefa Rýdla převzal učitel Josef Martinovský, se znovu pokusili dohodnout kapitulaci
německé posádky ve městě, ovšem okupanti odpověděli obsazením obecního úřadu, zakázáním činnosti revolučního národního výboru a prohlášením, že přebírají vedení obce.

65

let – 6. 5. 1945 – V Úvalech zahájil činnost druhý Revoluční národní
výbor, do jehož čela byl zvolen Josef Martinovský. Výbor pokračoval
v koordinaci boje proti ustupujícím německým vojskům.

65

let – 6. 5. 1945 – V noci z 5. na 6. května se německá posádka z Úval
přesunula ke svému velitelství v Českém Brodě, což bylo pro místní občany podnětem ke stavbě barikád na příjezdových komunikacích do města – na Stříbrňáku, Úvaláku, na okresní silnici za Vegou. Zároveň byly
zataraseny přejezdy u velkých a malých závor, v Setých a podjezdy u L.
Votavy a na škvorecké silnici. Zároveň byly všechny mosty a podjezdy
podminovány. K překvapení všech městem projelo osamocené vozidlo
americké armády, pravděpodobně parlamentáři. Odpoledne 6. května se
od Českého Brodu začaly vracet německé obrněné vozy, načež na barikádách vypukla střelba, která si vyžádala u hřbitovní zdi tři oběti z řad
civilistů. Kolem páté hodiny se obránci stáhli do lesa Vidrholce, kde pokračovaly lokální přestřelky, které měly za následek několik dalších
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zmařených životů. Německé vojsko proniklo do Úval, kde začalo drancovat domy a nutit obyvatele k odklízení barikád. V Alšově ulici byl
přitom zastřelen krejčí František Šlajer. Několik mužů bylo zatčeno jako rukojmí a občané byli vyzváni k odevzdání zbraní pod pohrůžkou
zabití. V budově místního úřadu byli zatčeni Bohumil Jandourek, Jaroslav Michálek a Karel Marčín, kteří zde vykonávali zdravotnickou
službu. Na rozdíl od ostatních rukojmí ovšem nebyli propuštěni, byli internováni v hostinci U Sechtrů, následně německými vojáky mučeni a
zastřeleni a 9. května byli ve Vidrholci nalezeni mrtví za dnešní retranslační stanicí. Ve městě okupanti vyhlásili stanné právo.
65

let – 8. 5. – 12. 5. 1945 – V Úvalech pracoval třetí, poslední, Revoluční národní výbor ve složení: Ing. Dráb Ladislav, předseda, (členové abecedně) Beneš Emil, Drábek Karel, Hrolánek Bořivoj, Kafka Jaroslav,
Kvapil František, Manda Karel, Novák Josef, Přibyl Ludvík, Strnad
Josef, Špička František, Štádler František, Těšík Josef, Trnka Bohumil,
Varvařovský Jaroslav, Vodička Jiří, Votava František, Zika František.

65

let – 9. 5. 1945 – Městečko Úvaly bylo osvobozeno od německých okupantů. Ráno se pozvolna naplňovalo náměstí místními občany. O něco
později do Úval přijela Rudá armáda, která byla nadšeně přivítána
místními obyvateli s kyticemi rozkvetlého šeříku. Koněvovy oddíly Rudé
armády Úvaly jen projely, ale ve městě zůstali méně disciplinovaní vojáci maršála Malinovského, kteří se dopustili i krádeží a několika znásilnění.

65

let – 12. 6. 1945 – V Úvalech byl ustaven první místní národní výbor,
jehož předsedou byl zvolen Bohumil Trnka. MNV zahájil obnovu válkou poničeného městečka a konsolidaci poválečných poměrů.

65

let – 16. 5. 1945 – Naději na obnovu dřívějších poměrů v zemi vzbudil
průjezd vlaku prezidenta Edvarda Beneše, který byl v Úvalech přivítán
při svém návratu z Košic do Prahy.
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65 let – 1945 – Populární orchestr v Úvalech se pojmenoval na STO - Společenský taneční orchestr Úvaly. Nově se tvořící orchestr od roku 1944
již v roce 1945 přijal návrh Míly Zámostného pojmenovat se STO (Společenský taneční orchestr). Původní obsazení orchestru bylo v roce 1945
následující: Míla Zámostný, Jiří Váňa a Eman Jankovský (saxofony),
Jindřich Dufek a Josef Pospíšil (trubky), Jaroslav Dufek (trombón), Helena Vernerová (klavír), Jiří Vodička (kytara), Vratislav Nevřivý (basa),
Jiří Navrátil (bicí).
65

let – 1945 – Byl založen oddíl stolního tenisu SK Úvaly. Družstvo hrálo ve složení: Jaroslav Šváb, Jaroslav Farský, Josef Hála, Josef Kouba,
František Rybák st., Karel Landa, Iva Kociánová, Bohumila Hálová a
Božena Farská.

60

let – 28. 1. 1950 - Byl uzavřen první ryze občanský sňatek v Úvalech,
který vzbudil velkou pozornost místních obyvatel. Sňatek uzavřeli
manželé Netušilovi.

60

let – březen 1950 – V adaptovaném domě bývalého hostince U Přibylů,
čp. 527 na Úvaláku, bylo umístěno léčebné a zubní ambulatórium, poradna pro matky a děti a poradna pro nastávající matky.

60

let – květen 1950 – V Úvalech byla otevřena I. mateřská škola.

60

let – 1. 6. 1950 – Pod Holou Hostýní bylo otevřeno nově upravené koupaliště.

50

let – 1. 9. 1960 – Název Osmiletá střední škola byl změněn na Základní devítiletou školu v Úvalech.

50

let – 1960 – Byla provedena změna územněsprávního uspořádání země,
došlo ke zrušení po více jak sto letech existence okresu Český Brod. Úvaly se staly součástí administrativně vytvořeného okresu Praha – východ,
který byl ovšem značně nelogickým celkem bez historické tradice a přirozeného správního centra. Zbytek původního českobrodského okresu byl
připojen k okresům Kolín a Nymburk.
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50

let – 1960 – Byla založena místní organizace Čs. rybářského svazu
v Úvalech. Předsedou organizace byl na ustavující schůzi zvolen Cyril
Husník. V době svého založení měla rybářská organizace v Úvalech 13
členů.

45

let – 2. 1. 1965 – Do užívání občanům bylo slavnostně předáno zdravotní středisko v Úvalech.

45

let – 1965 – Byla založena první úvalská big beatová skupina The Snails
ve složení: Petr Holánek – kytara, Ladislav Jelínek – doprovodná kytara, Jaroslav Medek – basová kytara, Miroslav Rytina – bicí, František
Jedon a Milan Čumrda – zpěv. Hráli, podobně jako řada tehdejších kapel, na nástroje vyrobené vlastníma rukama. Zesilovače a reproduktorové soustavy zhotovil Ladislav Jelínek. Zkoušky se zpočátku konaly
v kuchyni u Medků. Repertoár skupiny se skládal ze skladeb Rolling
Stones, Animals, Kinks či Beatles a také písní z domácích skupin jako
Flamengo, Olympic a dalších odposlouchávaných z rádia nebo magnetofonových nahrávek. Ani pokusy o vlastní převážně instrumentální
skladby nebyly výjimkou. První veřejné vystoupení skupiny se uskutečnilo v roce 1966 na besídce v místním tehdejším podniku Benzina, kde
Big beatová skupina Úvaly, jak zněl původní název, zahrála pět skladeb.

40

let – 1970 – Byla založena Obec baráčníků J. A. Komenského v Úvalech.

20

let – 12. 1. 1990 – Koordinační výbor Občanského fóra v Úvalech uspořádal v kulturním domě významný diskusní večer. Při tomto setkání byla znovu projednávána potřeba rekonstrukce městské rady, z jejíchž třinácti členů zůstávali ve funkci pouze čtyři občané. Podobný vývoj postihl také funkce poslanců městského národního výboru, z nichž jedenáct na počátku roku složilo své mandáty.

20

let – 28. 2. 1990 – První plenární zasedání Městského národního výboru
v Úvalech, které řešilo nepříznivou situaci v obecní samosprávě po „sametové revoluci“. Zde byli do pléna kooptováni noví poslanci a členové
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rady. Zároveň došlo ke zvolení nového předsedy (od r. 1992 starosty)
ing. Ivana Černého, místopředsedy dr. Miloše Němce a tajemnice Jany
Tůmové.
20

let – 3. 3. 1990 – Kulturní dům Marie Majerové v Úvalech se stal dějištěm prvního sněmu úvalského Občanského fóra.

20

let – 24. 11. 1990 – V Úvalech se konaly první svobodné volby do městského zastupitelstva po „sametové revoluci“. V 17 členném zastupitelstvu města deset mandátů získali zástupci Občanského fóra, čtyři nezávislí kandidáti. Zástupci lidovců, zelených a komunistů obdrželi po jednom mandátu.

10

let – 2000 – Byla vybudována a zahájena výrobní činnost v pobočce španělské společnosti – automobilové

továrny ESSA CZECH spol s.r.o.

(Grupo Estampaciones Sabadell – GES) na severním okraji města. Mateřská firma GES sídlí v deseti střediscích ve Španělsku, v okolí Barcelony a Valencie, v ČR v Úvalech u Prahy. Společnost má mnohaleté
zkušenosti v oblasti výroby náhradních dílů pro automobily. V roce
2000 zaměstnávala celkem 1249 zaměstnanců a objem výroby činil 30
miliard peset. Specializuje se na kalibraci, výrobu prototypů, polystyrénových modelů pro tavení, lisování, slévárenství, výrobu velkých odlitků. Mezi její největší zákazníky patří např. firmy BMW, Ford, PSA
Group (Citroen, Peugeot), Volkswagen Group (Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen), Mercedes Benz, Nissan, Opel, Renault, Volvo. Essa
Czech – lisovna je první závod firmy, který stojí mimo území Španělska.
Závod v Úvalech se rozkládá na parcele o velikosti padesát tisíc metru
čtverečních a patří k nejvýznamnějším strojírenským závodům. Úvalská
výroba představuje významný strategický krok pro internacionalizaci
služeb ve střední a východní Evropě.
5

let – 1. 10. 2005 – Po 18 letech v Úvalech obnovilo opět činnost obvodní oddělení Policie ČR.
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Konference prevence kriminality
Město Úvaly uspořádalo 4. konferenci prevence kriminality, která se konala ve
středu 27. ledna 2010 od 13 hodin v sále DPS Úvaly. Konference byla zaměřená na skupinu seniorů a jejich ochranu.

Letní a středoevropský čas
V neděli 28. března v 02.00 hodin začal platit opět letní čas. V neděli 31.
října v 03.00 hodin skončil letní čas a začal platit středoevropský čas.

Konec telegramů
K 1. 4. 2010 ukončila Česká pošta po 160 letech doručování telegramů. Tato
služba je totiž v době mobilních telefonů pro poštu značně prodělečná. Podle
informací České pošty v roce 2009 přijali pracovníci 3 337 poboček Pošty od
občanů celkem 756 telegramů. Tedy v průměru 63 telegramy měsíčně na celém
území republiky. V dnešní době šlo přitom o finančně náročnou službu, vždyť
za podání telegramu si pošta účtovala cca 80 Kč a za každé další slovo do deseti znaků dalších 5 Kč. Ještě před patnácti lety doručila pošta telegram okamžitě
po jeho obdržení. V současnosti se telegram doručuje při běžné pochůzce doručovatele. Telegram tedy došel – stejně jako běžná listovní zásilka – až druhý
den po jeho podání. Držitel licence pro telegrafní službu, společnost Telefónica
02, Czech Republic, a.s., vypověděla České poště smlouvu na doručování telegramů na podzim minulého roku.

Z dopisu města Úvaly městu Kojetín ze dne 14. 6. 2010
Občané města Úvaly, které není vystaveno extrémním povodním jako Olomoucký kraj a zejména váš region v přerovském okrese, se znepokojením, ale i
soucítěním, sledovali květnové ničivé záplavové vlny řeky Moravy i u vašeho
města Kojetín. Náš obdiv patří všem obyvatelům, kteří statečně nesli následky
záplav a hlavně všem těm, kteří pomáhali a dodnes pomáhají tyto následky
likvidovat. Na vaši podporu jsme uspořádali finanční sbírku mezi zaměstnanci
městského úřadu, našich městských organizací a členů samosprávy a nyní vám
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vybranou skromnou částku ve výši 12 146,- Kč zasíláme na účet města č. 191883093339/0800, aby přispěla dobré věci.

DIVOKEJ BILL letos bramborový
Výsledky v anketě o nejpopulárnější české hudební interprety Český slavík Mattoni 2010 byly vyhlášeny v sobotu 27. listopadu v pražské Státní opeře. Ve své
kategorii hudební skupina získala úvalská kapela Divokej Bill bramborové 4.
místo se ziskem 12 779 bodů.

Umělecké dary městu
MUDr. Sylva Benešová, dcera zesnulé akademické sochařky Hany Benešové
věnovala městu z tvorby své maminky 2 keramické vázy a keramický zvěrokruh. Akademická sochařka Miloslava Kaňková věnovala městu další 2 keramické figury do již dříve věnovaného keramického betlému.

Závěr kronikářského zápisu za rok 2010
2010.
10.
Prameny a zdroje:
Pamětní kniha obce auwalské od roku 1780.
Kroniky městyse a města Úvaly od roku 1918.
Usnesení Rady města Úvaly 2010.
Usnesení VZZM Úvaly 2010.
Informace, osobní poznatky kronikáře města z účasti na akcích a ze setkání s
občany.
Měsíčník Život Úval, ročník 2010.
Čtrnáctideník Náš region, ročník 2010.
Denní tisk – MF DNES, Právo, Lidové noviny, Blesk, Metro, rok 2010.
Informace a podklady členů letopisecké komise města a kronikářského aktivu,
rok 2010.
Podklady městských zařízení
Podklady a informace politických stran, spolků, sdružení, kulturních a sportovních subjektů ve městě za rok 2010.
Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2010.
Zpráva Policie ČR, oddělení Úvaly
www.mvcr.cz
http://portal.gov.cz/
www.mestouvaly
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www.uvaly.cz
www.ouvaly.cz
www.mddmuvaly.cz
www.zsuvaly.cz
www.ccshuvaly.wz.cz
.
www.farnost-uvaly.estranky.cz
www.msuvaly.wz.cz
www.klubuvaly.wz.cz
www.odsuvaly.cz
www.klubuvaly.wz.cz
www.otevreneuvaly.cz
www.nezavisli.unas.cz
www.skauting.cz/uvaly
www.hasici-uvaly.czweb.org/
www.sk-uvaly.xf.cz
www.dsuvaly.cz
www.hazena-uvaly.cz
www.divokejbill.cz
informace, podklady a internetové stránky různých hospodářských subjektů ve
městě.
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