KRONIKA MĚSTA
ÚVALY
STŘEDOČESKÝ

KRAJ

Od 1. ledna
do 31. prosince 2006
Razítko města a podpis starosty

Podpis kronikáře

Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66
stran, slovy: šedesátšest stran,
od č. 2
až do č. 66.

Přílohy kronikářského záznamu za rok 2006
tvoří: 1) Obrazová příloha, 2)Významné momenty v životě města Úvaly, 3) Úvalský historický kalendář.
Přílohy celkem
obsahují
70 stran.

Důležité

momenty

v

životě

města
Počátek roku byl vedle úvah stanovování
plánů
v celé

a

cílů

do

republice

budoucna

v Úvalech

poznamenán

poměrně

jako

silnými

mrazy a značným množstvím padaného sněhu. Tato situace vyžadovala množství sil při úklidu
silnic a chodníků nejen od správy komunikací,
ale i městského úřadu a samotných občanů.
Událostí

s velikým

24. ledna 2006 dosud

dopadem

největší

byl

požár

v Úvalech. Krátce po půl sedmé ráno vyjelo několik jednotek středočeských a pražských hasičů, mezi nimiž se neztratila úvalská jednotka
dobrovolných hasičů,

k požáru bývalého cukro-

varu v Úvalech u Prahy. Střecha cukrovaru byla
po jejich příjezdu už v plamenech. Je známo,
že vedle cukrovaru stojí prodejna s automobily
a dva autoservisy, které se jednotky hasičů
také snažily uchránit před vzplanutím,. "Střecha cukrovaru byla stále v plamenech. Okolí
bylo velmi nepřístupné, u budovy je vrakoviště, a tak byl zásah složitý. Na místě se kvůli
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silné zimě hasiči střídali, požár vodou hasilo 15 hasičských jednotek. Minimální škody byly vyčísleny minimálně na osm milionů korun.
Provoz cukrovaru skončil už před válkou, pak v
areálu sídlil podnik zemědělského zásobování a
nákupu. Nyní vlastní jednotlivé objekty různí
majitelé.
V pozornosti občanů města byla i v roce
2006 a nadále zůstává problematika připravo-

vané

modernizace

železniční

trati

a

s tím

související rekonstrukce úvalského nádraží a
výstavba protihlukových zdí, uvažovaná architektonická úprava náměstí Arnošta z Pardubic

a dostavba areálu Základní školy Úvaly, příprava výstavby prodejny potravin Plus Discont.
Významným momentem v životě občanů města
bylo

konání

červnových

voleb

do

Poslanecké

sněmovny PČR a značný rozruch a napětí ve městě vyvolala příprava a průběh říjnových voleb
do

městských

a

obecních

zastupitelstev

a

v některých obvodech i voleb do Senátu PČR.
V našem

městě

z toho

vyplynulo

nové

složení

zastupitelstva města, změna starosty, kdy po
16 letech „vlády“ skončil ve funkci Ing. Ivan
Černý a byl zvolen nový starosta města MUDr.
Jan Šťastný, dále změna místostarosty a celé
rady zastupitelstva města.
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Jako

každoročně

život

občanů

města

vý-

znamně ovlivňovalo množství kulturních, společenských a sportovních akcí.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny PČR se konaly ve dnech 2 – 3. června 2006. V Úvalech byly
ustaveny tři okrsky a pracovaly 3 okrskové komise. Z celkového počtu 4 070 zapsaných voličů
ve voličských seznamech v Úvalech k volebním
urnám přistoupilo 2 895 voličů, tj. 71,13%.
Výsledky voleb jsou následující:
-

Strana

zdravého

rozumu
13

hlasů,

tj.

0,45 %
-

Balbínova

poetická

strana

4 hlasy,

tj.

0,13 %
-

Právo

a

spravedlnost
4 hlasy,

tj.

0,13 %
-

NEZÁVISLÍ
35

hlasů,

tj.

1,21 %
-

Koruna

Česká

(monarchistická
2

strana)

hlasy,

tj.

0,06 %
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-

Občanská

demokratická

strana

1

456

tj.
-

Česká

strana

sociálně

hlasů,

50,41 %

demokratická
633 hlasů, tj.
21,91 %

-

SNK

Evropští

demokraté
85

hlasů,

tj.

2,94 %
-

Unie

svobody
9

hlasů,

tj.

0,31 %
-

Pravý

Blok
9

hlasů,

tj.

0,31 %
-

VIZE-www.4vize.cz
1

hlas,

tj.

0,03 %
-

Strana

zelených
199 hlasů, tj.
6,89 %

-

Komunistická

strana

Čech

a

Moravy

262 hlasů, tj.
9,07 %
-

Koalice

pro

Českou
2

republiku
hlasy,

tj.

0,06 %
-

Národní

strana
3

hlasy,

tj.

0,10 %
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- Křesťanskodemokratická unie-Čsl. Strana lidová

138

hlasů,

tj.

4,77 %
-

NEZÁVISLÍ

DEMOKRATÉ

(př.

V.
28

Železný)
hlasů,

tj.

0,96 %
-

STRANA

ROVNOST

ŠANCÍ

5

hlasů,

tj.

0,17 %

Volby do zastupitelstev obcí
Do těchto

voleb kandidovaly následující

subjekty: z politických stran Občanská demokratická strana a Komunistická strana Čech a
Moravy, dále se ustavila tři sdružení nezávislých kandidátů – SNK Volba pro Úvaly, SNK Otevřené Úvaly a SNK Za rozvoj Úval – Nová šance.

Úvalský kulatý stůl
Jak již je uvedeno, o přízeň občanů Úval se
ucházelo 5 volebních stran a sdružení. Ty se
společně dohodly na uspořádání kulatého stolu,
který byl uspořádán ve čtvrtek 5. října od 18
hodin

v sálku

DPS.

Zástupci

kandidujících

stran zde diskutovali o problematické města, o
nutnosti řešení jeho naléhavých problémů a o
svých

volebních

programech

diskutovali

s přítomnými občany.

Předvolební kampaň a vlastní volby
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Předvolební kampaň byla ve městě zahájena
již v letním období a zejména ve svém závěru
byla konfrontační a konfliktní. Vlastní volby
se konaly ve dnech 20. – 21. října 2006. Do
městského zastupitelstva v Úvalech bylo voleno
15 zastupitelů ve třech volebních okrscích.

Výsledky hlasování:
Z celkového počtu 4 108 zapsaných voličů se
voleb zúčastnilo 2 201 voličů, tj. 53,58%.
-

SNK

29,32%
-

Občanská

-

demokratická

strana

4 mandáty
SNK

20,05%
SNK

18,63%
-

Úvaly

4 mandáty

23,74%

-

Otevřené

Volba

Úvaly

3 mandáty
Za

rozvoj

Úval

–

Nová

Čech

a

šance

3 mandáty

Komunistická

8,26%

pro

strana

Moravy

1 mandát

V Úvalech byla utvořena povolební koalice ODS,
SNK Volba pro Úvaly a SNK Za rozvoj Úval – Nová šance.

Z činnosti orgánů města
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města
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V zastupitelstvu

města

Úvaly

pracovalo

do říjnových voleb 15 zastupitelů města –
Ing.

František

Adamčík

(KSČM),

Mgr.

Romana

Zastupitelstvo
města do

Vorlíčková (SNK) Ing. Ivan Černý (SNK) - starosta, předseda komise protichemické obrany,
Ing. Jana Horová (SNK) – místostarostka, předsedkyně komise bytové a sociální,
Kolařík

(SNK),

Roman

Kroutil

Miloslav

(SNK)-

radní,

předseda komise výstavby, dopravy a územního
plánování, Ing. Josef Krutský (SNK) – radní,
předseda finančního výboru, Ing. Ladislav Morávek (KSČM), Helena Novosádová (SNK) – předsedkyně komise kulturní a zájmové, Petr Rytina
(SNK), Radovan Skřivan (SNK) – předseda komise
pro

likvidaci

a

evidenci

majetku,

Jaromír

Stemberg (SNK) – radní, Ing. Vladimír Struska
(ODS), MUDr. Jan Šťastný (ODS) – předseda kontrolního

výboru,

MUDr.

Kateřina

Personová

(dříve Zemanová, ODS). V průběhu roku 2006 se
toto zastupitelstvo města sešlo celkem ke 3
řádným veřejným zasedáním. Zastupitelstvo pokračovalo ve své práci na rozvoji města převážně vycházející z volebních programů politických stran a hnutí

ve městě

s volebními

mandáty. Ani jednou se však nezabývalo plněním
či neplněním, popř. odchylkami, svého městského volebního programu.

V říjnových

volbách

do

zastupitelstva

města bylo zvoleno 15 zastupitelů
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Zastupitelstvo
města po
říjnový h

- Ing. Ivan Černý (SNK-Volby pro Úvaly), Ing.
Josef Horák (SNK-Volba pro Úvaly), Ing. Radek
Netušil

(SNK-Volba

pro

Úvaly),

Ing.

Michal

Breda (SNK-Otevřené Úvaly), Ing. Renata Perglerová (SNK-Otevřené Úvaly) - odstoupila, 14.
12.

nastoupil

Otevřené

Mgr.

Úvaly),

Milan

Mgr.

Švejnoha

Petr

(SNK-

Borecký

(SNK-

Otevřené Úvaly), Mgr. Monika Petržílková (SNKOtevřené

Úvaly),

šance),

Helena

Ing.

Jana

Novosádová

Horová

(SNK-Nová

(SNK-Nová

šance),

Jaromír R. Stemberg (SNK-Nová šance), Ing. Ladislav

Morávek

(KSČM),

MUDr.

Jan

Šťastný

(ODS), Ing. Helena Váňová (ODS), PhDr. Ing.
Jiří Bedrlík (ODS) - odstoupil, 21. 12. nastoupil Josef Štěpánovský (ODS), Milan Turan
(ODS).

Nově zvolené zastupitelstvo města se

v roce 2006 sešlo k

2 řádným veřejným zasedá-

ním, z čehož jedno bylo zasedání ustavující.

První

veřejné

zasedání

zastupitelstva

města v roce 2006 se konalo ve čtvrtek

16.

První veřejné zasedání zastupitelstva

3. 2006 v 18 hodin v sálku DPS Úvaly. V úvodu
zastupitelstvo

projednalo

zprávu

o

činnosti

rady města. Zastupitelstvo v další části jednání souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném
břemenu na pozemku města parc.č.

3466/1

k.ú.

Úvaly u Prahy ve prospěch SK Úvaly – stavba
šaten a sociálního zařízení.a pověřilo starostu

města

podpisem

smlouvy.

Projednalo

další

majetkoprávní záležitosti. Zastupitelstvo měs-
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Hospodaření
města za
Úprava rozpočtu města

ta

Úvaly

města

projednalo

za

r.

2005.

a

schválilo

Příjmy

ve

674,07 Kč, výdaje ve výši:
Zastupitelstvo

hospodaření

výši:

96

788

93 962 720,50 Kč.

projednávalo

úpravu

rozpočtu

města na rok 2006 a schválilo předkládané změny

rozpočtu

2006.

Kč, výše výdajů:
telstvo

rovněž

Výše

příjmů:

83.749.619,-

83. 749.619,- Kč. Zastupi-

projednalo

a

schválilo

další

změny Územního plánu města Úvaly. Zastupitelstvo města zvolilo Hanu Drahotovou, Úvaly a
Jaromíra Tesaře, Úvaly, přísedícími Okresního
soudu

Praha

zápis

za

–

rok

východ,
2005

schválilo

včetně

kronikářský

příloh

předložený

kronikářem města Dr. Vítězslavem Pokorným.. Na
návrh letopisecké komise zastupitelstvo schválilo nové názvy ulic pro Radlickou čtvrť: Lipanská,

Želivského,

Rokycanova,

Milíčova,

a

rovněž schválilo na návrh heraldické kanceláře
Dauphin

návrh

vlajky

města.

Zastupitelstvo

města pověřilo Spolek pro obnovu a rozvoj obce
Hradešín,

zastoupený

Miloslavem
žádosti

Olivou
a

předsedou

zastupováním

následné

spolku
při

administraci

Mgr.

podávání
žádos-

ti/projektu v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství na období 2004-2006 a pověřilo starostu města Ing.
Ivana

Černého

k podpisu

pověření

Spolku

pro

obnovu a rozvoj obce Hradešín. V závěru projednalo náměty členů zastupitelstva a připomínky občanů.
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Druhé

veřejné

zasedání

zastupitelstva

města v roce 2006 se konalo ve čtvrtek

15.

6. 2006 od 18 hodin v sálku DPS Úvaly. Zastu-

Finanční
záležitosti

pitelstvo v úvodu projednalo zprávu o činnosti
rady města a projednalo a schválilo některé
majetkoprávní

záležitosti.

Při

projednávání

finančních záležitostí zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu č. 2 schváleného rozpočtu

na

rok

2006.

Zastupitelstvo

města

schválilo na návrh Středočeského kraje převzetí výkonu pečovatelské služby pro občany Úval
od

Krajského

s účinností

úřadu
od

1.

Středočeského

1.

2007

a

kraje

schválilo

vykonávání pečovatelské služby pro okolní obce pouze tehdy, když budou těmito obcemi uhrazeny

odpovídající

náklady

spojené

s výkonem

této služby. Zastupitelstvo města pověřilo radu města k projednání a schválení konkrétních
podmínek nových smluv se Sokolem Úvaly a poté

Převzetí
pečovatelské služby
od 1 1

zmocnilo starostu k podpisu smlouvy. V různém
Zastupitelstvo

města

Úvaly

stanovilo

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů počet

členů za-

stupitelstva města na volební období 2006 –
2010 na 15 členů.

V závěru jednání zastupi-

telstvo projednalo náměty členů zastupitelstva
a připomínky občanů.

Třetí

veřejné

zasedání

zastupitelstva

města v roce 2006 se konalo ve čtvrtek 21.
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Třetí veřejné zasedání zastupitelstva
města
Změny Územního plánu
Ú

9.

2006

V úvodu

od

18

hodin

jednání

v sálku

DPS

zastupitelstvo

Úvaly.

projednalo

zprávu o činnosti rady města. Dále projednávalo Územní plán města Úvaly a návrh změn. Zastupitelstvo města schválilo úpravu vyhlášky o
závazných

částech

územního

plánu

města,

tj.

vypuštění regulativů ze závazné části, které
přesahují rámec zmocnění vyplývající ze stavebního zákona v platném znění, a uložilo pořizovateli

zveřejnit

upravenou

vyhlášku

na

úřední desce města, dále způsobem umožňujícím
dálkový přístup, rozeslat na vědomí nadřízenému orgánu územního plánování, příslušnému stavebnímu úřadu a pověřenému úřadu s rozšířenou
působností a uložilo radě města stanovit na
příštím jednání doporučení kriterií nezbytných
k zachování urbanisticko- architektonické koncepce

města.

Dále

zastupitelstvo

projednalo

řadu majetkoprávních záležitostí. Ve finančních záležitostech zastupitelstvo projednávalo
a schválilo návrh změn č. 3 schváleného rozpočtu města na

rok 2006.

Celkové příjmy po

úpravě rozpočtu činily 92.513.357,- Kč. Celkové

výdaje

po

92.513.357,-

Kč.

úpravě

rozpočtu

V různém

činily

zastupitelstvo

schválilo smlouvu o sdružení finančních prostředků pro účel založení místní akční skupiny
a

zapojení

do

iniciativy

Leader

a

pověřilo

starostu podpisem smlouvy.
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Smlouva o
sdružení
fin. prostředků

První ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2006 po říjnových
volbách do městského zastupitelstva se konalo

ve

čtvrtek

2.

11.

2006

v 18

hodin

První ustavující veřejné zasedání zastupitelstva
města po

v sálku DPS Úvaly. V úvodu jednání po projednání

procedurálních

otázek

došlo

na

složení

slibu nově zvolených zastupitelů. Ing. Ladislav Morávek přečetl znění slibu. Zvolení členové zastupitelstva města složili slib do rukou předsedajícího Ing. Ivana Černého podáním
ruky, vyřčením slova slibuji a podpisem pod
text

slibu.

Stejným

způsobem

složil

slib

i

Ing. I. Černý do rukou Ing. L. Morávka. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že všichni zvolení
členové zastupitelstva města složili zákonem
předepsaný

slib.

V další

části

jednání

byla

provedena volba starosty města tajnou volbou.
Osmi

hlasy

z patnácti

byl

zvolen

starostou

města MUDr. Jan Šťastný. Místostarostou
v tajné volbě

byla

osmi hlasy zvolena Ing. Helena

Váňová. Za neuvolněné členy rady města byli
zvoleni Helena Novosádová počtem 8 hlasů, Jaromír Stemberg počtem 8 hlasů a Karel Linhart
počtem 12 hlasů. Dále zastupitelstvo zřídilo
finanční a kontrolní výbor. V tajné volbě byl
předsedou

finančního

výboru

zvolen

počtem

8

hlasů Mgr. Petr Borecký a předsedou kontrolního výboru byl zvolen počtem 15 hlasů Ing. Michal

Breda.

Zastupitelstvo

rovněž

jmenovalo

členy zastupitelstva města oprávněné přijímat
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2006
105)

strana 13 (celkem

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva
města po

prohlášení

o

uzavření

manželství:

Jaromír

Stemberg, Ing. Helena Váňová, Ing. Ivan Černý

Předseda
finančního
výboru Mgr.
P. Borecký,
předseda
kontrolního

a Mgr. Monika Petržílková. Zastupitelstvo také
souhlasilo, aby město Úvaly zastupoval do 31.
12. 2006 ve Svazu měst a obcí ČR člen zastupitelstva města Ing. Ivan Černý.

Druhé

veřejné

zasedání

zastupitelstva

města v roce 2006 po říjnových volbách do
městského zastupitelstva se konalo ve čtvrtek

14. 12. 2006 a 21. 12. 2006 v 18 hodin

v sálku

DPS

Úvaly.

V úvodu

jednání

Slib nového
člena za-

došlo

k provedení slibu nového zastupitele Mgr. Milana Švejnohy (SNK Otevřené Úvaly), který nastoupil za odstoupivší Ing. Renatu Perglerovou. Slib složil do rukou starosty města MUDr.
Jana Šťastného. Poté zastupitelstvo projednalo
zprávu o činnosti rady města. Zastupitelstvo
města Úvaly uložilo kontrolnímu výboru zajistit kontrolu formálních postupů při vytváření
smluvních vztahů při prodeji pozemků města na
Slovanech,

vypracovat

rozbor

týkajícího

se

osobních zodpovědností v případu vrácení dotace na výstavbu DPS, vypracovat rozbor týkající
se

formální

stránky

provedení

kolaudace

DPS

v roce 2003, kontrolovat postup orgánů města

Zprávy finančního a
kontrolního
výboru a
Změny č. 4
rozpočtu
města na

při schvalování a sledování navážky zeminy na
pozemcích PT servis včetně postupů při likvidaci staré čističky odpadních vod. Zastupitelstvo

města

Úvaly
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Zakladatelská smlouva
o založení
Region Po-

Cena
Šesté
za veodpady
řejné
v roce
za2007
sedání
a vodzanéstupitela stočné

provést kontrolu financování investičních akcí
města souvisejících s výstavbou na Slovanech,
rozbor ekonomického přínosu prodeje pozemků na
Slovanech. V další části si starosta města a
místostarosta města mezi sebou rozdělili kompetence. Zastupitelstvo města na základě tohoto rozdělení kompetencí svěřilo místostarostovi

úkoly

rozpočtu,

bytového

hospodářství,

školství, sociální, kultury a sportu, dopravy,
problematiky nových městských částí, redakce
Života Úval a internetové stránky města. Dále
zastupitelstvo projednalo majetkoprávní záležitosti. Zastupitelstvo také projednalo zprávy
předsedů

finančního

a

kontrolního

výboru

a

schválilo členy těchto výborů. Zastupitelstvo
schválilo

rozpočtové

změny

číslo

4

pro

rok

2006. Celkové příjmy po úpravě rozpočtu činí
91 494 651,- Kč. Celkové výdaje po úpravě rozpočtu činí 91 494 651,- Kč. Rovněž schválilo
návrh rozpočtu na rok 2007. V různém zastupitelstvo schválilo Zakladatelskou smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
vydalo

obecně

závaznou

vyhlášku

č.1/2006

–

statut pro užívání znaku a vlajky města Úvaly,
schválilo roční poplatek za svoz odpadu na rok
2007 ve výší 492,- Kč, schválilo vodné pro rok
2007 ve výši 25,74,- Kč/m3 včetně DPH a stočné
pro rok 2007 ve výši 27,66,- Kč/m3 včetně DPH.
Zastupitelstvo rovněž přijalo Etický kodex zaMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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Rozdělení
kompetencí
mezi sta-

stupitele.

Dále

zastupitelstvo

uložilo

radě

města, aby do 15. 3. 2007 připravila zadání
výběrového řízení na obsazení hlavního architekta města Úvaly, s tím, že toto výběrové řízení bude vyhlášeno nejpozději do 30. 4. 2007.
Zastupitelstvo města Úvaly uložilo starostovi
města, aby do 31. 1. 2007 projednal s Policií
ČR zavedení pravidelného měření dodržování maximální povolené rychlosti na území města Úvaly a zjistil podmínky provádění téhož soukromým autorizovaným poskytovatelem těchto služeb
tak,

aby

na

příštím

zasedání

zastupitelstva

mohlo být schváleno uzavření smlouvy s tímto
poskytovatelem.

Zastupitelstvo

uložilo

radě

města, aby prověřila stav přípravy projektových dokumentací a územních řízení na dobudování kanalizace ve městě, případně jeho jednotlivých čtvrtích, dále na dobudování vodovodního přivaděče z Káranského hlavního řadu
s připojením v Zelenči, městského vodovodu a
hrází úvalských rybníků. Zastupitelstvo také
uložilo radě města, aby v nejkratší možné době, nejpozději však od 1. 4. 2007, zajistila
pravidelné zveřejňování zápisů

z jednání za-

stupitelstva a rady města na webových stránkách města, schválilo navrhované rozsáhlé změny územního plánu města. V závěru projednalo
náměty členů zastupitelstva a připomínky občanů. 21. 12. 2006 složil slib člena zastupitel-
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Rozsáhlé
změny územního plánu

stva do rukou starosty města

Josef Štěpánov-

ský (ODS) za odstoupivšího Dr. Ing. Bedrlíka.

Rada

Rada města
Pětičlenná

rada

pracovala

v nezměněném

složení až do říjnových voleb do městského zastupitelstva. Tato rada města se celkem sešla
v roce 2006 na 18 zasedáních,

Po říjnových

volbách zvolilo ustavující zastupitelstvo města opět pětičlennou radu ve složení: MUDr. Jan
Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír Stemberk,
Helena Novosádová, Karel Linhart. Nově zvolená
rada města se v roce 2006 sešla na 5 zasedáních.
Na svých zasedáních

rada města prováděla

pravidelnou kontrolu plnění

úkolů uložených

zastupitelstvem i úkolů vlastních, zabývala se
vždy přípravou veřejného zasedání zastupitelstva, návrhy

a kontrolou práce jednotlivých

odborů městského úřadu, včetně stavebního úřadu, podněty jednotlivých zastupitelů a občanů
pro jednání zastupitelstva, projednávala návrhy smluv s konkrétními právnickými i fyzickými
podnikatelskými subjekty,

sledovala čerpání

rozpočtu města, velkou pozornost věnovala změnám územního plánu města, rozsáhle jednala o
majetkoprávních a personálních otázkách, rovněž se zabývala přípravou voleb do zastupitelstva města a náměty vyplývajícími s volebních
programů jednotlivých kandidujících subjektů.
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2006
105)

Slib nového
člena za-

strana 17 (celkem

města

Výbory zastupitelstva města

Výbory

Výbor finanční

Výbor finanční

Koncem roku 2006 proběhla pouze přípravná
schůzka

budoucích

členů

výboru,

které

poté

jmenovalo nové zastupitelstvo

Výbor kontrolní

Výbor kont-

Výbor se v roce 2006 sešel 2x. V průběhu
roku

bylo

kontrolováno

vyřizování

stížností

občanů a plnění usnesení rady a zastupitelstva.

Výbor

Výbor pro
prevenci
kriminality

pro prevenci kriminality

Ve čtvrtek 25. května uspořádal výbor pro
prevenci kriminality od 18 hodin v sálku DPS
v Úvalech 2. KONFERENCI O PREVENCI KRIMINALITY. Účastnili se i zástupci Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR a další hosté.

Komise rady města

Komise

Komise výstavby, dopravy a územního plánu

Komise výstavby, dopravy a
územního

Komise se sešla v průběhu roku na třech
jednáních. Zabývala se problematikou likvidace
dešťových vod v ulici Chelčického, záměrem na
provedení

rekonstrukce

a

modernizace

domu

v Riegrově ulici čp. 65 a dodatky ke smlouvě
na

stavbu

splaškové

kanalizace

Slovany,

kde

dodavatelem je firma Pohl, a.s.. Komise také
projednávala studii na stavbu rekreačního objektu manželů Dvořákových, studii na výstavbu
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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rodinných domků v Radlické čtvrti, kde investorem je firma

Trustee, s.r.o.

Komise též

jednala o návrhu na vybudování nového komplexu
občerstvení

a

bowlingu

na

koupališti

v Úvalech.Zabývala se dále problematikou dešťové kanalizace v Chorvatské ulici, nedoporučila stavbu zpomalovacích prahů v Husově ulici
a vyjadřovala se k rekonstrukci ul. 28. října.
Komise doporučila řešení školní kuchyně, jídelny do doby výstavby základní školy a vyjadřovala se k návrhu rozpočtu města na rok 2007.

Komise bytová
Jelikož bylo možné v roce 2006 přidělit

Komise bytová

pouze tři byty ve vestavbě čp. 181 určené pro
příjmově

vymezené

osoby,

sešla

se

komise

v roce 2006 pouze k jednomu zasedání, aby doporučila budoucí nájemce těchto bytů radě města ke schválení.

Komise školská, mládeže a sportu
Komise se v průběhu roku sešla ke třem

Komise
školská,
lád ž

jednáním. Projednávala problematiku jednotlivých školských zařízení, programů výuky, dále
pak dávala podněty k řešení prevence kriminality, úrazů dětí na území města. Zabývala se
problematikou

tělocvičny

v základní

škole,

školní jídelny. Posuzovala celkovou kapacitu
školských zařízení ve městě.

Komise kulturní a zájmové činnosti
Komise se v průběhu roku sešla na deseti
jednáních. Podílela se na přípravě následujíMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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Komise kulturní a zájmové čin-

cích akcí: VI. Městský ples, taneční kurzy,
„Pomlázková“ pro seniory, beseda s RNDr. Peleškou, „Čarodějnice“,

Staročeský jarmark, Vác-

lavské odpoledne pro seniory, Slavnost rozvinutí vlajky města, Úvalské posvícení , promítání

filmu

FIMFARUM

A

SPOJENÉ

S BESEDOU

S PANEM Klimtem, Putování za vánoční hvězdou,
koncert vážné hudby a recitace poezie MUSICA
DOLCE VITA.
Komise životního

Komise životního prostředí
Komise životního prostředí
nepracovala.

v roce 2006

Přestupková komise

Přestupková
komise

Přestupková komise se v roce 2006 sešla
20x, bylo řešeno 61 případů .

Komise veřejného pořádku
Komise veřejného pořádku v roce 2006 nepracovala.

Letopisecká komise
Letopisecká
se

sešla

upřesnila

na

komise

únorovém

návrh

zastupitelstva
zasedání.

kronikářského

města

Posoudila

zápisu

za

a

rok

2005 a doporučila ho dopracovaný předložit ke
schválení radě a zastupitelstvu města. Komise
se rovněž zabývala návrhy názvů nově vznikajících ulic a navrhla zastupitelstvu města následující

názvy

ulic

v lokalitě

Radlická

čtvrť: Lipanská, Želivského, Rokycanova, Milíčova.
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Komise veřejného po-

Letopisecká
komise

Městský úřad Úvaly
Městský úřad

Městský
úřad Úvaly

je strukturován ná-

sledovně:
Starosta města – Ing. Ivan Černý, volený funkcionář;

od

1.

11.2006

starostou

MUDr.

Jan

Šťastný.
Místostarostka města – Ing. Jana Horová, volená funkcionářka; od 1. 11.2006 místostarostkou
Ing. Helena Váňová
Tajemník městského úřadu –

Věra Hejtíková,

jmenovaná funkcionářka.
Sekretariát a podatelna – 1 pracovník

Odbory úřadu

Odbory městského úřadu
V roce 2006 ukončily pracovní poměr na městském úřadu: Ing. Brajerová, paní Kalvodová a
Medková a nově nastoupili pan Svoboda, paní
Šimonová, paní Fejtová, paní Frýdmanová ml., a
paní Štaflová.
Odbor správní – 6 pracovníků, vedoucí odboru
Jana Tesařová
Odbor ekonomický – 3 pracovníci, vedoucí odboru Jitka Hájková

Odbor investic – 5 pracovníků, vedoucí odboru
Ilona Reicheltová
Úsek životního
Prokůpek.
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Stavební úřad – 6 pracovníků, vedoucí úřadu
Ing. Helena Bulíčková

Stavební
úřad

Pod místostarostku spadá 1 pracovní místo pro
invalidního občana Úvaly – v současné době Lukáš Holoubek.
Pod správní odbor spadá úklid budovy MěÚ – paní Volha Paulava.

Veřejně prospěšné služby –

počet pracovní-

ků 12 - vedoucí Jiří Konečný
V roce

2006

ukončili

pracovní

poměr

Veřejně
prospěšné
služby

pánové

Váňa, Váša, Dědina a Škorpil a nově nastoupili
pánové Škorpil, Francl, Dědina ml., Pohl.

Dům s pečovatelskou službou -

počet pra-

covníků 2

Dům
s pečovatel
skou služ-

Správce objektu – Jan Karlin

Městská knihovna -

počet pracovníků 3 – ve-

Městská
knihovna

doucí Iva Krňanská
V roce 2006 ukončily pracovní poměr paní Jarošová a Kubátová, nově nastoupila paní Beňová.

Zdravotní
středisko

Zdravotní středisko – počet pracovníků 2
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly
V rámci města má zvláštní postavení Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly, Klánovická 918. řazená jako JPO III. (jednotka požární ochrany), která čítá 19 členů. Velitelem
jednotky je Karel Klíma, zástupcem velitele je
Miroslav Šindelář.
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Jednotka
SDH Úvaly

V roce 2006 uskutečnila jednotka

44 zásahů.

Rozpočet
města

Rozpočet města
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Příjmovou část plnění rozpočtu souhrnně
tvořily příjmy z daní,

příjem z vlastní čin-

Příjmová
část roz-

nosti města, dotace a půjčky ve výši 90 818
206,- Kč.

Výdajová část čerpání

rozpočtu města by-

Výdajová
část roz-

la realizována částkou 90 818 206,- Kč. Částka
je tvořena splátkami úvěrů a prostředky zajišťující chod města.
Dotace a
půjčky

Přijaté dotace a půjčky v roce 2006
Neinvestiční dotace VOLBY
neinvestiční dotace ze SR
dotace Úřad práce
dotace od obcí

325 962,- Kč;

7 885 348,-

62 694,- Kč;

876 000,- Kč;

dotace od krajů 1 141 090,- Kč;
dotace ze státních fondů

Kč;

neinvestiční
neinvestiční
investiční

2 129 000,- Kč.

Přidělené finanční příspěvky pro spolky
a organizace ve městě na rok
2006
Obec baráčnická
činnost spolku

3.000,- Kč
CČSH
1.000,- Kč

práce s mládeží

1.000,- Kč

sbor CHRISTI

Klub přátel

historie a přírody

Úval a okolí
1.500,- Kč

činnost spolku

Svaz chovatelů
1.500,- Kč
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Finanční
příspěvky
spolkům a

Svaz včelařů
činnost spolku

7.000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů
Kč

25.000,-

vybavení pro požární sport dětí

Leteckomodelářský klub
Kč

20.000,-

cvičný model pro děti, oplocení

Svaz rybářský

100.000,-

výstavba zázemí, činnost dětí

Kč
Tenis club

30.000,- Kč

úprava klubovny, vybavení

pro

děti

SK Úvaly (fotbal)
Kč

100.000,-

stavba klubovny

Základní přehled o majetku města
a) byty, domy
Škvorecká 181, 75, 105 a 328
Smetanova 203
Prokopa Velikého 1346, 1347
Kollárova 1095, 1096
Pražská 527
služební byty v budově ZŠ
služební byt v MŠ Kollárova
služební byt Klánovická 918 (hasiči)
služební byt náměstí

Arnošta z Pardubic

18
Dům s pečovatelskou službou, náměstí
Svobody 1570
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Majetek
města

b) nebytové prostory v ulicích
Pražská 527
náměstí

Arnošta z Pardubic 95, 18

Jiráskova 844
Zdravotní středisko

c) ostatní veřejně prospěšný majetek města
budova MěÚ, Pražská 276
areál

budov ZŠ

MŠ, Kollárova, MŠ Pražská
MDDM, Vítězslava

Nováka

městský hřbitov
hasičská zbrojnice, Klánovická
Tesko dům pod školou
areál koupaliště, Horova
areál VPS, 5. května
ČOV (Hodov)
d) majetek v zástavě
1.

ve prospěch ČMZRB - ČOV Hodov. 2. ve

prospěch GE Capital - čp. 44 s

pozemkem

(družina), čp.95 s pozemek, čp. 527 s pozemkem, čp.1144 s pozemkem, čp.918 s pozemkem, čp.18 s pozemkem, čp. 844, čp. 372
s pozemkem. Všechny zástavy ve prospěch
Metrostavu, Komerční banky a České spořitelny již byly uvolněny. Vzhledem k výši
zbývající jistiny by bylo možné uvolnit
také některé nemovitosti zastavené pro GE
Capital. Smluvní vztah však pro tento příMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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pad vyžaduje natolik složitý proces, že se
k tomuto kroku vyplatí přistoupit pouze ze
závažných důvodů.

Vyhlášky města

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 – statut pro

užívání znaku a vlajky města Úvaly
Hospodářský
život

Hospodářský život
Naprostá většina občanů města dojíždí za
prací do nedaleké Prahy, ale zanedbatelná není
ani skupina místních podnikatelů. V rámci podpory místního podnikání při poptávkových a výběrových řízeních radní vždy prosazovali úvalské firmy a v případě rovnocenné nabídky dostali

vždy

přednost

místní

podnikatelé.

V rámci územního plánu stávající zastupitelstvo schválilo zahrnutí poměrně rozlehlého
území do tzv. nerušící výroby, což jsou pozemky

určené

přímo

pro

podnikání

(provozovny,

skladovací haly, výroba atd.). Bohužel v rámci
změn

před

několika

lety

došlo

k

přemístění

živnostenských úřadů na obce 3. typu, takže v
Úvalech už živnostenský úřad není a je nutné
dojet

na

pražské

pracoviště

V závěru roku byla zahájena

Brandýsa

n/L.

výstavba super-

marketu potravin, DISCONT PLUS a zprovoznění
dalších prostor k dispozici na nájem pro podnikání.
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Výstavba –

domy, byty, infrastruktura, silnice a železnice
Domy a byty
Ve městě je přibližně 1 500 rodinných či
bytových domů a cca 100 chat, více než šest
desítek nemovitostí je však neobydleno. Zhruba
150 bytů je družstevních, 60 pak obecních.

Infrastruktura města
Ve městě se nachází celkem zhruba 35 km
ulic a silnic. Z toho pouze asi polovina zpevněných. V případě dlážděných vozovek jsou náklady na 1 m2 cca 1 tis. Kč, v případě asfaltových povrchů vyjde jeden blok vozovky (mezi
dvěma ulicemi) až na 2 mil. Kč. Téměř 1/3 pozemků pod komunikacemi je v držení soukromých
majitelů a město je nuceno tyto pozemky postupně odkupovat.
Vodovod je až na několik výjimek vybudován v celém městě. Náklady na výstavbu jednoho
metru vodovodu se pohybují okolo 10 tis. Kč.
Vodovod je v majetku města, správcem je VaK
Ml. Boleslav. Město je napojeno na tzv. jirenské prameniště. Odtud jde voda přes přečerpávací stanici do vodojemu Rohožník. Tento zdroj
vody ale dostal výjimku (díky nesplnění některých limitních hodnot) a město připravuje spolu

s

okolními

obcemi

vybudování

vodovodního

přivaděče z Káraného. Také vodojem potřebuje
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Výstavba

rekonstrukci. Značná část domácností má jako
zdroj vody studny.
Plynovod je až na několik výjimek vybudován v celém městě. Náklady na výstavbu jednoho
metru plynovodu se pohybují okolo 6 tis. Kč.
Plynovod město odprodalo do majetku společnosti

STP, a.s., která ho i spravuje.
Splašková kanalizace je zhruba v 80% měs-

ta. Chybí ve čtvrtích Radlická, V Setých, část
Slovan a v několika ulicích. Náklady na výstavbu jednoho metru splaškové kanalizace se
pohybují od 10 do 20 tis. Kč. Kanalizace je v
majetku města, správcem je VaK Ml. Boleslav.
Splaškové vody jsou svedeny do ČOV na Hodově,
kde jsou v provozu dvě "linky" ze tří. Kapacita zatím stačí, ale s postupující výstavbou
bude nutné otevřít také třetí "linku" (nákladem několik milionů Kč). Pak bude kapacita ČOV
6 500 ekvivalent.
Dešťová kanalizace je vybudována pro cca
70 % města, ale leckde je již stará a téměř
nefunkční. Náklady na výstavbu jednoho metru
dešťové kanalizace se pohybují od 5 do 10 tis.
Kč. Kanalizace je v majetku města, dešťové vody jsou většinou sváděny do vodních toků.

Dopravní obslužnost
Hlavním

dopravním

spojením

(samozřejmě

mimo osobních aut) je železniční trať Praha Kolín. Již několik let je připravována rekonstrukce a modernizace úvalského úseku, která
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přinese mimo jiné nové nástupiště, nový podchod s novými výstupy, cestu pro pěší do čtvrti V Setých (bude zrušena poslední kolej) a
také protihlukové zdi. Město není investorem
akce, je pouze účastníkem řízení, stavební řízení spadá pod magistrát Prahy. Z důvodu opakovaného podávání odvolání majitele nemovitosti u trati musela být stavba o cca 3-4 roky
odložena. Vlaky jezdí minimálně 1x za hodinu.
Další

možností

pak

je

příměstská

autobusová

doprava. Město na autobusy doplácí ročně částku 250 tis. Kč. V letošním roce byl nově zaveden spoj Úvaly - Rohožník. Linky jsou koordinovány krajským úřadem a jednotlivé obce mají
možnost

spoje

ovlivnit

na

základě

požadavků

obyvatel. Dopravcem je ROPID. V oblasti silniční dopravy jsou připravovány 2 zásadní změny, týkající se Úval. Je připravována přeložka
silnice I/12 (kolínská), kde již nabylo právní
moci územní rozhodnutí o umístění stavby. Investorem akce je stát, město je pouze účastníkem řízení. Je nezbytné důkladně prověřit svedení

dešťových

vod

do

úvalských

toků.

Dále

probíhá příprava na přeložku silnice II/101,
ale zde se jedná o delší časový výhled.

Konkrétní akce
Malometrážní byty
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Ve stávajícím bytovém objektu ve Škvorecké
ulici čp. 181 byly dokončeny a předány tři malometrážní byty jako půdní vestavby.

Ubytování v nouzi
Ve stávajících bytových domech čp. 1095,
1096,1346,

1347

byly

dokončeny

čtyři

bytové

jednotky ve sklepních prostorách, které mají
sloužit jako ubytování v nouzi. Mimo problematičtějšího

umístění

jsou

byty

velmi

účelně

provedeny včetně sociálního zázemí.

Zdravotní středisko
Město zajistilo komplexní opravu střešního pláště na zdravotním středisku – na rovných
střechách byla vyměněna celoplošně krytina –
včetně žlabů a svodů. Zároveň provedlo odkanalizování zdravotního střediska.

Základní škola
Město provedlo rekonstrukci elektroinstalace základní školy v „přístavbě“. Zároveň zajistilo

rekonstrukci

WC

v patře

historické

části základní školy. Uspořádalo výstavu návrhů na dostavbu školy.

Hasičský dům
Byla provedena komplexní rekonstrukce a
modernizace

elektroinstalace

provozní

části

hasičského domu.

Dům s pečovatelskou službou
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V rámci reklamačního řízení rekonstrukce
všech střech bytových nástaveb a terasy na domě

s pečovatelskou

službou

město

zajistilo

opravu hydroinstalace a výměnu termoizolačních
desek.

Veřejné osvětlení
Město

zajistilo

rozšíření

osvětlení

do

lokality ve Škvorecké ulici – cukrovaru.

Ulice a chodníky
I

v roce

2006

město

pokračovalo

v úpravách ulic a chodníků. Zajistilo odvodnění Šrámkovy ulice včetně opravy části povrchu.
Byla

dokončena

rekonstrukce

komunikací

v ulicích Prokopa Velikého, Vrchlického a Raisova.

Byla

zahájena

rekonstrukce

ulice

28.

října, jejíž dokončení se očekává v roce 2007.
Rovněž byla provedena oprava povrchu křižovatky V Setých, vybudovány nové chodníky v Husově
ulici včetně asfaltových parkovacích pruhů.

Další investiční akce
Město

dokončilo

opravu

opěrné

zídky

v ulici Pražská a vybudovalo přivaděč splaškové kanalizace z Riegrovy ulice do ulice Chorvatská.

Školství a vzdělávání
Mateřská škola Pražská
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Školku navštěvuje 40 dětí, jsou zřízeny 2
třídy.

Pracují

zde

4

učitelky,

2

kuchařky,

školnice a topič. Ředitelkou školy je Jaroslava Hejnicová. Škola pracuje dle vzdělávacího
programu „Školka plná pohody.
Aktivity mateřské školy: výuka anglického
jazyka,

škola

předplavecká

v přírodě,

výuka

vánoční

v bazénu

besídka,

v Čelákovicích,

pěší a cyklistické výlety po okolí, soutěže,
dětská olympiáda, stanování na školní zahradě.
Budova

je

soukromým

majetkem,

město

má

uzavřenu nájemní smlouvu - nájem necelých 300
tis. Kč/rok. Na provoz město ročně přispívá
částkou přes 600 tis. Kč.

Mateřská škola Kollárova
Školu navštěvuje cca 100 dětí, jsou zřízeny 4 třídy. Pracuje zde 7 učitelek, 2 kuchařky, 2 uklízečky, vedoucí školní jídelny,
topič. Ředitelkou školy je Šárka Trojánková.
Školka má vlastní tělocvičnu.
Aktivity mateřské školy: mikulášská nadílka,

vánoční

den,

vánoční

zvonění,

zimní

karneval, velikonoční den, pálení čarodějnic,
celodenní výlety, jízda na kolech, divadélka
v MŠ, návštěvy pražských divadélek Pidi divadlo, Gong, předplavecký výcvik v areálu Pra-
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žačka,

výuka

anglického

jazyka,

škola

v přírodě, zamykání zahrady.
Budova je v majetku města, je nutná oprava

pláště,

oken

a

teras.

Na provoz město ročně přispívá částkou přes
900 tis. Kč.

Základní škola v Úvalech

Základní

V roce 2006 bylo složení pedagogického sboru
následující:
Ředitel školy: Mgr. Březka Jaroslav
Zástupci ředitele školy: Ing. Morávková Blanka
pro 1. stupeň, Mgr. Irena Nováková pro 2. stupeň
Učitelé:
1. stupeň:

Mgr. Bittnerová Radana, Mgr. Bře-

zková Arnoštka, Mgr. Formanová Soňa, Dagmar Formanová, Mgr. Chotětická Renata, Jaklová Anna, Mgr. Klicperová Tamara, Křížová Zdeňka, Mgr. Linhartová Jitka, Mgr. Lorencová Alice, Ing. Morávková Blanka (zástupce ředitele), Pagáčová Květa, Semrádová Miloslava, Sintlerová Hana, Štípalová
Petra.
2. stupeň: Mgr. Březka Jaroslav (ředitel školy), Ing. Bc. Čihařová Stanislava, Mgr.
Marcela Havelková, Mgr. Kašičkova Renata,
Mgr. Kondelíková Růžena, Mgr. Kopecká Petra, Mgr. Korbelová Hana, Mgr. Koting Josef, Mgr. Lancová Veronika, Ing. Bc. Mi-
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sárková Dana, Mgr. Morávek Radek, Mgr. Nováková Irena, Mgr. Slovák Dušan, Mgr. Stará Jana, Bc. Tůmová Dana, Mgr. Vorlíčková
Romana.

Vychovatelé:
školní družina: Blažková Hana
chovatelka,

Černá

Lenka,

– vedoucí vy-

Formánková

Dagmar,

Krulichová Irena, Landgráfová Marie, Sigmundová Jana, Šimůnková Romana.
Ve 23 třídách se učilo celkem 515 dětí.
Z toho

na

I.

stupni

bylo

ustaveno

14

tříd

s 307 žáky. Do tří prvních tříd nastoupilo nově celkem 61 žáků. Školu navštěvují žáci především z Úval, ale také ze spádových obcí Horoušany, Horoušánky, Přišimasy, Tuklaty, Hradešín a dalších okolních obcí (Škvorec, Zlatá,
Skřivany, Jirny atd.) Na škole působí školní
parlament

složený

ze

dvou

zástupců

z každé

třídy. Podle státní příslušnosti docházeli na
základní

školu

vedle

státní

příslušnosti

ČR

také žáci: 5 státní příslušnost Ukrajina, 2
USA, 1 Arménie, 1 Gruzie, 1 Bělorusko.
Při škole pracuje 5 oddělení školní družiny a školní jídelna. 2 oddělení družiny pracují v "domečku", 2 pak v "Tesko" a jedno v
budově školy. Při škole je v provozu školní
jídelna s maximální kapacitou 400 obědů. Jídelna je prostorově nevyhovující s kapacitou
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míst 45, hygieniky je udělena výjimka k provozu. Nová jídelna je plánována v rámci dostavby
školního areálu. Budovy jsou v majetku města,
technický stav není dobrý a je nutná postupná
rekonstrukce elektrorozvodů, odpadů, WC, opravy oken. Provoz školy město ročně zajišťuje
částkou přes 4,5 mil. Kč.

Školská rada
Podle § 167 nového školského zákona zahájila činnost na škole od 1. 1. 2006 nově zvolená šestičlenná školská rada. Volby proběhly
19.12. 2005.
Složení školské rady
Oprávněné osoby

Martina

Bedrnová

(před-

seda)
Ing. Ludmila Milerová
Zástupci zřizovatele

Ing. Jana

Horová
Jana Tesařová
Pedagogičtí pracovníci

Mgr.

Renata

Chotě-

tická
Mgr. Irena Nováková
(místopředseda)
V roce 2006 uskutečnila škola některé následující akce na veřejnosti v Úvalech a
účastnila se celoměstských akcí:
Den bez aut, exkurze na Vyšehrad, Výstava W+V,
sportovní odpoledne, sběr starého papíru, 3.
místo v okresním kole halové kopané, beseda o
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jaderné energii, exkurze do Osvětimi, turnaj
ve

stolním

tenise,

návštěva

ZOO,

Čertoviny,

vánoční turnaj v kopané, Zpívání na schodech,
návštěva v DPS, Den otevřených dveří, návštěva
koncertu v Praze, turnaj ve florbalu, školní
turnaj ve školním tenise,

Kudy chodí písnič-

ka, den bláznivých účesů, beseda o drogách,
celoškolní

projekt

o

středověku,

Noc

s Andersenem, Den Země, terénní poznávací běh,
Den matek, dopravní soutěž, zájezd do Drážďan,
malá kopaná, účast na akci Ligy proti rakovině, jarmark výrobků žáků školy, Klub mladých
diváků, celoškolní cvičení CO.

Základní a Praktická škola Úvaly
Základní

a

Praktická

škola

Úvaly

zpro-

středkovává základní vzdělání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky

s vrozenými

specifickými

poruchami

učení

nebo chování, ale také o takové, kteří nemají
žádný závažná handicap, avšak potřebují volnější

pracovní

tempo,

individuální

přístup

učitele, práci v malém kolektivu a v rodinné
atmosféře malé školy.
Složení pedagogického sboru v roce 2006:
Ředitelka školy: Mgr. Bubáková Eva
Učitelé:
Belzová Jaroslava, Doskočilová

Alena, PaeDr.

Holubová Lada, Mgr. Kubešová Jana, Mgr. Lukášek Jaroslav, Sýkorová Růžena, Mgr. Vadinská
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Základní a
Praktická
škola Úvaly

Miroslava, Mgr. Videnka Lukáš, Zahrádková Šárka, Mgr. Ženatá Jindra.
Škola se prezentovala na veřejnosti následovně:
uskutečnila kulturní vystoupení žáků pro Klub
důchodců

v Úvalech,

pro

Domov

důchodců

v Úvalech a pro úvalské mateřské školy; účastnila

se

sportovních

turnajů

–

atletického

čtyřboje pro žáky okresu Praha-východ, turnaje
ve vybíjené v Základní škole Český Brod, turnaje

v sálové

kopané

v Základní

škole

Český

Brod, turnaje v malé kopané v Základní škole
Poděbrady

a

turnaje

ve

florbale

v Základní

škole Jirny. Škola organizovala brigády žáků
na úpravě zahrad mateřských škol v Úvalech a
brigády

žáků

na

pozemku

Českého

rybářského

svazu v Úvalech, žáci organizačně vypomáhali
při výstavách drobného zvířectva Českého svazu
chovatelů v Úvalech.

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech
Ředitelkou domu je Jana Pospíšilová. MDDM
i v roce 2006

plnil funkci střediska volného

času dětí a mládeže. Náplň činnosti MDDM

z činnosti pravidelné, příležitostné,

skládá

jednorázových
prázdninové
akcí
delnou
z

se

a

akcí,
rekreační

městských
činnost

Úval,

kam

soustředění,

činnosti, víkendových

soutěží. Zájemci o
pořádanou

se
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Městský dům
dětí a mládeže v
Ú

k

rozsáhlé výstavbě přistěhovalo značné množ-

ství rodin

s malými dětmi, ale i z celé spá-

dové oblasti. Pravidelná činnost vyplnila volný čas 639 účastníkům kroužků.
Stejně

jako

v minulých

letech byly

umožněny nadaným

členům taneční skupiny RYT-

MUS

republikových

starty

na

zinárodních
provodem

soutěžích

vedoucí

jich trenérky

s

i

na

me-

pedagogickým

tanečního oddělení

doa je-

Aleny Sismilichové. Nejvýraz-

nější úspěchy získali v
Dominik

Matulka

vyhráli

titul

a

Brémách jedenáctiletí

David

mistrů

Procházka, kteří

světa

v Electric Boo-

gie a desetiletý Lukáš Chvátal získal ve Finsku titul
plině.

mistra Evropy v téže taneční disci-

Na

mistrovství

v Prostějově
cházka

3.

obsadil
místo.

republiky

v HIP

HOPu

v juniorech

David

Pro-

Na

mistrovství

republiky

v Elektric boogie v Hradci Králové získal Lukáš Chvátal v dětské kategorii zlato a Andrea
Malcová stříbro. Duo juniorů ve složení Dominik

Matulka

a

David

Procházka

si

odvezlo

bronz. Pozitivem je to, že tanečníky tanec baví

a mnozí z nich si jej zvolili jako svou

profesi -

např. Michaela Fořstová, v historii

MDDM první reprezentantka na MS, která vystudovala taneční konzervatoř a nyní má angažmá v
zahraničí.

Oddělení
Barboru

estetiky

má

novou

Opelkovou, která nastoupila
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Evě

Šimůnkové; ta v srpnu odešla
dělení

estetiky je

do důchodu. Od-

zastoupeno sekcí výtvar-

nou, hudební a dramatickou. Pro malé výtvarníky

byly

uspořádány dvě výstavy výtvarných

prací dětí z kroužků keramiky a výtvarné výchovy - Vánoční výstava a Jurská galerie, na
jejíž vernisáži vystoupil Divokej Bill. Děti
se zúčastnily soutěží

vyhlášených minister-

stvem školství, mládeže a tělovýchovy, ARTAMOU
a svými
V

pracemi se podílely na výzdobě MDDM.

oblasti

podařilo

dramatiky se

uplynulém

nastudovat divadelní
čert,

vedený

v

ve

které

roce

pohádku Nepospolu

dramatického kroužku vystoupili

s

dětmi

i dospělí –

vedoucí z MDDM, dále děti z tanečního oddělení, režie se ujal

Aleš Morávek.

Hudebníci

MDDM pravidelně vystupují na AKADEMII, flétnisté

Petra

Nováčka

vystoupili

na

několika

městských kulturních akcích. Kytarové kroužky,
které i letos vede Vašek Bláha, byly

velmi

oblíbené mezi mládeží.

Oddělení společenských věd Olgy Procházkové bylo

zastoupeno sekcí turistickou, jazy-

kovou, šachovou a mateřským klubem Ouvaláček.
V minulém období se prokázalo, jak důležitý je
kontakt při společné činnosti mladých matek a
jejich

dětí.

A

nejen

matek.

Na

cvičení

s

dětmi do tří let chodili i někteří tatínkové.
Velmi úspěšný byl v rámci Ouvaláčku

pobyt ro-

dičů s dětmi na horách. Turistické kroužky byMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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ly

mezi dětmi velmi oblíbené a akce, které

Olga Procházková pořádala o sobotách a nedělích, byly hojně navštěvované. O kroužky výuky
anglického jazyka pro nejmenší byl také velký
zájem

díky

metodám

výuky

Kateřiny

Vlasové.

Dobrý ohlas měly i semináře lidové tvorby.

Mladí lidé i starší generace

našli za-

líbení ve výstavách výtvarných děl a fotografií mladých umělců

z Úval a přilehlého re-

gionu stejně tak, jako v besedách s mladými
cestovateli a v koncertech či literárních po-

řadech.
Na některých rozsáhlých kulturních akcích MDDM spolupracoval s kulturní komisí rady
města Úvaly a panem Jiřím Štorkem.
MDDM

uspořádal

3

letní

tábory

a

to

v Cholticích, v Jindrově a v Lažánkách.
Budova je v majetku města a nedávno prošla kompletní rekonstrukcí a rozšířením. Město
v roce

2006

přispělo

na

provoz

částkou

360

tis. Kč.

Kultura a společnost
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal pro malé i velké v úterý 17. ledna v sále
DPS divadelní loutkové představení pohádky De-

set malých černoušků.
Kulturní komise rady města Úvaly ve spolupráci

s Obcí
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Kultura a
společnost

uspořádala v sále sokolovny 21. ledna od 20
hodin VI.
hrála

městský ples. K tanci a poslechu

kapela

Vojtěcha.

Březovanka

Předtančení

pod

vedením

zajistil

MDDM

Jiřího
Úvaly.

Přestávky večera byly doplněny zajímavými tanečními programy, ples vyvrcholil bohatou tombolou..
Městský dům dětí a mládeže uspořádal 24.
ledna divadelní představení pro malé i velké
diváky Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.
Kulturní komise

jezd

do

divadla

rady města pořádala zá-

Ungelt

dne

21.

února

na

představení hry Mathilda.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal

4. března

všechny děti
skoku

v sokolovně od 14 hodin pro

Dětský karneval. K tanci a do

bezplatně

hrál

pan

Miroslav

Kočárník.

Rovněž se uskutečnila soutěž o nejlepší masku.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal pro děti dne 7. března v 15 hodin v sálku
DPS divadelní představení Výlet s Lenkou do

Tramtárie.
SK

Úvaly,

oddíl

kopané

uspořádal

11.

března od 20 hodin v sokolovně Karneval fotba-

listů.

K tanci

a

poslechu

hrála

skupina

DD

Combo Oldřicha Doležala. Uskutečnila se soutěž
o 60 nejlepších masek.
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Město

Úvaly

ve

spolupráci

se

Základní

školou Úvaly pořádalo ve dnech 17. a 18. březZŠ Úvaly Výstavu

na v prostorách

návrhů na

dostavbu areálu školy.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal pro děti 21. března v 15 hodin v sálku DPS
divadelní

představení

Z pohádky

do

pohádky

s Lenkou.
Mateřská škola v Kollárově ulici uspořádala ve dnech 24. a 25. března v prostorách
školy Dětský bazárek pro sezónu jaro-léto.
Kulturní

komise

rady

města

uspořádala

v sálku DPS dne 1. dubna mezi 14 a 17 hodinou
pro

úvalské

seniory

Pomlázkové

odpoledne.

K tanci a poslechu hrál Mirek Kočárník.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v neděli 9. dubna v galerii domu Veliko-

noční výstavu s ukázkami zdobení vajíček, košíkářství, květinové vazby, paličkování krajky, zdobení perníčků, vyřezávání z kůry, drátování, keramiky.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal ve dnech 14. – 16. dubna výstavu obrazů,
jejíž

autorkou

byla

úvalská

malířka

Eliška

Zradičková.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly, oddělení estetiky, uspořádalo ve dnech 20. –
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26.

dubna v galerii domu výstavu keramických plastik dětských autorů, mladých keramiků a Evy
Šimůnkové Jurská galerie.
Klub
okolí

ve

přátel

historie

spolupráci

a

přírody

s kulturní

Úval

komisí

a

rady

města uspořádal v pátek dne 21. dubna v 18 hodin

v sálku

DPS

přednášku

a

besedu

s RNDr.

Stanislavem Peleškou Rady pana Pelešky.
Kulturní komise rady města uspořádala dne
25. dubna zájezd do divadla U Hasičů v Praze

na představení

Štika k obědu.

Městský dům dětí a mládeže Úvaly ve spolupráci s kulturní komisí rady města uspořádal
30. dubna pro malé i velké již tradiční

Čaro-

dějnice. Od 17.30 hodin zahájil průvod čarodějnic a rytířů, vystoupila šermířská skupina
WILLIAM.
Dramatický kroužek Městského domu dětí a
mládeže Úvaly sehrál

ve dnech 19. a 20. květ-

na v sále DPS pohádky Sandry Vebrové ve volné
divadelní

úpravě

Aleše

Morávka

Nepovedený

čert.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uvedl
26. května v 19 hodin v sálku DPS divadelní
představení
rem

a

s hercem a režisérem Janem Kače-

Adélou

Kubačákovou

–

Kačerovou

JEDU

K MÁMĚ MÍRNOU OKLIKOU.
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Kulturní komise rady města a Městský dům
dětí a mládeže uspořádaly 27. května od 14 hodin na hřišti pod sokolovnou Den dětí na jar-

marku plný různých taškařic, ukázky staročeských řemesel.
Římskokatolická

církev

u

příležitosti

150. výročí samostatné úvalské farnosti a Církev československá husitská u příležitosti 85.
výročí náboženské obce v Úvalech uspořádaly za
finanční účasti města Úvaly v sobotu 27. května v 16.30 v kostele Zvěstování Páně v Úvalech
společný koncert ŠŤASTNÝ DEN – Oh, Happy Day

– Negro Spirituals – černošské spirituály,
v podání vokálního akapelového souboru GESHEM
z Prahy.
Tradičně každou první červnovou sobotu je
v Úvalech pořádána hudební přehlídka Ouvalskej

bigbít. V roce 2006 se konal v sobotu 3. června. Bigbít byl

odehrán na dvou hudebních scé-

nách. Hlavní scéna byla u hřiště za sokolovnou, druhá malá scéna byla v zastřešeném prostoru. Dobrá hudba a dobré počasí. Ouvalskej
bigbít byl opět završen ohňostrojem.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal v úterý 6. června v 18 hodin v galerii domu koncert žáků ZUŠ Jana Zacha, pobočka Úva-

ly.
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Taneční

oddělení

Městského

domu

dětí

a

mládeže uspořádalo 9. června v 18 hodin v sále
sokolovny taneční akademii tanečních kroužků

MDDM.
Městský

dům

dětí

a

mládeže

uspořádal

v sobotu 16. září od 10 hodin III. ročník akce
pro mladé malíře, grafiky, keramiky, hudebníky, fotografy, literáty, filmaře a další mladé
tvůrce TAK TROCHU ÚLET.
Pan Milan Kušta ve spolupráci s TJ Sokol
Úvaly

a

kulturní

komisí

rady

města

pořádal

v místní sokolovně od 16. září TANEČNÍ KURZY

v Úvalech pod vedením tanečního mistra Jiřího
Plamínka.
Městský dům dětí a mládeže a středisko
Junáka

br.

Jiřího

Bubáka

v Úvalech

pořádaly

23. září od 10 hodin v budově MDDM regionální

mistrovství ve vyndávání ježka z klece při
příležitosti 99. výročí narození Jaroslava Foglara.
Kulturní komise rady města uspořádala 23.
září od 14 hodin v sálku DPS pro seniory Vác-

lavské odpoledne.

K tanci a poslech hrál Mi-

rek Kočárník.
Taneční skupina Rytmus při Městském domě dětí
a

mládeže

připravila

v sokolovně v Úvalech

24.

září

ve

14

hodin

setkání členů taneční

skupiny Rytmus.
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Mateřská

škola

Kollárova

dnech 13. a 14. října

uspořádala

ve

dětský bazárek pro se-

zónu podzim – zima.
Kulturní komise rady města uspořádala 25.
října návštěvu Divadla bez zábradlí na představení JAKUB A JEHO PÁN.
Městský

dům

dětí

a

mládeže

pořádal

4.

listopadu ve 14 hodin na hřišti Na Slovanech
létání draků drakiádu.
Kulturní komise rady města uspořádala 10.
listopadu v 19 hodin v sálku DPS promítání ce-

lovečerního animovaného filmu FIMFÁRUM 2. Potom se uskutečnila beseda s režisérem Aurelem
Klimtem.
Městský

dům

dětí

a

mládeže

uspořádal

v galerii domu ve dnech 10. a 11. listopadu
výstavu Pohled z jednoho okna. Na výstavě byly vystaveny fotografie Ireny Konečné a dřevořezby Josefa Potěšila.
Městský

dům

dětí

a

mládeže

uspořádal

v galerii domu ve dnech 24. – 26. listopadu
výstavu Velký svět malých věcí; keramiku Lucie

Tučkové,

fotografie

Jiřiny

Černíkové

a

Radka Navrátila.
Městský dům dětí a mládeže, oddělení estetiky pořádalo 1. prosince v 17 hodin v galerii vánoční

výstavu prací dětí a dospělých
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z keramických

a

výtvarných

křesťanského

kroužku

kroužků

při

MDDM

Husově

a

kapli

v Úvalech. Na výstavě zazněly koledy v podání
Marty Ženaté za doprovodu Evy Nádeníčkové.
1. prosince se od 14 hodin uskutečnila
v budově Základní školy Úvaly první vernisáž

výtvarných

dětských

prací

v rámci

projektu

„Regionem po spirále času“. Garantem projektu
je Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín a
spolupracovníkem občanské sdružení Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí. První presentace

proběhla

na

téma

„Historické

objekty,

v nichž žili slavní lidé, a významné stavby
v našem okolí. Tohoto tématického celku se zúčastnily ZŠ Úvaly, ZŠ Škvorec, MŠ Škvorec, MŠ
Přišimasy a MŠ Tismice.
Městský

dům

dětí

a

mládeže

pořádal

v sobotu 2. prosince v 10 hodin zahájení Ad-

ventu v MDDM a vánoční trhy. Vystoupení dětí
z křesťanského

kroužku

při

Husově

kapli

v Úvalech s pořadem Co se stalo v Betlémě? a
vystoupení

žáků

Základní

školy

Škvorec

s pásmem vánočních koled Svatý Ježíšku.
Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly pořádal v neděli 3. prosince od 14.30 v sále Církve bratrské v Úvalech pořad TEN VÁNOČNÍ ČAS

DOČKALI JSME ZAS, přednes adventních a vánočních písní a koled. Koncertu se účastnil i
starosta města MUDr. Jan Šťastný.
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Městský dům dětí a mládeže a kulturní komise rady města pořádaly 3. prosince od 16 hodin

v sálku

DPS

divadelní

představení

v provedení divadla Kapsa Putování za vánoční

hvězdou.
Městský dům dětí a mládeže uspořádal 11. prosince v sále DPS vánoční akademii vystoupení
dětí z hudebních a dramatických kroužků a nejmladších tanečníků.
Městský dům dětí

a mládeže a kulturní

komise rady města uspořádaly 16. prosince v 16
hodin v sálku DPS Poetické zastavení, pořad
poezie

a

hudby

souboru

MUSICA

DOLCE

VITA,

Zbyňka Šolcová – harfa, Daniela Demuthová –
mezzosoprán, Jan Machat – flétna.
Starosta města MUDr. Jan Šťastný uspořádal besedu a promítání 22. prosince od 18 hodin

v sálku

DPS

pro

úvalské

seniory

Půjdem

spolu do Betléma … aneb PUTOVÁNÍ PO SVATÉ
ZEMI

SE

STAROSTOU.

Povídání

o

cestě

z Jeruzaléma do Betléma.

Společenské události
Vzpomínková

akce

k výročí

Společenské
události

Květnového

povstání a osvobození
K 61. výročí Květnového povstání pro německým

okupantům
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se

v pátek 5. května 2006 v 17 hodin uskutečnilo
vzpomínkové setkání u hrobu padlých hrdinů na
místním

hřbitově,

kde

byly

položeny

věnce

města a květiny místních Junáků k hrobu padlých a k pamětním deskám na hřbitovní zdi. Po
projevu starosty města a Ing. Romana Bubáka
všichni

přítomní

zazpívali

českou

společně

státní hymnu.

Vzpomínkové shromáždění
1. června v 18 hodin uspořádal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí vzpomínkové

shromáždění

na

místním

hřbitově

u

hrobu

spisovatele a kněze P. Aloise Dostála u příležitosti

stého

výročí

jeho

počátku

působení

v Úvalech. Zástupci Klubu na hrob položili kytici a se svými projevy vystoupili místostarostka města Ing. Jana Horová a za Římskokatolickou církev jáhen Ing. Jan Pečený.

Slavnost rozvinutí vlajky města
V neděli 9. září 2006 byla v rámci úvalského posvícení uspořádána
z Pardubic

v prostoru

na náměstí Arnošta

před

Základní

školou

v Úvalech slavnost rozvinutí vlajky města. Novou

vlajku

města

udělenou

dekretem

předsedy

Poslanecké sněmovny PČR Lubomíra Zaorálka ze
dne 25. května 2006 přinesl na náměstí pan Rytina

za

doprovodu

Obce

baráčníků,

krojované

jednotky

skupiny

Sboru

úvalské

dobrovolných

hasičů a Rybářského svazu za zpěvu žáků ZŠ.
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Zavinutou vlajku předal do rukou starosty města Ing. Ivana Černého, který za velké pozornosti místních občanů vlajku rozvinul. Po jeho
projevu bylo vlajce města požehnáno úvalskou
farářkou Církve československé

husitské Mgr.

Jitkou Pokornou a místním farářem Římskokatolické církve P. Krzysztofem Lachem. Následovalo vystoupení skupiny flétnistů MDDM a poté
bylo členům hudební skupiny DIVOKEJ BILL

pře-

dáno ocenění města Úvaly, které předala místostarostka města Ing. Jana Horová do rukou
kapelníka

Václava

Bláhy

jako

výraz

ocenění

skupiny za dosavadní reprezentaci města. Vlajka má podobu danou popisem: „List tvoří červený žerďový (svislý) pruh, široký jednu čtvrtinu šířky listu a tři vodorovné pruhy, modrý,
bílý a modrý, v poměru 1 : 2 : 1. Modré pruhy
mají oporu v barvě štítu, bílý je odvozen od
tinktury hradeb a věže, červený je inspirován
střechou věže. Pro slavnostní příležitosti je
v ose první čtvrtiny délky listu umístěn znak
města.

Městské posvícení
Každoročně se vždy druhou zářijovou neděli koná v Úvalech již tradičně posvícení. I
v roce 2006 se na náměstí Arnošta z Pardubic a
na hřišti pod kostelem rozprostřely prodejní
stánky a pestré atrakce zejména pro děti. Živo
již

bylo

v sobotu
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se

v restauraci Na hřišti v Pařezině uskutečnila
posvícenská taneční zábava. Posvícenskou neděli 11. září již tradičně zahájily římskokatolická mše v kostele Zvěstování Páně a bohoslužby Církve československé husitské v Husově
kapli.

Vzpomínková akce k výročí založení Československé republiky
Vzpomínková akce k výročí založení
Československé

republiky

28.

října

1918

se

uskutečnila v pátek 27. října 2006 v 17 hodin
u pomníku padlých v I. světové válce, který je
na náměstí Arnošta z Pardubic již tradičně za
skromné účasti místních obyvatel. Po proslovu
Ing. Romana Bubáka byl položen k pomníku věnec
za město, květiny položila také skupina skautů
a na závěr společně všichni přítomní zazpívali
českou státní hymnu.

Městská knihovna

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

V knihovně jsou zaměstnány celkem 3 pracovnice, vedoucí je Iva Krňanská. Základní povinnosti

knihovny

ve

městě

jsou

vykonávány

s maximální péčí. Knihovna nepřerušila činnost
ani v době dovolených nebo při výměně regálů.
Knihovna se soustřeďuje na spolupráci se školou a pořádání besed pro žáky formou her a
testů, které je učí orientovat se v knihovně a
vyhledávat v knihovnických katalozích. V roce
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2006 uskutečnila knihovna celkem 10 besed pro
žáky základní školy, kterých se účastnilo 224
dětí. Rovněž pořádala jednu besedu pro 30 důchodců. Knihovna se také podílela scénaristicky

na

přípravě

dramatického

a

uskutečnění

kroužku

3

městského

představení

domu

dětí

a

mládeže. Knihovna se zapojila do projektu podpory knihoven zřizovaných obcemi Středočeského
kraje, který vyhlásil Krajský úřad Středočeského

kraje.

V rámci

tohoto

projektu

získala

knihovna v roce 2006 dotaci 50 tisíc korun od
Krajského úřadu Středočeského kraje. Knihovna
obhospodařovala k 31. 12. 2006 celkem 22 597
položek knihovního fondu, odebírá 46 periodik,
má 538 stálých čtenářů z toho 138 dětí, v roce
2006 navštívilo knihovnu celkem 8 841 návštěvníků, výpůjček se uskutečnilo celkem 29 076,
z toho z jiných knihoven 43. Skutečné náklady
na nákup knih činily 97 831,- Kč.

Církve

Církve

Římskokatolická církev

Římskokatolická cír-

Úvalská

farnost

pokračovala

v organizování finanční pomoci pro realizaci
záměru oprav v kostele Zvěstování Panny Marie
v Úvalech. Prvním krokem bylo uskutečnění nákupu dřeva na zhotovení replik kostelních lavic z doby baroka.
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Dnem 1. září byl ustanoven do úřadu fará-

ře Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie v Úvalech pater Krzysztof
Lach.
Slavnostní

bohoslužbou

v neděli

15.

října si celé město připomnělo 150. výročí
od ustavení samostatní farnosti při kostele
Zvěstování Páně v Úvalech (10. 10. 1856). Bohoslužbu celebroval biskup Václav Malý za pomoci úvalského faráře P. Krzysztofa Lacha a
bývalého faráře P. Karla Šubrta.
Církev československá

Církev československá husitská
Rada

starších

organizovala

19.

února

v Husově kapli v Úvalech výroční shromáždění

náboženské obce a volbu nové rady starších.
Rada starších a duchovní správa pořádaly
v neděli 5. března v Husově kapli v Úvalech

slavnostní bohoslužby u příležitosti 85. výročí ustavení náboženské obce (10. 3. 1921).
Za hojné účasti věřících a hostů se účastnil
se biskup pražský Mgr. Karel Bican a starosta
města Ing. Ivan Černý.
Křesťanský kroužek dramatické a výtvarné
činnosti při Husově kapli v Úvalech uspořádal
28. května v Husově kapli májové vystoupení

členů

kroužku

s

programem

spojené

s výstavkou prací dětí.
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Rada starších a duchovní správa uspořádaly v neděli 2. července v Husově kapli pořad

Vzpomínka na Mistra Jana

Husa s provedením

literárně dramatického pásma.
Duchovní správa uspořádala v neděli 24.
prosince ve 21.30 hodin v Husově kapli pořad

Štědrovečerní zpěvy Marty Ženaté, Terezy Machačové a Martina Vydry. Zcela zaplněná Husova kaple vyslechla pásmo vánočních písní a koled. Účastnil se i starosta města MUDr. Jan
Šťastný.
Po celý rok 2006 probíhala v Husově kapli
v Úvalech realizace programu KŘESŤANSKÁ VÝCHO-

VA HROU pro děti

v dramatickém a výtvarném

kroužku. Zapojeno bylo 12 dětí a 3 dospělí.

Komorní sbor CHRISTI Úvaly
Sbor je ekumenickým křesťanským kolektivem. V letních měsících si připomněl komorní
pěvecký sbor CHRISTI Úvaly již pět let svého

zpívání. Za tu dobu patnáctičlenný sbor pod
vedením Dr. Vítězslava Pokorného za pomoci a
klávesového doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové odzpíval

desítky

v Úvalech

a

ve

koncertů
Škvorci,

a

vystoupení

ale

také

nejen

v Praze,

v Jílovém u Prahy a v Českém Brodě. Každoročním vyvrcholením činnosti sboru je účast a vystoupení na Festivalu duchovní hudby v chrámu
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
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Komorní sbor připravil pořad TEN VÁNOČNÍ

ČAS DOČKALI JSME ZAS, adventní a vánoční písně a koledy, se kterými vystoupil v sobotu 2.
prosince

od

18

hodin

v kostele

sv.

Jiří

v Hradešíně, v neděli 3. prosince od 14.30 hodin v sále Církve bratrské v Úvalech, v sobotu
9. prosince od 10 hodin v sanatoriu Topaz ve
Škvorci a od 14.30 hodin v evangelickém kostele ve Škvorci, v neděli 10. prosince od 13 hodin

v kostele

Nejsvětější

trojice

v Českém

Brodě.

Tělovýchova, sport a turistika
V sobotu 11. února se v hospodě U Káši
konala od 14 hodin

Valná hromada SK Úvaly.

Úvalské fotbalové mužstvo Stará dáma postoupilo do nové sezóny, kterou zahájilo na
jaře z druhého místa a hrálo v 5. Hanspaulské
lize malého fotbalu. Mužstvo tvoří M. Matějka,
I. Bareš, T. Kvapil, J. Trapek, L. Doskočil,
R. Vojtěch, J. Krčmář, T. Hanzlík, O Brusch,
M.

Floch,

P.

Chomát,

R.

Čihák,

P.

Tesař.

V lize se umístilo na 3. místě.
Od

25.

března

se

naplno

rozběhly

v SK

Úvaly fotbalové soutěže dospělých a od 8.
dubna fotbalové soutěže mládeže. „A“ mužstvo
vstoupilo do soutěže z první příčky.
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Tělovýchova, sport

Úvalští házenkáři na jaře aktivně vstoupili do mistrovských utkání mužů ve společné

regionální lize a házenkářský potěr do turnajů minižáků, minižáci odehráli celkem pět
turnajů po středních Čechách.

Fotbalové „A“ mužstvo SK Úvaly
v krajském přeboru.

I v roce 2006 se po-

dařil „A“mužstvu SK Úvaly opět

postup a to

z konečného 1. místa I. A třídy do krajského
přeboru.

Úvalští

fotbalisté

naposledy

hráli

v krajském přeboru před 40ti lety. „B“ mužstvo
obsadilo
v okresním

ve

III.

přeboru

třídě
10.

11.

místo,

místo,

žáci

přípravka

na

okresní přebor 5. místo, mini přípravka okresní přebor 8 místo, Stará garda v lize starých
gard 3. místo.

Družstvo házené Sokol Úvaly se umístilo
ve Společné regionální lize házené na 1. místě.

Tenis club Úvaly uskutečnil čtyři soutěžní akce. V soutěži

„Buď fit“ hrála 3 družstva

dospělých,

dvakrát

škola

školní

pro

týdně
mládež,

probíhala
zkušebně

tenisová
probíhala

výuka tenisu i pro předškolní děti „Mateřská
tenisová školička, miniturnaj čtyřher.
30. září se konal cyklistický závod Šter-

nberk

–

Pohár
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v cíli byl Jiří Mašín, který se umístil na 7.
místě z 22 závodníků.
Již 3 a půl roku působí v Úvalech spor-

tovní

centrum

MAMUT.

Centrum

nabízí

řadu

sportovních aktivit, které jsou rozděleny podle věkových kategorií a fyzických možností zájemců. Nabízí také cvičení rodičů s dětmi a
aktivity pro děti.. Má připraveny i rehabilitační metody cvičení, tak také nabízí posilovnu, aerobic, body styling, taebo a spinning.

Provoz městského koupaliště byl zahájen
měsícem červnem a řádný provoz probíhal až do
měsíce srpna a díky příznivému počasí byl prodloužen i do poloviny měsíce září.

Rekonstrukce sokolovny TJ Sokol Úvaly
1. července zahájila tělovýchovná jednota
rozsáhlou rekonstrukci sokolovny v celkové výši 1,6 mil. Kč, která byla definitivně ukončena v prosinci. Šlo o nejrozsáhlejší opravu od
roku 1936 po ukončení výstavby sokolovny. Byla
provedena oprava střechy, výměna izolací, vybudována

nová

střecha

elektroinstalace,

nad

podloubím,

osvětlení,

nová

nová

parketová

podlahová krytina, vymalována celá sokolovna,
vestibul a sociální zařízení. Při příležitosti
rekonstrukce byla ve vestibulu haly umístěna
pamětní deska, která byla odhalena při slavnostním

otevření

sokolovny

11.

listopadu

za

účasti starosty města MUDr. Jana Šťastného a
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dalších hostů. Při dobrovolné brigádnické pomoci při veškerých sanačních pracích na stropu
a podlaze, obkladačských a natěračských pracích, nakládání, likvidaci a odvozu stavební
suti, pokládání izolací na podlaze i stropu, v
přípravných a úklidových pracích bylo odpracováno 575 brigádnických hodin v hodnotě 57 500
Kč především přičiněním členů výboru TJ Sokol
Úvaly, oddílů házené, volejbalu a odborů cvičení žen.
V

roce

2006

bylo

založeno

nohejbalové

družstvo mládeže. Vedoucími jsou Pavel Polák
(provozovatel koupaliště) a Zdeněk Růžička (z
Újezdu n/L). Tréninky probíhají na nově zřízených kurtech v areálu koupaliště. Díky dobrým
výsledkům bude družstvo v roce 2007 hrát krajskou soutěž.

Turistika
Turistický kroužek MDDM Úvaly uspořádal
11. března vycházku plnou her do Chuchle.
Turistický kroužek MDDM Úvaly uspořádal
25. března pochod parkem Podvinní.
Městský
v sobotu

dům
8.

dětí
dubna

a

mládeže

jarní

uspořádal

procházku

z Karlštejna do Ameriky.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal
13. dubna sportovní vycházku do Chuchle a 14.
dubna výlet na kolech.
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Klub přátel historie a přírody Úval a
okolí uspořádal 22. dubna dopolední vycházku
z Hradešína na vrch Klepec Vzhůru na Klepec.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 22. dubna 31. ročník dálkového pochodu Ku-

dy chodil Karel IV.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly uspořádal 29. dubna Zbraslavský pochod za pokladem.
Klub přátel historie a přírody Úval a
okolí uspořádal v sobotu 20. května dopolední
výlet na vrch Hradešín za poznáním dějin prastarého kostelíka „Kostel sv. Jiří“.
Klub
okolí

přátel

uspořádal

historie
u

a

přírody

příležitosti

Úval

88.

a

výročí

vzniku Československé republiky v sobotu 14.
října od 14 hodin VYCHÁZKU PO ÚVALSKÝCH PA-

MÁTKÁCH.

Mluveným slovem provázel Dr. Vítěz-

slav Pokorný, kronikář města Úvaly a členové
historické sekce Klubu.

Politické strany
Občanská demokratická strana (ODS)
Rok 2006 byl pro Občanskou demokratickou
stranu – místní sdružení v Úvalech velmi významný,

dá

se

konstatovat,

že

zlomový.

V Úvalech se v tomto roce konaly celkem troje
volby – do poslanecké sněmovny, do senátu a do
místního zastupitelstva; ve všech volbách ODS
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ODS

v oblasti Úval

uspěla, do senátu usedl pan

Šebek a rozmnožil tak počet senátorů za ODS.
Příprava komunálních voleb byla velmi náročná,
neboť kandidovalo celkem pět sdružení. Přesto
získala ODS čtyři mandáty z patnácti, což jí
umožnilo vytvořit koalici a obsadit místo starosty. Na post místostarosty zasedl nestraník
z kandidátky ODS. Po 16 letech od politických
změn v roce 1989 se tak dostala ODS do vedení
města.
Jednou

z hlavních

věcí,

které

chce

ODS

úvalech prosadit je zapojení co největšího počtu občanů do vedení města – a do značné míry
„decentralizovat“ rozhodování o jeho budoucnosti. Důkazem
v Radě

města

toho je i ta skutečnost, že

zasedá

pouze

člen

jediný

ODS;

jedná se o starostu města MUDr. Jana Šťastného. Ostatní členové a místostarosta jsou nestraníci. ODS navíc neobsadila většinu „křesel“ v Radě, má
možnost

pouze dvě z pěti, dala tak

kandidátům

dalších

sdružení,

aby

se

podíleli na přímém řízení. ODS krátce po svém
nástupu na radnici rozšířila možnost zapojování občanů do veřejného života formou účasti
v poradních sborech – komisích Rady města.
Na

konci

roku

2006

zůstal

rozpačitý

vztah ODS k občanskému sdružení Otevřené Úvaly, které v komunálních volbách získalo stejný
počet mandátů jako ODS a jehož volební program
byl částečně podobný programu ODS. Do koalice
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s tímto sdružením ODS nevstoupila zejména proto, že je méně průhledné po stránce politické
a že se skládá z občanů, kteří se v minulých
letech o komunální politiku nezajímali, i když
k tomu měli příležitost.
Hlavním
radnici

problémem

počala

se

potýkat

kterým
je

se

splácení

ODS

na

dluhů

z předchozích období a zároveň shromáždění dostatečného množství prostředků pro další rozvoj Úval. Právě v roce 2006 byly vytyčeny cíle,

které

bude

ODS

postupně

naplňovat.

V prvních krocích se jedná především o odstranění havárií, jejichž zanedbání by se citelně
dotklo obyvatel Úval – například o zásobování
pitnou vodou a o havarijní stav školní jídelny. V dlouhodobém kontextu se ODS zaměřuje na
infrastrukturu města (dostavba školy, školky,
kanalizace,

komunikace),

pravidla

dalšího

koncepčního, urbanistického rozšiřování města,
která by vedla ke vzniku harmonického sociálního prostředí a eliminovala vznik

zcela od-

tržených satelitů, na zlepšování služeb úřadu
– například i jeho přestěhováním do vhodnějších

prostor.

Ihned

po

svém

nástupu

v listopadu 2006 na radnici počala ODS rozvíjet systém prevence kriminality v úvalském regionu.
Struktura organizace zůstala v roce 2006
bez změn; členy rady ODS jsou MUDr. Jan Šťastný, Milan Turan, ing. Vladimír Struska, Josef
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Štěpánovský, Ing. Jitka Vyskočilová, Dr. Jiří
Bedrlík a pan Zeman z Horoušan.

Komunistická

Čech

strana

a

Moravy

(KSČM)
Základní organizace KSČM byla velmi aktivní

zvláště

s přihlédnutím

na

několikeré

volby, které se v tomto roce odehrály. Úvalská
organizace se snažila o aktivní propagaci nejen v lokalitě města, ale má také velký význam
pro řadu okolních obcí. Po předchozím projednání se starosty pravidelně působí mezi sympatizujícími občany pomocí tisku, propagačních
materiálů

a

v době

voleb

povolenou

formou

předvolební agitace na veřejných místech obcí.
Z diskusí

je

patrna

nespokojenost

občanů

s vývojem vnitrostátní a zahraniční politiky,
se současnou situací v životní úrovni prostých
lidí, zejména seniorů a nezaměstnaných.
Členové

základní

organizace

se

aktivně

zapojovali do činnosti samosprávy a to nejen
v městském zastupitelstvu, ale také ve výboru
a komisích rady. Možno konstatovat, že základní organizace Úvaly má také dobré zastoupení
ve vyšších stranických orgánech, což je i přínosem pro zviditelnění města.
Koncem února byl v Úvalech

zorganizován

poslanecký den poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR za KSČM

Jiřiny Fialové a před-
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KSČM

ka. V průběhu dne navštívili mimo jiné základní školu, místní sportovní areály, diskutovali
se starostou města a s městským kronikářem.
Podle svého plánu práce se členové organizace schází 7x ročně v areálu ČSCH Úvaly a
udržují

průběžně

osobní

kontakt

se

staršími

členy a sympatizanty.
V novém volebním období se práce pro město účastní nejen zastupitel zvolený za KSČM,
ale i občané z kandidátky KSČM ve výborech zastupitelstva či komisích rady města.

Strana zelených (SZ)

SZ

2. září byla v Úvalech založena základní
organizace Strany zelených. Členové se hodlají
věnovat ochraně a rozvoji přírodního a kulturního

dědictví

Úval,

zlepšení

životního

pro-

středí, nakládání s odpady, podpoře z fondů EU
pro místní rozvoj. Předsedkyní je Ing. Eva Tylová.

Spolky, organizace, občanská
sdružení

a kluby

Český svaz chovatelů
Základní organizace uspořádala ve dnech
21. a 22. ledna 45. zimní výstavu králíků,

holubů

a

drůbeže.

Vystavováno

bylo

na

390

králíků třiceti plemen, 350 holubů 20 plemen a
20 voliér hrabavé a vodní drůbeže. Z úvalských
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2006
105)

strana 64 (celkem

Český svaz
chovatelů

chovatelů získali Pohár města Jindřich Beran
(holub Modena) a Eugen Kolář (kohout Zakrslé
rousné trojbarevné). V soutěži mladých chovatelů holubů se na 1. místě umístil Josef Boubín s pětičlennou kolekcí plemene Česká čejka
modrá

pruhová

hladkonohá.

V soutěži

mladých

chovatelů králíků se na 3. místě umístila Jitka Kotusová se čtyřčlennou kolekcí králíků národního plemene Český červený.
Základní organizace uspořádala 13. května
v areálu ZO ČSCH v Úvalech bonitaci francouz-

ských buldočků.
Základní

organizace

uspořádala

v areálu

ZO ČSCH v Úvalech ve dnech 18. – 19. listopadu
ve

spolupráci

s klubem

chovatelů

Amerických

Kingů a klubem chovatelů holubů Gigant homer

speciální výstavu uvedených plemen holubů.

Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského v Úvalech
Obec baráčníků J. A. Komenského v Úvalech
čítá 35 členů, rychtářkou je Hana Černá, syndikem pan Svoboda. Obec uspořádala 7. ledna ve
14 hodin v hotelu Budka výroční valné zasedá-

ní. Dále se konalo 10 konšelských sedění, ples
ve

spolupráci

s kulturní

komisí

rady

města,

zájezdy na Slovensko, do Chorvatska. Členové
obce se účastnili brigády v baráčnické zotavovně a následně i rekreace. 9. září krojovaní
baráčníci utvořili čestnou stráž při slavnostMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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ním rozvinutí vlajky města a účastnili se regionální slavnosti „Procesí od sv. Donáta ke
sv. Jiří na Hradešíně“ v rámci celoevropského
projektu Dny evropského dědictví.

Skautské středisko br. Jiřího Bubáka v Úvalech
Na Bílou sobotu ve velikonočním čase organizovalo středisko sbírku Skautské kuřátko.
V rámci

této

sbírky

skautské

středisko

v Úvalech shromáždilo 5 400,- Kč, které byly
odeslány na konto „Pomozte dětem!“.
V červenci uspořádal chlapecký oddíl čítající 20 příslušníků od 9 do 14 let letní sta-

nový tábor. Ve dnech 10. – 16. července vyrazil na tábor dívčí oddíl a to do Žďárských vrchů na základnu skautů z Poličky.
Junáci v Úvalech uspořádali v sobotu 23.
září od 14 hodin pro děti 6 – 12 let

u skaut-

ského areálu Klíč od Karamelové věže -

různé

překážky, hlavolamy, souboje, lanové lávky a
karamelová věž.
V sobotu 14. října zorganizovalo skautské
středisko v Úvalech již 3. ročník sbírky Po-

stavme školu v Africe. Pomocí členů skautského střediska se podařilo vybrat částku 4 500,Kč,

která

byla

odeslána

na

konto

Člověk

v tísni.
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Skautské
středisko
br. J. Bu-

21. října se uskutečnila výprava úval-

ských skautů na Plachtu. Kopec Plachta jižně
od Úval je snad nejčastěji navštěvovaným místem výprav skautského oddílu.
4. listopadu se konala výprava skautů ke

Klínci. Šest skautů s vedoucím se vydalo prozkoumat tajemné jeskyně u Klínce.
23.

prosince

vnesli

skauti

a

skautky

z Úval betlémské světlo do kostela Zvěstování
Páně a do Husovy kaple Církve československé
husitské v Úvalech. Umožnili tak obohatit řadu
úvalských rodin o krásný symbol vstupu do vánočních svátků.

Sbor dobrovolných hasičů a výjezdová jednotka SDH
Lednem začal pro sbor běžný pracovní rok
údržbou techniky, školením členů.
Výjezdní jednotka vyjížděla k celkem dvaceti požárům. K těm největším patřil bezesporu
požár bývalého cukrovaru. Vypukl v ranních hodinách dne 24. ledna. Na místě zasahovalo 13
jednotek SDH. U zásahu se vystřídalo 131 zasahujících hasičů, 26 ks

cisteren, 4 ks výškové

techniky, týlový kontejner s nosičem a 2 osobní vozy. Během zásahu došlo k zamrznutí 5 ks
CAS

(především

ovládacích

prvků

čerpadel)

a

2ks výškové techniky. Bylo spotřebováno 471 m3
vody. Teplota ovzduší
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Sbor dobrovolných ha-

15°C .

Celkem u požárů naše jednotka odpraco-

vala 414 hodin, u 6 dopravních nehod celkem
112 hodin. Kuriózní případ se stal 19. února,
kdy byla jednotka povolána k záchraně tonoucího na rybníku Fabrák. Po příjezdu na místo bylo

zjištěno,

že

se

jednalo

o

mladíka

v podnapilém stavu, který skočil do vody vysekaným otvorem v ledu, a jelikož byla i na něho
voda příliš studená, tak vylezl a dožadoval se
zadržení Policií ČR a umístění do cely. Byl
předán Záchranné službě k ošetření a byl odvezen

do

psychiatrické

technickou
krát,

pomoc

z toho

4x

byl

léčebny.
výjezd

výjezd

na

Na

celkem
čerpání

zásahy

–

čtrnáctvody

ze

sklepů a studní. Celkem se zúčastnilo 53 členů
a bylo odpracováno 148 hodin. Jednotka byla
také povolána k účasti na taktické cvičení do
Českého Brodu – Liblic na místní střední školu. V polovině března byly zakoupeny a instalovány nové radiostanice do obou vozidel a na
základnu a zakoupeno 6 kusů ručních radiostanic typu Motorola. Družstva žen i mužů a mužů
starších se zúčastnila pěti soutěží v požárním
sportu s velice dobrými výsledky. Opět

byl

uspořádán pro hasítka hasičský tábor ve Stříbrné Skalici. Tohoto běhu se zúčastnili i hasítka z Nových Jiren. Hlavní akcí roku byly
oslavy

120.

výročí

založení

úvalského

sboru

23. září. Na náměstí přijela na výstavu jak
historická, tak i součastná hasičská technika.
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Bylo

také

možno

zhlédnout

ukázky

vojenských

automobilů z II. světové války. V „tesko“ domku byla uspořádána výstava o historii sboru a
jeho

výsledcích.

Okolo

základní

školy

a

na

hřišti pod kostelem probíhaly pro děti různé
soutěže se sladkými odměnami. Během celého dne
byly k vidění i různé ukázky zásahů hasičů a
Policie ČR. Nakonec bylo uspořádáno velké slosování o věcné ceny. Celá akce byla pojata jako dětský den. V podzimních měsících byla provedena kompletní rekonstrukce elektrické instalace provozní části požárního domu, jelikož
stará

instalace

v havarijním

stavu.

byla

ještě

Poslední

původní

akcí

roku

a
2006

byl výjezd na požár automatu na pitnou vodu u
budovy Městského úřadu v Úvalech.

Český rybářský svaz
Místní organizace uspořádala ve dnech 10.
a 11. června zájezd mladých rybářů do obce
Černé Budy nedaleko města Sázavy. Děti si užily ubytování v chatkách a rybaření v nedaleké
řece Sázavě. Bylo uloveno 25 kusů ryb.
V sobotu 23. září byly uspořádány závody

v lovu ryb udicí seniorů místní organizace
ČRS na rybníku Lhoták. Závodů se účastnilo 29
členů místní organizace starších 60 let. Ulovilo se 148 ks ryb, nejmenší hodnocená ryba
měřila 29 cm, největší 50 cm. Vítězem se stal
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Český rybářský svaz

Václav Moravec, na 2. místě byl František
Krejčí a na 3. místě stanul Vladimír Nečas.
Místní organizace ČRS v areálu pod Slovany koupila pozemek od Pozemkového fondu ČR

pro stavbu objektu pro hospodářskou činnost
a stavbu zahájila. Byly vybetonovány základové spáry a základové desky. Budova bude mít
zastavěných 150 m2. Byla provedena hrubá stavba

obvodového

zdiva,

zavěncování,

položení

stropních panelů a příprava pro montáž krovů.
Po

montáži

krovů

byla

provedena

pokládka

střešní krytiny typu Bramac a stavba byla zazimována. Stavba dosud byla realizována z 95%
svépomocí,

jednotlivých

akcí

stavby

se

v průměru účastnilo 12 – 15 členů místní organizace.
3.listopadu

uspořádala

místní

organizace

rybářské závody dětí na rybníku Fabrák. Během
závodů ulovily děti celkem 31 ks ryb. Na 1.
místě se umístil Jaroslav Macek, na 2. místě
Michal Benešovský a na 3. místě Jakub Benešovský.

Ceny

předal

starosta

města

MUDr.

Jan

Šťastný.
V posledním čtvrtletí t.r. úvalští rybáři
slovili

všechny

výrobní

nádrže

v držení

své

místní organizace. Začalo se s výlovem JÁMY a
skončilo se s výlovem největšího rybníka HORNÍ
Úvalský. Celkem bylo vyloveno 113 456 kg násad
v druzích kapr, lín, amur, sumec, štika a bílá
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ryba

s převahou

kapra.

Na

sportovní

rybník

FABRÁK bylo vysazeno 2 440 kg tříletého kapra,
140 kg amura, 49 ks štiky, 10 ks candáta, 3 ks
sumce a 60 kg bílé ryby.

Úvalský spolek akvaristů
Úvalský

spolek

akvaristů

uspořádal

27.

Úvalský
spolek

května v areálu sokolovny 8. prodejně presentační akvatrh českých distributorů, výrobců a
chovatelů

všeho

akvaristického

AKVA

ÚVALY

2006.
16. prosince spolek uspořádal 8. vánoční

akvatrh v areálu sokolovny v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic.

Svaz tělesně postižených

v ČR

Místní organizace v Úvalech uspořádala po
své výroční členské schůzi řadu zájezdů pro
své členy a jejich rodinné příslušníky.
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Svaz tělesné postižeČ

Sdružení Otevřené Úvaly
Sdružení Otevřené Úvaly vzniklo v červnu
roku 2006. Impulsem vzniku sdružení byla nespokojenost některých občanů s řízením města a
existence výrazné propasti mezi možnostmi města a jeho skutečným stavem. Rozhodli se, že se
budou podílet na rozvoji Úval a nápravě některých negativ. Název "Otevřené Úvaly" je vyjádřením základních cílů programu sdružení:
Úvaly jako město, otevřené svému okolí,
známé

svou

polohou,

podporou

sportu

a

kultury a hezkým životním prostředím.
Městský úřad, otevřený občanům, tzn. úřad
vstřícný potřebám, efektivní, korektní.
Otevřené řízení města, tzn. maximální podíl občanů při správě města a kontrola
při nakládání s jeho majetkem i budoucností.
Jako sdružení nezávislých kandidátů představilo sdružení Otevřené Úvaly svůj program a
jeho kandidáti se zúčastnili podzimních komunálních voleb. V těch získali přes 30% hlasů.
I když to nestačilo na to, aby mohli převzít
vedení města, získali silné postavení v zastupitelstvu. K původním členům přibyli další, i
v tomto principu se sdružení drží svého motta
„otevřené“.
Sdružení orientuje svoji činnost v Úvalech na
tyto základní oblasti:
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Sdružení
Otevřené
Ú

1/ účast na správě a řízení města prostřednictvím svých zastupitelů
2/ podpora místních sdružení, spolků a úvalských organizací (poradenská činnost při získávání dotací, zjišťování potřebných informací
atd.)
3/ informování občanů o podstatných událostech
v řízení města prostřednictvím časopisu Otevřené

Úvaly

a

webových

stránek

www.otevreneuvaly.cz
4/ vlastní projekty sdružení, které mají vést
ke zlepšení vzhledu a životního prostředí města
Předsedou sdružení je Mgr. Petr Borecký

Klub přátel
Úval a okolí

historie

a

přírody

– občanské sdružení fyzických a právnických osob
Klub přátel historie a přírody Úval a oko-

lí, občanské sdružení, byl založen v Úvalech
18. února 2006. Na tomto shromáždění byl předsedou

Klubu

zvolen

Dr.

Vítězslav

Pokorný

a

místopředsedou Ing. Vladislav Procházka, vedoucím historické sekce Jan Psota ml., vedoucím ekologické sekce Petr Urban.
Klub vedle akcí pro veřejnost zpracoval
návrh

na

zřízení

přírodního

parku

ŠKVORECKÁ

OBORA - KRÁLIČINA Dále připravil návrh na prohlášení devítiobloukového železničního viaduktu,

„Devět

kanálů“,

kulturní

památkou,

Klub

také připravil návrh na prohlášení památných
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2006
105)

strana 73 (celkem

Klub přátel
historie a
přírody
Úval a oko

stromů v úvalském katastru. V dubnu letošního
roku členové klubu, Dr. V. Pokorný a P. Urban,
vysadili v parčíku před hasičským domem malý
platan, který věnoval pan Ing.

Hásek.

Jan

Psota, Milan Bednář a Petra Kyselová intenzivně zpracovávají přehled o drobných památkách
/kapličky, kříže, památníky, náhrobky apod./
na

území

bývalého

škvoreckého

panství,

V červnu Klub vydal Historický sborník za rok
2005, který zpracoval Dr. Vítězslav Pokorný a
technicky připravil Ing. Vladislav Procházka.
Byla navázána spolupráce s Muzeem Čelákovice,
které

zajišťuje

archeologický

výzkum

v úvalském katastru v souvislosti s objevením
územního

osídlení

v mladší

době

kamenné

v lokalitě Slovany – nález pecí. Město akceptovalo

stanovisko

a

doporučení

Klubu

k nevhodnému umístění kontejnerů pro třídění
odpadových

surovin

na

náměstí

Arnošta

z Pardubic. Ke dni 1. 9. 2006 tyto kontejnery
přemístilo do Riegrovy ulice, naproti Multitecu. Na návrh Klubu Městský úřad Brandýs nad
Labem – odbor životního prostředí přijal účast
Klubu jako účastníka správního řízení při řešení

problematiky

životního

prostředí

v katastru města Úvaly. 14. října

Klub rovněž

připravil

pro

Základní

školu

v Úvalech

pro-

jekt: „Doplnění teoretické výuky dějepisu žáků
ZŠ

Úvaly

o

praktickou

část.

–

I.

Cesta

po

úvalských památkách a II. Za poznáním strážníMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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ho hrádku Skara, jeho terénních pozůstatků, a
středověkého

kamenného

mostku

v Králičině.

V neposlední řadě se Klub jako zakladatelský
subjekt

účastní

činnosti

obecně

prospěšné

společnosti Region Pošembeří.

Obyvatelstvo
K

31. prosinci 2006 žilo v Úvalech

5

058 obyvatel. Z toho bylo v roce 2006 přihlá-

Počet obyvatel

šeno k trvalému pobytu 140, odhlášeno 113, narozeno 58, zemřelo 57 obyvatel. Za rok 2006
tak ve městě fakticky přibylo 28 obyvatel.
Sňatky

Sňatky
Manželství uzavřená v matričním obvodě Úvaly
1)

20.01.2006

David Franek Lucie
Pokorná

2)

21.04.2006 Petr Kotrbatý

Jana Hocková
3)

26.05.2006 Erik Geletka

Eva Valíková
4)

26.05.2006 Jiří Hrstka

Martina Krůtová
5)

07.07.2006 Jiří Kocek

Veronika Šmejkalová
6)

04.08.2006 Jan Kučera

Barbora Pospíšilová
7)

05.08.2006

Michal Novotný
Jitka Dvořáková
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8)

05.08.2006 Petr Snop

Kateřina Slunečková
9)

01.09.2006 Martin Hovorka

Jaroslava Čecháková
10)

15.09.2006

nov
11)

Lom-Ali Movsarovič Sulejma-

Renáta Linzová
06.10.2006

Josef Urban

Božena

Roman Fuchs

Anna

Ježková
12)

29.12.2006

Ondráčková

Sňatek uzavřen v Šestajovicích
1) 07.07.2006

Metin Uluagač

Marie Bub-

níková

Prvním občánkem Úval v novém roce

První občánek

2006
6. ledna se jako první občánek Úval narodil Alex Hanzlíček.

Nejstarší občanky Úval
V Úvalech

k

Nejstarší
občanky

31. prosinci 2006 byly nej-

staršími občankami města Úvaly Marie Haláková

– 94 let a Božena Kubátová – 94 let.

Uvítání nových spoluobčánků

Noví spoluobčánkové

Leden – Jura Matyáš, Yveta Rydrychová, David
Šindelář.
Březen – Jiří Gebelt, Ivana Drábová, Alex Hanzlíček,

Lukáš

Hojka,

Natalie

Chytková,

Anna Kučerová.
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Duben – Lukáš Císař, Zora Martinovská, Jan Rataj, Tobiáš Šťastný, Lukáš Tischer.
Květen

–

Helena

Chadimová,

Kateřina

Chromá,

Viktor Mašín, Petra Nechvílová, Lukáš Rataj, Oliver Slezák, Jakub Souček, Tomáš
Zoubek.
Červen – Alžběta Ježková, Matyáš Hrbek.
Červenec – Natalie Bláhová, Nela Bláhová, Michal Borecký, Nicol Mahnigová, Tomáš Roj,
Tobiáš Turek, Jakub Veselý, Victoria Hendelak Waley.
Srpen – Tereza Bednářová, Barbora Kadlecová,
Šimon Kuhn, Živa Lukášková, Michaela Slabáková.
Září – Albert Matyáš Dvořák, Rozálie Dvořáková, Richard Hanuška, Anna Kotzianová, Tomáš Kroc, Gabriela Mastná, Kamila Matoušková, Veronika Pokorná.
Říjen – Petr Černý, Veronika Foučková, Denisa
Lacinová, Natálie Podlešáková.
Listopad

–

Šimon

Černý,

Karolina

Gatyásová,

Adriana Říhová, Matyáš Štefek.
Prosinec – Kateřina Dlouhá, Eliška Kučerová,
František Petráň, Kateřina Pokorná, Patrik Tesař, Lucie Vysušilová.

Významná

jubilea

Významná
jubilea ob-

Leden – 93 let Emilie Rücková.
Únor – 85 let Bohuslav Milota, Eliška Řadová,
Dana Štembergová; 86 let Josef Kabát; 87
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let Jindřiška Truksová, 89 let Marie Pšeničková, 90 let Emilie Slavíková, 92 let
Anežka Kafková.
Březen – 85 let Jiří Brodský, Anna Gálisová,
Miloslava Kotlandová, Stanislav Kunc; 86
let

Marie

Dovolilová,

Helena

Klossová,

Jarmila Šebková; 87 let Miroslav Kotland;
91 let Antonie Svobodová.
Duben – 85 let Marie Bosáková, Jaroslav Pščolka, Františka Šafránková; 86 let Johanka
Hromadníková; 88 let Jan Kotval; 90 let
Jaroslav Kramář; 93 let Zdenka Kašparová.
Květen – 85 let Marie Kopecká; 86 let Bohuslav
Dvořák, Blažena Eliášová, Zdenka Havelková, Růžena Kociánová, Běla Stříbrská; 87
let Veronika Bohatová, Jan Vrdlovec; 89
let Marie Nováková.
Červen – 85 let František Kohout, Vlasta Strnadová, Růžena Škorpilová, Ella Tazlerová; 88 let Oldřich Šolc, Zdeňka Vernerová; 89 let Marie Holánková.
Červenec – 85 let Věra Čejková; 86 let Anna
Červenková, Růžena Gromanová; 93 let Leopolda Lupínková, Marie Součková.
Srpen – 85 let Marie Elčknerová, Václav Vícovský; 86 let Božena Jelínková, Vladimír
Poledník;

87

let

Jaroslava

Absolonová,

Ladislav Čermák, Miroslav Selix.
Září – 85 let Václav Jenšovský, Marie Moižišová, Jaromír Pražák; 86 let Josef VyskoMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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čil; 87 let Růžena Strnadová, Marie Trnková, František Žaba; 90 let Alžběta Kovačíková, Ludmila Slavíková.
Říjen – 85 let Karel Šochman; 86 let Jaroslav
Bartoň; 88 let Marie Matějková; 92 let
Marie Slavíková.
Listopad – 85 let Věra Kobrová, Františka Kučerová; 86 let Miroslav Fišar; 87 let Marie Duková; 88 let Antonie Kabašturová;
92 let Růžena Ouzká.
Prosinec – 85 let František Buchar;

87 let

Vlasta Andrlová, Janina Jarochová; 88 let
Tomáš Vondráček; 90 let Anna Vernerová;
94 let Marie Haláková, Božena Kubátová.

Navždy jsme se rozloučili se zeZemřelí občané

mřelými
Leden – Oldřich Bakos, Tomáš Hlávka, Marie Neslerová, Jaroslava Vícovská, Růžena Volšová.
Únor – Eva Bednářová, Hana Benešová, Božena
Kotvalová,

Jindřich

Kratochvíl,

Amalie

Ulrichová.
Březen – Eva Andrejsková, Jaroslav Bořt, Helena

Hromádková,

Karel

Linhart,

Veronika

Roškotová, Anna Svačinová, Václav Tůma.
Duben – Jana Čiháková, Jan Klika, Karel Šťastný, Štěpánka Wolfová, Zdeňka Zimová.
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Květen

–

Marie

Cmíralová,

Ludmila

Klejnová,

Marie Malá, Jiří Štěpánek, Jaroslav Vitovský.
Červen

–

Marie

Fliegelová,

Pavel

Lopaťuk,

Eliška Řadová, Karel Smolík, Marie Voltrová.
Červenec

–

Marie

Bosáková,

Marie

Cmíralová,

Anna Junková, Božena Paulová, Helena Prchalová, Milada Selixová, Božena Vodrážková.
Srpen

–

Helena

Červinková,

Jiřina

Šeredová,

Věra Vlková.
Září – Václav Drahorád, Karel Duda, Jindřiška
Plačková, Emílie Slavíková.
Říjen – Marie Klíčová, Helena Snětinová.
Listopad – Zdeňka Businská, Alena Culková, Marie Holánková, Jan Kotval, Věra Landesková, Anna Němečková, Marie Šintlerová, Josef Týbl, Alena Vašinová.

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Od ledna 2006 byl zahájen provoz interní

ambulance

MUDr.

Hrabálka

v

přízemí

budovy

zdravotního střediska
Od září došlo ke změně ordinačních hodin

ordinace gynekologie na úterý 8 – 14 hodin a
čtvrtek 12 – 16 hodin. Ordinuje MUDr. Garaiová
(dříve Kirchnerová), která již v úvalské ordinaci zastupovala.
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Odpadové hospodářství, péče
o životní prostředí, o čistotu vod, o městskou zeleň
Zastupitelstvo města stanovilo výši poplatku za odpady v roce 2006, při porovnání
nákladů

rozhodných pro výpočet výše poplatku,

na 492,- za osobu ročně. Domovní odpad a tříděný

odpad

z

kontejnerů

odváží

společnost

A.S.A., spol. s r.o., roční výdaj přes 2,5 mil
Kč.

Domovní odpad a komunální odpad
Město zajišťuje svoz popelnicových nádob
o objemu 1100 litrů
ks, 120 litrů 1073 ks

2 kusy, 240 litrů
a 80 litrů

475

419 ks,

svoz probíhá 1x za 14 dní. Komunální odpad
(veřejné koše, hřbitov, odpad z činnosti města) odváží firma J. Kotval, roční výdaj cca
0,5 mil. Kč. Pololetní svozy bioodpadu a velkoobjemového odpadu ze stanovišť provádí firma
J. Kotval, roční výdaj přes 0,5 mil. Kč. Velkoobjemové

kontejnery

jsou

umisťovány

na

53

stanovištích.

Tříděný odpad
Tříděný kontejnerový odpad město zajišťuje na 20 stanovištích, kde je umístěno celkem
21 kontejnerů na sklo o objemu 1100 litrů, 23
kontejnerů na papír o objemu 1100 litrů a 37
kontejnerů na plast o objemu 1100 litrů. Město
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Odpad a životní pro-

vydává na odvoz tříděného odpadu ročně cca 650
tisíc korun.
2x ročně je zajišťován svoz železa, odběr
je zajištěn přímo od nemovitostí p. Fidlerem,
provozovatelem

sběrného

dvora.

Na

likvidace

černých skládek město vydává každoročně náklady kolem 100 tis. Kč.
Úvalský odpad je odvážen na skládku v obci Radimi.
Ve městě byla opět otevřena nová výkupna
sběrných

surovin

Provozovna

byla

přemístěna

z bývalého cukrovaru do areálu zrušeného statku Hostín ve Škvorecké ulici čp. 33. Provozovna sběrných surovin má otevřeno pondělí – pátek 8 – 16 hodin, v sobotu 8 – 11.30 hodin a
vykupuje papír, železo, barevné kovy a olověné
baterie.
Jarní a
podzimní

Jarní a podzimní úklid města
I.

etapa – svoz starého železa ve dnech 8.
a 9. dubna, 15. a 16. dubna.
V podzimním období

7. a 8 října, 14. a

15. října.
II. etapa – svoz biomateriálů a objemnějších odpadů dle harmonogramu svozu a
stanovišť jednotlivých kontejnerů
v průběhu měsíce dubna a října, též začátkem listopadu.
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Již tradičně byl prováděn 8. dubna úklid
lesa

za

mateřskou

školou

na

Pražské

ulici.

Brigádu organizovali občané svépomocí. městský
úřad

zajistil

pytle

na

odpadky

a

přistavil

kontejnery.

Vývoj počasí
Činnost srážkoměrné stanice

Srážkoměrná
stanice

Srážkoměrná stanice působí v Úvalech od
5. května 1986. Výsledky jejího měření za rok
2006 se odrážejí i v následujících údajích.
Leden

byl

poměrně

studený,

sněhová

po-

krývka se udržela celý měsíc, její výška se
pohybovala od 4 do 11 cm. Na Nový rok padal
mrznoucí déšť, 21. ledna se oteplilo na 4o C, o
–7o C. Nejchladněji bylo 24.

den později bylo

– 15,1o C. Takto

ledna, kdy bylo naměřeno

chladno bylo až do konce měsíce. Rovněž
celý

únor

byl

sníh

od

7

cm

po

po

nesouvislou

vrstvu. 17. února nastalo krátké oteplení, 19.
února byla naměřená teplota 8,4o C, ale již o
týden

později

se

znovu

ochladilo.

Začátkem

března počal sníh pomalu mizet, 11. března se
sněhová pokrývka zcela ztratila, ale již odpoledne přišly sněhové přeháňky a druhý den napadlo 18 cm sněhu, takže sněhová vrstva dosáhla

19

cm,

což

bylo

nejvíce

za

celou

zimu.

Ochladilo se na

–8o C, teprve po nástupu ka-

lendářního

se

jara

začalo

oteplovat

a

26.

března sníh definitivně zmizel. Sníh pokrýval
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zem nepřetržitě od 28. prosince 2005 do 25.
března 2006 (mimo 11. března), to je

celkem

88 dní. Je to zatím nejdelší období za dobu
trvání srážkoměrné stanice. Duben byl poměrně
studený a deštivý, krátké oteplení nastalo ve
dnech 25. a 26. dubna. Začátek května byl teplý a bez srážek, 16. května odpoledne přišel
silný déšť a bouřka, následovalo ochlazení a
deště s bouřkami, koncem měsíce se pohybovaly
teploty slabě nad 10o C, v noci kolem 7o C. Po
10. červnu se oteplilo (16. června až 29,9o C),
teploty se pohybovaly kolem 30o C, pak opět
silné deště a bouřky, nejvíce pršelo 30. června cca od 01.30 do 11 hodin, kdy spadlo 46,8
mm srážek, potom bylo opět teplo. Červenec byl
velmi teplý, podle údajů pražského Klementina
bylo 20 tropických dnů, což je nejvíce za posledních 60 let. Na srážkoměrné stanici byla
naměřena nejvyšší teplota 27. července a to
31,5o C. Silný déšť byl 14. července, spadlo
31,0 mm srážek, jinak byly srážky v měsíci minimální.

Ochlazení

nastalo

až

30.

července.

Začátkem srpna se ochladilo z 25o C na 14o C.
Celkově byl srpen chladný a deštivý.

Teploty

v září přesahovaly 20o C, bylo slunečně a minimální srážky. Také říjen byl poměrně teplý,
pouze 17 a 18. října klesla ranní teplota na
0o C. Jinak i v říjnu pohybovaly teploty kolem
20o C, koncem měsíce nastalo ochlazení. Hned
první listopadový den napadl poprašek sněhu,
Město Úvaly - Kronikářský zápis 2006
105)

strana 84 (celkem

3. listopadu se vytvořila pokrývka 1 cm vysoká, ale další den byl již bez sněhu. Teploty
se

v listopadu

v prosinci

pohybovaly

nenastalo

kolem

výraznější

8o

C.

Ani

ochlazení

a

srážek bylo velmi málo. Teprve 27. prosince
klesla teplota pod nulu, 28. prosince sněžilo,
ale již 30. prosince se oteplilo na 11o C a
sníh roztál. Podle Klementina je zima v roce
2006 nejteplejší za posledních 45 let.

Srážky v roce 2006
leden

18,8 mm

únor

24,6 mm
duben

březen

57,0 mm

48,6 mm

květen
červen

83,2 mm
červenec

102,8 mm

60,3 mm

srpen

114,2 mm

září

15,7

mm
říjen
pad

34,5 mm

listo-

24,5 mm

prosinec

23,3 mm
Celkem za rok 2006 napadlo v Úvalech 607,5 mm
srážek.

Úvalské teplotní a srážkové extrémy
Nejvyšší měsíční srážky
pen

sr-

114,2 mm

Nejnižší měsíční srážky
ří

zá15,7 mm

Nejvyšší denní srážky
29. červen
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Nejvyšší denní sněhové srážky
zen

18

12. bře-

cm

Nejvyšší sněhová vrstva
14. březen

19

13.-

cm

Nejvíce dnů bez srážek
ří

zá25

Nejméně dnů bez srážek

srpen

10
K žádnému rekordnímu překročení měřených hodnot v roce 2006 nedošlo.

Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI

Historické kalendárium kulatých výročí
města Úvaly v roce 2006

Historické
kalendárium

645 let od počátku vlastnických práv významného vladyckého rodu Olbramoviců ke škvoreckému
majetku

a

městečku

Úvaly.

Roku

1361

Olbram

Menhart zakoupil rozsáhlý škvorecký majetek.
Kromě hradu a vsi Škvorec, vesnic Zlatá, Květnice, Hradešín, Horky, Přišimasy, to bylo také
tvrz a vladycký dvůr Hostín a polovina městečka Úvaly. Tento majetek rod držel po sto let.
610 let od nástupu Olbrama ze Škvorce, nejstaršího syna zakladatele škvorecké větve Olbramoviců Olbrama Menharta, na pražský arcibiskupský stolec. 31. ledna 1396 jmenoval papež Bonifác IX Olbrama ze Škvorce 4. arcibiskupem pražským.
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350

let

od

zastávky

panovnického

dvora

v Úvalech, když tudy cestoval císař Leopold I.
do Prahy ke své korunovaci na českého krále.
(r. 1656)
305 let od postavení kamenné sochy sv. Jana
Nepomuckého v Úvalech, původně v dolní části
náměstí,

významným

úvalským

Doubravou. (r. 1701)

měšťanem

Jiřím

Jiří Doubrava byl zámož-

ným nájemcem Hořejší hospody v Úvalech (naproti bývalé rychtě v čp. 2).
300 let od přestavby zájezdního hostince, později hotelu U Českého lva, kněžnou Terezii Savojskou do podoby, ve které přetrval až
dvacátých

let

20.

století

(hotel

do

zbořen

v letech 1987 a 1988).
190

let

od

napsání

první

divadelní

hry

s názvem Libohra z historie Josefa Egyptského
místním mlynářem Františkem Pleskotem v roce
1816, budoucím zakladatelem prvního literárního sdružení v Úvalech.
135 let od založení místní četnické stanice
v Úvalech (r. 1871).
150 let od založení samostatné katolické farnosti při kostele Zvěstování Páně v Úvalech.
(říjen r. 1856)
145 let od narození významné úvalské osobnosti, spisovatele a pedagoga Josefa Kožíška (r.
1861).
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140 let od okupace Úval pruskými vojáky po porážce Rakouska v prusko-rakouské válce (červenec až srpen 1866).
140 let od založení prvního divadelního kroužku

v Úvalech

farářem

P.

Františkem

Soukupem

z řad úvalské mládeže. (konec roku 1866).
135 let od založení první organizace místních
živnostníků pod názvem Společenstvo smíšených
živností. (r. 1871)
135 let od založení místního potravinářského
spolku Oul podle pražského vzoru. (r. 1871)
135 let od otevření cukrovaru v Úvalech. (15.
10. 1871)
125 let

od otevření Rudolfova háje, vysázené-

ho Okrašlovacím a štěpařským spolkem v Úvalech
na svazích Holé Hostýně. (30. 4. 1881 v rámci
slavnosti

u

příležitosti

sňatku

korunního

prince Rudolfa se Stefanií Belgickou).
120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Úvalech s prvním velitelem Pavlem Rosenbaumem.

(r. 1886)

110 let od působení Církve bratrské v Úvalech.
(r. 1896)
100 let od nástupu patera Aloise Dostála do
úřadu faráře úvalské farnosti. Významná osobnost

města,

spisovatel

a

autor

divadelních

her. (1. 6. 1906)
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95

let

od

založení

dvoutřídní

Živnostenské

školy pokračovací v Úvalech z podnětu místního
živnostenského společenství. (r. 1811)
85 let od ustavení náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech. (Původně založena 10. 3. 1921 ve Škvorci, v roce 1968 převedena do Úval)
85 let od založení Československé obce legionářské i v Úvalech.
85 let od úřední změny jména městečka Ouvaly
na Úvaly. (r. 1921 po marném boji představitelů městečka za záchranu původního tradičního
jména).
85 let od zavedení pravidelného autobusového
spojení Úvaly – Škvorec – Říčany.
60 let od zahájení činnosti občanských organizací

v

Úvalech:

Svazu

české

mládeže,

Svazu

brannosti a Svazu bojovníků za svobodu.
55

let

od

otevření

1.

mateřské

školy

organizovaného

ragby

v Úvalech. (květen 1951)
40

let

od

ustavení

v Úvalech.
35

let

od

otevření

nové

přístavby

základní

srážkoměrné

stanice

školy. (1. 9. 1971).
20

let

od

vybudování

v Úvalech, v Klostermannově ulici, na základě
smlouvy s Hydrometeorologickým ústavem v Praze
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Komořanech. (5. 5. 1986, původně pan Antonín
Šťovíček, nyní jeho zeť Ing. Jiří Veselý).
10 let od umístění pomníku Arnošta z Pardubic
na náměstí stejného názvu.

Zemřela akademická sochařka Hana Benešová

Zemřela ak.
soch. Hana

V lednu nás zastihla smutná zpráva: zemřela
svém

akademická
úvalském

sochařka

ateliéru

Hana

se

Benešová.

věnovala

Ve

drobné

užitkové a dekorační keramice. Do paměti občanů města se nesmazatelně zapsala například jako

autorka

keramické

plakety

města,

kterou

jsou oceňovány příkladné zásluhy o město Úvaly. Je také autorkou Betlému z pálené hlíny
zdobené glazurou, který darovala Husově kapli
Církve československé husitské v Úvalech. Svou
tvorbou se zařadila mezi osobnosti města, na
které se nezapomíná.

Přechod ze zimního na letní čas
Noc ze soboty 25. na neděli 26. března
2006 byla o hodinu kratší. Ručičky všech hodin
v zemi se již

27 let takto posouvají. A tak

ze středoevropského času se opět od 26. března
2006 začal letní čas. Před 12ti

lety (v roce

1994) se ČR přizpůsobila Evropské unii a prodloužila letní čas na sedm měsíců, do 31. října .
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Přechod na
letní čas

Konec letního času a přechod na zimní
čas
Letní čas skončil
v 03.00

se posunul

Konec letního času

29. října a

v neděli

zpět na 02.00 středoev-

ropského času.
Knihy
Aloise Do-

KNIHY ALOISE DOSTÁLA
V souvislosti
faře

naší

úvalské

se

změnami

a

úpravami

Římskokatolické

na

farnosti

v uplynulých dvou letech jsem se jako kronikář
města zajímal o osud knih historických povídek, napsaných a vydaných v období let 1900 –
1928 významnou osobností města Úvaly, spisovatelem a ochotníkem P. Aloisem Dostálem, farářem při kostele Zvěstování Páně, a uložených
právě na místní katolické faře. U duchovního
správce farnosti patera Mgr. Martina Marcinka
a

jáhna

Ing.

Jana

Pečeného

jsem

se

setkal

s velikou vstřícností. Ze vzájemných setkání
vzešel

závěr,

že

Římskokatolická

farnost

v Úvalech knihy historických povídek od Aloise
Dostála věnuje městu Úvaly. K tomu také došlo
v lednových dnech, kdy dar městu převzala místostarostka

města

Ing.

Jana

Horová

společně

s kronikářem města Dr. Vítězslavem Pokorným od
duchovního správce farnosti patera Mgr. Martina Marcinka a Ing. Vladimíra Komárka, administrátora in materialibis excurrendo. Dar tvoří
soubor 14 knih, které jsou jako autorské výtisky také vlastnoručně autorem podepsány. Je
zajímavostí, že převážným nakladatelem, který
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knihy A. Dostála vydával, je známý Josef R.
Vilímek

v Praze.

Knihy

ilustroval

ve

velké

většině Věnceslav Černý a také Oldřich Cihelka. Knihy jsou ve velmi dobrém stavu a věřím,
že rozšíří zvláštní fond městské knihovny. Byly tak zpřístupněny i našim občanům. Jedná se
o

tyto

knihy,

které

byly

předány

do

fondu

Městské knihovny v Úvalech:
- Za ztraceným synem (nakl.

Josef Kosina,

1900)
- Z proudu života

(nakl. J. Kosina

v Chrudimi r. ?)
- Dcery strážníkovy, román (Praha 1926)
- Vlna zkoušky (Praha 1926)
- Z hradu a tvrzí (nakl. E. Šolce r. ?)
- Z dob těžkých zkoušek (nakl. J. R. Vilímek
v Praze, 1926)
- Pro blaho vlasti, dějepisné povídky (nakl.
J. R. Vilímek v Praze, 1926)
- Pro rodné město a jiné povídky (nakl. J. R.
Vilímek v Praze, 1927)
- Za práva lidu (nakl. J. R. Vilímek v Praze,
1926)
- Za slávy otcův, dějepisné povídky (nakl. J.
R. Vilímek v Praze, 1927)
- Za vlast (nakl. J. R. Vilímek v Praze,
1927)
- Perštejnův panoš, a jiné povídky (nakl. J.
R. Vilímek v Praze, 1928)
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- Karel z Vlkanova, a jiné historické povídky
(nakl. J. R. Vilímek v Praze, 1925)
- Pod praporem blankytné barvy (nakl. J. R.
Vilímek v Praze, 1925)

Obvodní oddělení Policie ČR v Úvalech
Obvodní oddělení v Úvalech

bylo zřízeno

1. října 2005. Dne 26.června 2006 v 10.00 h

Předán areál Policie
ČR v Úvale h

bylo za účasti představitelů města a obvodního
oddělení Policie ČR oficiálně otevřeno a předáno zrekonstruované sídlo Obvodního oddělení
Policie ČR Úvaly v Riegrově ulici 897, v prostorách areálu Multitec. Oficiálního zahájení
provozu nové policejní služebny se zúčastnil
ředitel okresního ředitelství Policie ČR Praha
– východ plk. JUDr. Štěpánek, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Úvalech por. Václav
Pertl, zástupce vedoucího oddělení a další policisté. Jako hosté byli pozváni ředitel Policie ČR správy Středočeského kraje plk Vladimír
Ladovský,

starosta

města

Ing.

Ivan

Černý

a

místostarostka Ing. Jana Horová. Byly tak vytvořeny dobré podmínky pro práci místních policistů, do jejichž působnosti vedle Úval spadají ještě obce Dobročovice, Horoušánky, Horoušany, Jirny, Květnice, Nové Jirny, Sibřina,
Sluštice, Stupice, Šestajovice, Škvorec, Třebohostice a Zlatá.

DIVOKEJ BILL ZLATÝ
Výsledky v anketě o nejpopulárnější české
hudební interprety Český slavík 2006 byly vyMěsto Úvaly - Kronikářský zápis 2006
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Divokej
Bill zlatý

hlášeny
Státní

v sobotu
opeře.

Divokého

prosince

Fanoušci,

Billa

s napětím

9.

příznivci

v domovských

očekávali,

2006

jak

v pražské
a

přátelé

Úvalech
dopadne

jistě
souboj

v hlavní kategorii skupiny. Vždyť nominovanými
matadory byly vedle našeho úvalského Divokého
Billa takové skupiny jako Čechomor, Chinaski,
Kabát, Kryštof, Olympic. V letošním roce musely ale všechny skupiny ustoupit do pozadí před
Divokým Billem. Poprvé v historii získali zlatého Slavíka naši úvalští „Billové“ se ziskem
33

377

hlasů,

kteří

loni

skončili

v anketě

třetí a letos již dokázali porazit své největší soupeře Kabáty a loňské vítězné Chinaski.

Region Pošembeří
Na území Českobrodska, Úvalska, Škvorecka
a částečně i Nymburska vzniká tzv. Region Pošembeří. Dne 21. listopadu se v budově Městského úřadu v Českém Brodě uskutečnilo další z
pracovních jednání partnerů Pošembeří. Partnery – zakladateli je také město Úvaly a občanské sdružení Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí. Kromě jiného zde bylo schváleno
obsazení správní a dozorčí rady jako orgánů
nezbytných k založení obecně prospěšné společnosti - Region Pošembeří, o.p.s. Tak se členy
správní rady z Úval stali MUDr. Jan Šťastný a
Dr.

Vítězslav

Pokorný.

Založení

obecně

pro-

spěšné společnosti je totiž nezbytnou podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků z
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Region Pošembeří

dotačních zdrojů kraje, státu a výhledově i
EU. Region Pošembeří se připravuje na tvorbu
integrované strategie uceleného území, která
by měla jasně definovat hlavní cíle a priority
rozvoje. Strategie území bude vycházet a čerpat z podnětů, zkušeností, informací na úrovni
jednotlivých obcí. To znamená, že každý z občanů, bude-li mít zájem účastnit se místních
setkání, bude moci navrhnout své představy a
požadavky týkající se rozvoje obce, v níž žije.

Kalendář Úvaly 2007
Na přelomu měsíců listopad a prosinec byl

Kalendář
Úvaly 2007

dán do omezeného prodeje kalendář Úvaly 2007,
který vydala tiskárna TYPOL manželů Poledníkových. Krásně provedený závěsný kalendář obsahuje neméně krásné úvalské dobové fotografie a
připomenutí historie Úval nejen souhrnně, ale
i po historických datech.

Billové dali úvalským občanům vánoční
dárek
V pátek 22. prosince se na zcela zaplněném úvalském náměstí uskutečnil vánoční koncert kapely Divokej Bill, čerstvého držitele
Českého slavíka za letošní rok. Podle vyjádření pořádající českobrodské agentury Ameba Production věnovali členové kapely úvalským občanům tento volně přístupný koncert jako dárek.
Předkapelou byl Medvěd 009.
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Vánoční dárek Divoké-

Na náměstí opět vánoční strom
V adventním čase město opět postavilo na

Na náměstí
opět vánoč-

náměstí Arnošta z Pardubic, tentokrát před farou Římskokatolické církve, vánoční strom. Jeho umístění na tomto místě bylo velmi vhodné.
Byl to krásný a mohutný smrk, který vyrostl
v Úvalech a městu byl darován místním občanem
panem Mackem z Hálkovy ulice. Vánoční smrk byl
vysoký cca 13 metrů a osázen byl 150 žárovkami, z nichž 47 bylo barevných. Ke škodě věci
byla nenechavost některých občanů města, kteří
strom okrádali o žárovky.

Stěhovali se první obyvatelé do domků
na Slovanech

Domky na
Slovanech

Na Slovanech se stěhovali první obyvatelé
do

rodinných

staví v

domů,

které

firma

Čechoslávie

lokalitě Chorvatská.

Budování
v Úvalech

velkoprodejny

potravin

Velkopr
dejna p

V závěrečných měsících roku zahájila společnost Treinvest, s.r.o., v

areálu bývalého

cukrovaru v Úvalech. výstavbu diskontní prodejny

potravin

PLUS

DISKONT.

Příhodná

teplá

zima umožnila výstavbu nepřerušit a tak se dá
očekávat, že již v pololetí roku 2007 budou
úvalští občané nakupovat v nové velkoprodejně,
dosud v Úvalech jediné.

Archiv kroniky města Úvaly
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V

roce

2006

kronikář

města

shromáždil

v archivu kroniky města nové materiály jak následuje:
Alois Dostál – OUVALY. Popis městyse a okolí a
náčrt historický (Úvaly 1914)
Jaroslav Bedrna – ÚVALY (Úvaly 1968)
Památní kniha Spolku štěpařského a okrašlovacího v Ouvalech (Úvaly 1898)
Václav Chaloupecký – ARNOŠT Z PARDUBIC první
arcibiskup pražský – výpis
J. V. Šimák – Kronika Československá – výpis
(Praha 1925)
František

Šebek

–

Toulky

historií

Pardubic

(Pardubice 2006)
Bulletin Základní školy Úvaly 1912 – 2002
Informační bulletin Základní školy Úvaly (Úvaly 2002)
Dr. Karel Svoboda – Z historie a současnosti
obce Hradešín (2005)
Čeněk Tonder – Škvorec a okolí (1899)
Ing. Jan Pečený – Historie katolické farnosti
Úvaly v létech 1918 – 1938 (bakalářská práce
2005)
Zbyňka Šolcová – City a pocity (Praha 2005)
Ing. Vladimír Kolomý – Sborník dějin kultury
v Úvalech (2004)
Sborník povídek a humoresek (Praha 1912)
František X. Svoboda – Pečírkův Národní kalendář (Praha 1913)
Otakar Jedlička – Boje v Čechách a na Moravě
za války roku 1866 (1907)
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Listina, kterou král Vladislav II. Jagellonský
povoluje Jindřichu ze Stěžova vybírat mýto na
mostě přes Výmolu v Úvalech – 11. září 1489,
CD
KRONIKA
(Praha

LIDSTVA

–

Anopress,

Fortuna

Print

červen 1998), CD

KRONIKA ČESKÝCH ZEMÍ – Anopress, Fortuna Print
(Praha květen 1999), CD
KRONIKA 20. STOLETÍ – Anopress, Fortuna Print
(Praha prosinec 1999), CD
KRONIKA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY – Anopress, Fortuna Print (Praha 2003), CD
První obraz prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka – 1 x 0,5 m, perokresba,
1919
Mimořádné
události ve

Mimořádné události ve městě
V Úvalech hořelo auto
Policejní hlídka Obvodního oddělení PČR
Úvaly byla dne 12. ledna 2006 kolem páté hodiny odpolední přivolána k požáru osobního automobilu Ford Sierra combi v obci Úvaly. K požáru dorazil Hasičský záchranný sbor z Říčan a
vyšetřovatel
Nymburka,
technickou

Hasičského

jenž

jako

závadu

záchranného

příčinu

požáru

elektroinstalace.

sboru

z

stanovil
Hmotná

škoda byla vyčíslena na 20 000 korun. Lustrací
v policejní databázi bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo, které kdosi odcizil dne 27. prosince 2005 v obci Kostelec nad Labem.

Hořel cukrovar v Úvalech
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24. ledna 2006 došlo k rozsáhlému požáru
v areálu úvalského cukrovaru Při příjezdu hasičů již byla zasažena střecha objektu, plameny se pak rychle rozšířily na celou střechu.
Na likvidaci požáru se podílely profesionální
jednotky HZS Středočeského kraje z Říčan, Českého Brodu, Staré Boleslavi a Kolína, HZS Praha 4, 5 a 10 a dále jednotky hasičů dobrovolných:

Veleň,

Brandýs

nad

Labem,

Mnichovice,

Struhařov, Říčany, Kolovraty, Doubek, Mukařov,
Čelákovice, Jirny, Škvorec a zejména pak hasiči z Úval. Na místě samém se aktivně účastnili
policisté z obvodního oddělení Úvaly. Zasahující

úvalští

hasiči:

velitel

jednotky

Karel

Klíma, Jiří a Monika Rynešovi, Petr Frýdman,
David Navrátil, Miroslav Šindelář, Milan Busínský, Martin Tyl, Radek Šindelář, František
Ernest, Petr Junek a Rostislav Pangerl. Prvořadou

snahou

objektů,

hasičů byla

zejména

komplikoval

silný

ochrana

areálu
mráz.

vedlejších

autobazaru.

Hašení

Hasiči dokonce

před

polednem přistoupili k vystřídání hasičů, kteří na místě zasahovali delší dobu. Samozřejmostí byla

dodávka

teplých

nápojů

a

dalšího

zajištění záchranářů. V zasaženém objektu se
nenacházela
V zasažené

cukrovarnická
budově

bylo

několik

technologie.
autoservisů

různých firem a autobazar. Škody jsou vyčísleny na více než 8 miliónů korun,
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Jel příliš rychle a s vozidlem havaroval
Dne 13. března 2006 v poledne došlo na
silnici první třídy číslo 12 v

Úvalech k do-

pravní nehodě. Pětadvacetiletý řidič osobního
vozidla značky Honda Civic projížděl obcí ve
směru

od

Kolína

na

Prahu.

Jel

však

příliš

rychle. Vozidlo dostalo smyk, přejelo do protisměru a následně skončilo v levém silničním
příkopu. Řidič při nehodě zraněn nebyl. Dvaadvacetiletá spolucestující však byla rychlou
záchrannou

službou

převezena

do

nemocnice

v

Říčanech s lehkým zraněním. Dopravní nehodou
vznikla škoda ve výši 60 tisíc korun.

Na náměstí v Úvalech došlo k dopravní
nehodě - opilý řidič narazil do pomníku
Dne 22. března 2006 krátce po půlnoci
došlo v Úvalech k havárii osobního automobilu,
při níž byl těžce zraněn dvacetiletý muž. Mladík jel se svým vozidlem značky Škoda Favorit
po místní komunikaci ve směru od obce Nové
Jirny. Při projíždění levotočivé zatáčky však
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a
svým schopnostem. Automobil vjel mimo vozovku
a čelně narazil do pomníku Arnošta z Pardubic
stojícího

na

náměstí.

Šetřením

policisté

zjistili, že řidič před jízdou požil alkohol.
Hmotná škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc
korun.
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Řidič automobilu nedal přednost motocyklu
Dne 23. dubna 2006 v 15.50 došlo na silnici první třídy číslo 12 k dopravní nehodě.
Osmasedmdesátiletý

řidič

osobního

automobilu

značky Škoda Favorit jel ve směru od Kolína na
Prahu. U benzinové čerpací stanice v

Úvalech

tento řidič odbočoval vlevo na místo ležící
mimo komunikaci, přičemž nedal přednost v jízdě protijedoucímu motocyklu značky Honda. Došlo ke střetu, motocykl byl odmrštěn a začal
hořet. Na místě zasahoval Hasičský záchranný
sbor Český Brod a Úvaly. Šestadvacetiletý motocyklista byl s těžkým zraněním převezen do
nemocnice. Hmotná škoda byla vyčíslena na 160
000 korun.

Dva mladíci jsou podezřelí z trestního
činu pytláctví
Policisté

Obvodního

oddělení

PČR

Úvaly

šetřili případ, ke kterému došlo dne 14. května 2006 v době od 15.00 do 18.00 hodin v obci
Úvaly. Dva mladíci ve věku devatenáct let jsou
podezřelí z toho, že v uvedené době vstoupili
na pozemek Českého rybářského svazu, kde se
nachází chovný

rybník a že tam

na rybářský

prut chytili chovného kapra v délce 60 cm a
váze 5 kg. Podle zjištěných skutečností pak
mladíci kapra prodali za 200 korun. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 1 000 korun. Za pytláctví hrozí pachatelům trest odnětí svobody
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až na dvě léta, peněžitý trest, zákaz činnosti
nebo propadnutí věci.

Krádež měděných okapů
V době od 5. do 9. září 2006 došlo v
Úvalech ke krádeži měděných okapových svodů.
Zloděj nejprve prostříhal oplocení novostavby
rodinného domu, vnikl na pozemek a následně
odcizil 9 m měděných okapů v hodnotě přibližně
8.000 korun. Případ prověřují policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly.

Policistky zachránily muže před projíždějícím vlakem
Dne 25. září 2006 krátce po druhé hodině
ráno ohlásila výpravčí ČD Úvaly, že se na kolejích ve směru od Úval na Kolín pohybuje muž,
který nereaguje na výzvy k opuštění kolejiště.
Bezprostředně poté byly o situaci informovány
policejní

hlídky.

Bylo

třeba

rychle

jednat,

neboť v 2.20 hodin měl místem projíždět vlak
Pendolino. Dvě

policistky Obvodního oddělení

PČR Úvaly hlídkovaly právě poblíž nádraží a
okamžitě

vyrazily

na

místo.

Hrozilo

bezpro-

střední nebezpečí, avšak muž na výzvy blížících se policistek stále nereagoval. Policistky vstoupily do kolejiště a muže rychle odvedly

stranou.

Vzápětí

projel

vlak.

K

žádnému

zranění nedošlo. Muž však byl silně dezorientován a přivolaná lékařka rychlé záchranné pomoci

potvrdila,
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zá-

chvat.

Šestadvacetiletý

muž

byl

převezen

na

pozorování do nemocnice v Českém Brodě.

Jízda vozidlem bez řidičského oprávnění
a pod vlivem alkoholu
Dne 4. října 2006 v 23.30 hodin kontrolovali

policisté

Obvodního

oddělení

PČR

Úvaly

řidiče osobního vozidla značky Nissan, projíždějícího Úvaly. Policisté na místě zjistili,
že pětatřicetiletý muž není držitelem příslušné

skupiny

řidičského

oprávnění.

Orientační

dechová zkouška u řidiče navíc prokázala přítomnost alkoholu v krvi a následné měření potvrdilo 2,24 promile alkoholu v krvi. Policisté věc řeší ve zkráceném přípravném řízení jako

podezření

z

trestného

činu

ohrožení

pod

vlivem návykové látky a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.

Přes noc došlo palivo
Policisté

Obvodního

oddělení

PČR

Úvaly

šetří případ krádeže pohonných hmot, k němuž
došlo v době od 7. do 8. října 2006 v průmyslové zóně v k.o. Úvaly. Přes noc kdosi rozlomil víko nádrže nákladního automobilu značky
Volvo a odčerpal přibližně 400 litrů motorové
nafty. Způsobená škoda byla vyčíslena na 14
000 korun.

Obviněn z loupežného přepadení
Dne 31. října 2006 zahájili policisté z
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řicetiletému muži z Prahy, který byl obviněn z
trestného

činu

loupeže

a

porušování

domovní

svobody. Muž je viněn z toho, že dne 15. září
2006 v 10.00 hodin v obci Úvaly přepadl třiaosmdesátiletou ženu. Poškozená se právě vracela z nákupu a vstupovala do vchodu domu, když
od ní měl poškozený s nožem v ruce požadovat
vydání peněz. Z nákupní tašky jí pak odcizil
peněženku s hotovostí 750 korun. Vyšetřování
bude probíhat na svobodě.

Závěr kronikářského zápisu za rok 2006.
Prameny a zdroje:
Kroniky městyse a města Úvaly od roku 1918.
Usnesení Rady města Úvaly 2006.
Usnesení VZZM Úvaly 2006.
Informace, osobní poznatky kronikáře města
z účasti na akcích a ze setkání s občany.
Měsíčník Život Úval, ročník 2006.
Denní tisk – MF DNES, Právo, Blesk, Metro, rok
2006.
Informace a podklady členů letopisecké komise
města a kronikářského aktivu, rok 2006.
Podklady městských zařízení
Podklady a informace politických stran, spolků
a sdružení ve městě za rok 2006.
Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok
2006.
Zpráva Policie ČR, oddělení Úvaly
http://portal.gov.cz/
www.divokejbill.cz
www.mvcr.cz
www.uvaly.cz
www.mestouvaly.cz
www.ouvaly.cz
www.mddmuvaly.cz
Informace, podklady a internetové stránky různých
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www.zsuvaly.cz
hospodářských subjektů ve městě.
www.ccshuvaly.wz.cz
www.klubuvaly.wz.cz
www.odsuvaly.cz
www.volbaprouvaly.cz
www.otevreneuvaly.cz
www.nezavisli.unas.cz
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