
     Zápis 
 

z jednání komise letopisecké 
 č. 1/2015 ze dne 24.06.2015 

 
 

Přítomni:   Ing.Z.Havránková, Ing. J.Horová, Ing. V.Procházka, Dr.V.Pokorný,  Ing.Lukáš 
Rubeš, M.Černá, 
Omluveni: PhDr.A.Horová, Mgr.A.Janurová, PhDr.L.Mandová,  
Nepřítomen:Josef Štěpánovský 
Host: J.Tesařová – vedoucí úřadu 
 
Program:  
 
1) Úvod 
2) Jmenování členů komise 
3) Návrh názvů ulic 
4) Příprava kronikářského zápisu za rok 2014 
5) Historický archiv města – evidence a digitalizace archivních materiálů 
6) Různé  
 
 
1. Úvod 

Komise je usnášení schopná. 
2. Jmenování členů komise 

Předsedkyně komise Ing.Z. Havránková informovala o 2 nových členech letopisecké 
komise   Mgr. Aleně Janurové a Ing. Lukáši Rubešovi, kteří byli jmenováni radou města 
dne 26.05.2015 usnesením č. R-300/2015. 
   

 
3. Návrh názvů ulic 
Před jednáním letopisecké komise proběhlo elektronické hlasování o názvech nových ulic    
v Radlické čtvrti. Navržené názvy vycházejí z historie husitského hnutí a navazují na názvy 
stávajících ulic ve čtvrti. Dále bylo hlasováno o názvu ulice „Mezi Cihelnami“ (v Radlické 
čtvrti i v oblasti Lhotáku byly na začátku 20. století cihelny). Z plánu ulic vyplývá, že  nové 
ulice vlevo od ulice Jeronýmovy navazují na ulice stávající.(Poděbradova, Chelčického, 
Roháčova, Želivského). Členové komise se shodli na tom, že by bylo vhodné existující  názvy 
ulic použít  i pro uvedené 4 nové  ulice. Pro zbývající dvě ulice (viz. plánek) byly vybrány 
názvy Kališnická a Mezi Cihelnami.  

 
Usnesení č.1: 
Letopisecká komise doporučuje Radě města Úvaly  ke schválení následující názvy 
nových ulic pro budoucí výstavbu v Radlické čtvrti: Mezi Cihelnami, Kališnická, 
Jakoubkova, Hvězdova, Orebitská, Sudoměřická, Domažlická, Tachovská.  
Pro: 5         Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

 
 
 



4 Příprava kroniká řského zápisu za rodk 2014 
Podle informace pana kronikáře je většina podkladů pro napsání kroniky za rok 2014 
k dispozici. V příštím Životě Úval vyjde ještě výzva pro nově vzniklé spolky a sdružení, aby 
dodaly informace. Kronikářský zápis je rozpracovaný. Schvalovat se bude na posledním 
jednání zastupitelstva v tomto roce. Předsedkyně komise i pan kronikář požádali ostatní členy 
komise o pomoc se zpracováním jednotlivých částí kroniky. Pomoc přislíbila Z.Havránková.  
 
5 Archiv města – evidence a digitalizace archivních materiálů 
Předsedkyně letopisecké komise navrhla k projednání dokončení digitální katalogizace 
historických materiálů města, která  byla přerušena před přibližně deseti lety. Evidenci je 
ochotna provést paní Janurová, která dříve vedla archiv dokumentů v celostátním deníku. 
Město pravděpodobně vlastní archivační program, což prověří paní Tesařová. V souvislosti 
s dokončením katalogizace vzniknou mzdové náklady a náklady na kancelářské potřeby. Výše 
prostředků bude specifikována.  Letopisecká komise přijala v této souvislosti  následující 
usnesení. 
 
Usnesení č.2: 
Letopisecká komise doporučuje radě města vyčlenit v rozpočtu na příští rok prostředky 
na provedení elektronické katalogizace a archivaci historických materiálů města. Částka 
bude specifikována.  
Pro: 5         Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Dále byly diskutovány možnosti digitalizace historických  materiálů a způsob zajištění 
digitálních informací před poškozením. Pan Pokorný informoval o možnosti bezplatné 
digitalizace dokumentů v Okresním archivu ve Zdibech. Pan Rubeš upozornil na možnost 
umístění archivních materiálů na webu. Materiály to zpřístupní lidem, ale umožní i jejich 
zachování. Metoda je běžně užívána velkými muzei a archivy.  Pan Pokorný upozornil na to, 
že přes veškerou péči nebude město nikdy schopné zajistit takové podmínky archivace, aby 
nedocházelo např. k degradaci papíru tiskovin a ztrátě digitálních dat. Paní Tesařová 
potvrdila, že není v silách města v potřebných intervalech provádět zálohy elektronických dat. 
Komise se shodla na tom, že V. Pokorný, J.Tesařová a Z.Havránková osloví ředitele 
Okresního archivu ve Zdibech pana Kolka a projednají s ním optimální způsob vedení 
městského archivu. 
 
6  Různé  

 
Uložení pamětní schránky do železničního viaduktu  

 
V souvislosti s rekonstrukcí historického železničního  mostu tzv. Devíti kanálů  bude do jeho 
pilíře uložena pamětní schránka s dokumenty.  
Přípravu schránky popsala paní Tesařová. Úložná schránka bude dřevěná, bude oplechována, 
o velikosti 39x29,5x14cm, vnitřní rozměr A4. Po diskuzi byly k uložení do schránky 
navrženy zejména tyto dokumenty a artefakty: fotografie zastupitelů, dopis starosty, malá 
kopie městské vlajky, pečeť města, aktuální mapa města nebo mapa územního plánu, foto 
náměstí Arnošta z Pardubic současné a po rekonstrukci (studie), Život Úval, informace o 
základní škole, zatavená sada mincí vydaná ČNB  (zajistí J.Horová),některé z celostátních 
novin,  notový záznam některé skladby skupiny Divokej Bill, plány rekonstrukce mostu a 
trati, foto před a po rekonstrukci. 
Pan Rubeš upozornil, že není vhodné do schránky ukládat barevné fotografie a digitální 
nosiče. 



Nedopsané kronikářské zápisy  
 
Pan Pokorný upozornil na to, že jsou stále ještě nedopsané kronikářské zápisy z let 1990 až 
2003. Dále pan Pokorný informoval, že podklady pro napsání kroniky jsou v archivu, ale pro 
velké pracovní vytížení se nemůže zpracování kronik věnovat. Navíc v daném období 
v Úvalech nežil a musel by vycházet pouze z písemných podkladů.  
Z. Havránková přislíbila, že projedná s paní L.Mandovou možnost zpracování nejprve 
jednoho ročníku kroniky.  

 
Street Art v Úvalech 
 

Členové komise diskutovali způsob a rozsah využití atreet artu na objektech v Úvalech. 
Názory se lišily od striktního odmítnutí street artu vůbec, až po jeho využití na plochách jinak 
fádních a nevzhledných. Pan Procházka např. upozornil na to, že městem podporované 
aktivity v oblasti street artu mohou jen povzbudit vznik nelegálních a nechtěných graffiti.  
Všichni členové komise nesouhlasí s užitím street artu na budovách, které leze považovat za 
historické (postavené před II.sv.válkou,  např. budova nádraží, základní škola). Shoda byla na 
využití street artu v prostorách podchodů. Zde ale převažovala podpora motivům, které  
souvisejí s pamětihodnostmi a zajímavostmi města – Devět kanálů, kostel, rozhledna, rybníky.   
Podle informace pana Pokorného má dojít k použití street artu na výzdobu zdi u vjezdu do 
objektu čp. 12 (VPS), který je nově ve vlastnictví města. Podle záměrů rady města zde mají 
být využity motivy, které budou upozorňovat na stávající využití objektu tj. činnost veřejně 
prospěšných služeb, ekologie. Z.Havránková upozornila, že čp.12 je jeden ze tří městských 
historických mlýnů, který existoval nejméně  již na začátku 18. století. Dále zde byla po větší 
část 20 století konzervárna (Fruta). To vše by se mělo na eventuálním vyobrazení objevit.  
Letopisecká komise se nakonec shodla na následujícím usnesení, které se týká plánovaného 
použití street artu na historickou budovu nádraží. 

 
 

Usnesení č.3: 
Letopisecká komise nedoporučuje Radě města Úvaly  aplikovat street art na historické 
budovy (nádraží, škola, apod.)  
Pro: 5         Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 
  

Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 19.30 hodin ukončila. 
 
 
 
     
 
 
       Předsedkyně komise letopisecké 
           Ing. Zdeňka Havránková 




