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Letopisecká komise 

Rady města Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání 

Letopisecké komise č. 3/2019 
Termín : 15.4.2019 od 16.00 hodin 

Místo : Městský úřad Úvaly, Arnošta z Pardubic 95 

Rozdělovník : Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Alena Janurová, Jana Tesařová, Jan Psota, 

Ing. Lukáš Rubeš, Ing. Vladislav Procházka 

  

Přítomní členové : Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Alena Janurová, Jana Tesařová, Jan Psota, 

Ing. Lukáš Rubeš, Ing. Vladislav Procházka 

  

Omluveni 

 

Host: 

: 

 

: 

 

- 

 

PhDr. Lenka Mandová 

Tajemník  : Kamila Budilová 

   

 

Stav přítomných: 6 + zapisovatel + host 

 

 

Program jednání 

  

1. Zahájení 

2. Projednání retrospektivního kronikářského zápisu za rok 1994 

 

3. Příprava vzpomínkové akce ke 150 letům odhalení sochy Arnošta z Pardubic 

 

4. Různé 

  

 

Ad 1) Zahájení 

 

Předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s dnešním programem, program schválen bez 

připomínek. Komise je usnášení schopná. 

 

 

Ad 2) Projednání retrospektivního kronikářského zápisu za rok 1994 

Členům letopisecké komise byl emailem zaslán retrospektivní kronikářský zápis za rok 1994, který na 

základě dostupných podkladů zpracovala Mgr. A. Janurová. Členové letopisecké komise diskutovali 

nad tímto kronikářským zápisem. Bylo navrženo několik drobných doplnění. 
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Shrnutí Z. Havránkové: „Retrospektivní kronika roku 1994 vystihuje dění ve městě i v celé společnosti. 

Bude zajímavým čtením pro občany a vodítkem pro případné budoucí badatele. Dále Z. Havránková 

děkuje A. Janurové za vynaloženou práci a pečlivost se kterou se do této záslužné činnosti pustila.  

 

Členové komise souhlasí s tím, aby po zapracování navržených úprav byl zápis předán radě města ke 

schválení bez další kontroly členy Letopisecké komise. 

 

 

Text usnesení 5/2019 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise projednala retrospektivní kronikářský zápis za rok 

1994 vypracovaný Mgr. Alenou Janurovou, správkyní archivu 

městských kronik a doporučuje ho radě města ke schválení. 
 

Pro 6 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

A. Janurová v současné době pracuje na retrospektivní kronice za rok 1995. 

 

Ad 3) Příprava vzpomínkové akce ke 150 letům odhalení sochy Arnošta z Pardubic 

 

Členové letopisecké komise postupně prošli plán organizace akce. Byl definitivně stanoven termín 

konání akce tj. 22.6.2019. Časové možnosti členů LK neumožňují změnu tohoto termínu. Čas bude 

upřesněn po jednání předsedkyně letopisecké komise se starostou města tak, aby se pan starosta 

mohl zúčastnit na slavnostním zahájení u sochy A. z Pardubic. (Později stanoveno na 17 hod.)  

Byl projednán scénář celé akce, zkontrolováno naplňování jednotlivých bodů. Jako současná priorita 

stanoveno definitivní určení účastníků besedy a dokončení textu plakátu a pozvánky. 

Organizační plán po úpravách vycházejících z výsledků jednání LK tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

Diskuze 

Úvalský farář Mgr. Budský zatím nejeví zájem o spolupráci a účast. Z. Havránková požádá pana 

starostu, zda by ho znovu oslovil. Podle výsledku bude osloven Jan Pečený (J. Psota) nebo Msgre. 

Michal Slavík (pochází z Českého Brodu, který je spjat s A. z Pardubic). (J. Tesařová) 

 

Použít vitrínu a vystavit publikaci „Ottovy Čechy“ (J. Psota). 

 

L. Rubeš má technickou připomínku ke grafickému zpracování, použité písmo by mělo být  jednotné 

na všech panelech. 

 

L. Mandová navrhuje mapu s místy, kde se Arnošt z Pardubic zdržoval (J. Psota). 

 

Nutno zajistit potřebná loga na plakát. (J. Psota) 

 

V příštím týdnu se setká  J. Tesařová, J. Psota  a Z. Havránková s panem starostou. 

 

 

Ad 4) Různé 

 

A. Janurová navrhuje ustálení názvu č.p.65, v tuto chvíli se používá „pětašedesátka“, CVA (centrum 

volnočasových aktivit a DVA (dům volnočasových aktivit). Oficiální název budovy je dle informace         

J. Tesařové Centrum volnočasových aktivit „pětašedesátka“. 
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Na příští letopiseckou komisi donese J. Tesařová ukázky návrhů informačních tabulí, které budou 

umístěny jako označení č.p. 65. 

 

PhDr. Lenka Madová pokračuje na práci v sepisování kronik z let 2016, 2017 a 2018. Z. Havránková 

zašle rok 2017 J. Tesařové a následně se ke kronice vyjádří vedení města. Poté bude naplánována 

schůzka k diskuzi nad kronikou (PhDr. Mandová, Z. Havránková a vedení města). 

 

L. Rubeš pracuje na šabloně pro sepisování kroniky-týkat se bude až kroniky 2019. 

 

V. Procházka navrhuje, aby informace o činnosti Rady města a zastupitelstva vycházející ze zápisů 

nebyly součástí kroniky. (Zápisy jsou archivovány včetně příloh ve Zdibech). Lepší by byl výtah 

nejdůležitějších akcí. PhDr. Mandová s tímto souhlasí. J. Tesařová navrhuje, aby byly vedením města 

heslovitě vypíchnuty nejdůležitější události roku a kronikářka k nim následně doplnila informace. 

 

 „Oslavy 17.listopadu“ – v současné době kolize termínů vzpomínkového večera navrhovaného 

letopiseckou komisí (15.11.) a koncertu vážné hudby (hudebníci nemají volný jiný termín) 

navrhovaného kulturní komisí. Termíny je třeba vyjasnit. 

Spolupráce na vzpomínkovém večeru – pan J. Štork přislíbil zapůjčit dokumenty (Z. Havránková, J. 

Psota), 

Prof. M. Masák (Z. Havránková) – eventuálně dotisk jeho knihy „Tak nějak to bylo“, kde je pasáž o 

událostech roku 1989. Účast na vzpomínkovém večeru. 

L. Rubeš navrhuje požádat pana prof. Masáka o napsání samostatné přílohy Života Úval (cca čtyři 

stránky). (Prof. Masák byl po celou dobu událostí po boku V. Havla)  

Náplň večera – beseda s úvalskými pamětníky a osobnostmi, které se v dění účastnili (M. Kocáb,  

T. Boučková).    

Na příští jednání Letopisecké Komise bude přizvána PhDr. Lenka Mandová. 

 

Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 18:20 hodin ukončila. 

 

Zapsala: Kamila Budilová 

 

Předsedkyně Letopisecké komise 

Ing. Zdeňka Havránková 
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Příloha: 

-150 let sochy Arnošta z Pardubic – organizace akce 

 

 

Příloha č. 1 Letopisecké komise č. 3/2019 

150 let sochy Arnošta z Pardubic – organizace akce 
Sobota 22.6.2019, Centrum volnočasových aktivit  „Pětašedesátka“  

Program 
1. Setkání u sochy A. z Pardubic 22.6.2019 v ???? hod. 

slovem provází: Jan Psota 

           doba trvání       časová osa 

 Slavnostní zahájení, uvítání, představení programu – Jan Psota    5 minut 17.00 

 Zdravice zástupce města, položení květiny – Petr Borecký       5 minut 17.05 

 Zdravice zástupce církve, položení květiny – Pavel Budský/p.Pečený/Michal Slavík  

             5 minut 17.10 

 Stručné dějiny sochy – Milan Bednář        10 minut 17.15 

 Řazení do průvodu pod vlajky – Jan Psota                       1 minuta

 17.25 

 

Zajistit: vlajka města Úvaly, vlajka Klubu Úvaly – 2 dobrovolníci 

Vyplynuly úkoly: 2 dobrovolníci – vlajky – (skauti???)  - všichni 
 Město oficiálně požádá o účast Msgre. Michaela Slavíka (pochází z Českého Brodu, 

Pražské arcibiskupství) a Prof.J.Županiče.  

 

2. VÝSTAVA  - 23.6. v „Pětašedesátce“, bílé výstavní panely. 

Libreto výstavy 

a. Arnošt z Pardubic – osobnost – celkový přehled – 1 panel (L.Mandová) 

b.  zobrazení A. z P (sochy, malby – 1 panel) (V.Procházka) 

c.  zakladatelská činnost a výtvarná díla – 1 panel (V.Procházka) 

d. otisky A. z P. na Kolínsku  1 panel  (J.Psota) 

e. mapa s místy studií a působení A. z P.(J.Psota) 

f. otisky A. z P. ve  Středočeském kraji (J.Psota) 

g.  tumba v Kladsku – restaurování – 1 panel (Zd.Havránková) 

h. Socha Arnošta v Úvalech – celonárodní sbírka, odhalení sochy – 2 panely (Zd. 

Havránková) 

i. Restaurování sochy 1        panely (A.Janurová) 

j. Přesun sochy (A.Janurová)   panely  

k. Restaurování sochy 2     panely (A.Janurová) 

l. Vystavené knihy – Ottovy Čechy (J.Psota) – vitrína, další publikace na stolku 

(všichni) 

 24.6. – přesun výstavy do ZŠ, převěšení na drátěné stojany. 

 
3. NÁVRH SCÉNÁŘE VZPOMÍNKOVÉHO VEČERA:  

18.00 – VERNISÁŽ V PĚTAŠEDESÁTCE 

slovem provází: Petra Flagner 

 Historická lidová hudba Querela (1. vstup)     10 minut 18.00 

 Přestřižení pásky a přivítání zástupcem města – Petr Borecký      5 minut 18.10 
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 Video poselství úvalským od kardinála Dominika Duky     5 minut 18.15 

 Video dokument z zcyklu Světci a svědci     13 minut 18.20 

 Historická lidová hudba Querela (2. vstup)     10 minut

 18.33 

 Beseda 1. část – Rodiště a osobnost – Mgr. Hůrka, PhDr. Mandová,  

Prof.J.Županič        15 minut 18.43 

 Historická lidová hudba Querela (3. vstup)     10 minut

 19.00 

 Beseda 2. část – Socha a otisk v regionu – Mgr. Bednář a J. Psota  15 minut 19.10 

 Zakončení vernisáže, poděkování  

 Historická lidová hudba Querela (4. vstup)     10 minut

 19.25 

    

 Ukončení programu do 19.45 

 Návrh průběhu besedy (Jan Psota):  

Účastníci: Mgr. Milan Bednář, Mgr.Martin Hůrka, PhDr.Lenka Mandová, Jan Psota, PhDr. Jan Županič 

(jednáno) 

Témata 

       1. Rodiště – Hostín u Úval, Balbín, Skara, Beneš Krabice, Hostinka  

       2. Osobnost – kým byl, kde studoval, mezníky kariéry, co přinesl církvi  

       3. Socha – myšlenka, sbírka, národní obrození, sochař, pozemek, přesun  

       4. Otisk v regionu – hradby, dvory, návštěvy, zlatá bula, listina o Úvalech  

Propagace: 

ŽÚ – květen – informace o A.z Pardubic (L.Mandová) - hotovo 

ŽÚ – červen –historie pomníku – (L.Mandová),  pozvánka 

Pozvánky – 

 Text pozvánky a text na plakát  - conejdříve 

 Dokončení pozvánky– 6.5.2019 

 počet kusů plakátů 

 počet kusů pozvánek  

 termín vytištění  

 termín rozeslání 

 adresáře - obvyklý adresář plus další pozvánky, komu?  

Plakáty  

 velký plakát – termín 7.5.2019  

 místa propagace - vyvěšení -  běžná místa,  zastávky autobusu, stránky a FB města, kde 

ještě ??????    

4. ZŠ – prohlídky + promítnutí filmu (Projednáno s L.Foučkovou) 

5. Komu ještě nabídnout výstavu a promítnutí filmu - Klub důchodců, …… ????? 

 

 

16.4.2019       Zdenka Havránková 

 


