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Letopisecká komise 

Rady města Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání 

Letopisecké komise č. 4/2019 
Termín : 6.5.2019 od 14.00 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, Ing. Vladislav 

Procházka 

  

Omluveni 

 

Host: 

: 

 

: 

 

Jan Psota, Ing. Lukáš Rubeš 

 

 

 

Tajemník  : Kamila Budilová 

   

 

Stav přítomných: 4 + zapisovatel 

 

 

Program jednání 

  

1. Zahájení 

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

 

3. Různé  

  

 

Ad 1) Zahájení 

 

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

připomínek. Komise je usnášení schopná. 

 

Ad 2) Příprava vzpomínkové akce ke 150 letům odhalení sochy Arnošta z Pardubic 

 

Členové letopisecké komise diskutovali o připravované akci. 

Proběhla korektura pozvánky a plakátu.  Bude prostřednictvím J.Psoty předáno paní Brůhové. 

Pozvánka musí být hotová do 13.5., aby ji bylo možné zveřejnit v Životě Úval. 

Pozvánky budou  rozesílány elektronicky a poštou. Počet kusů k tisku bude upřesněn. 
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Plakáty budou vytištěny ve formátech A1 (1ks) na vývěsní tabuli u přejezdu, A3 (5ks) – vývěsní 

skřínka,3x Jiráskova objekt města, citi light 2ks, A4 – vývěsky města (14 dní před akcí). 

 

Emailem bude plakát rozeslán do okolních obcí a Českého Brodu, umístěn na web města do 

kulturních akcí, zveřejněn na FB města, na informačních tabulích města (odbor správní). 

 

Flashka s dokumentem Světci a Svědci je již k dispozici s právem veřejně použít pouze na plánované 

akci. Po skončení akce bude  umístěna v archivu města. 

 

Panely na výstavu. Bílé výstavní panely umístěné v čp. 65. Je třeba zajistit montáž do 21.6. Drátěné 

panely je třeba  do 21.6. převézt z DPS do čp.65.  

 

Vitrínu je třeba 21.6. převézt z DPS do čp.65. 

 

Je třeba propagovat samostatně i skupinu Querela, která na akci vystoupí. V.Procházka zajistí plakát a 

text do Života Úval. 

 

Ad 4) Různé 

 

Informace k dotaci na renovaci sochy: 

Setkání komise památkové péče se konalo dne  21.3.2019. „Komise se usnesla nedoporučit žádost o 

dotaci na restaurování sochy Arnošta z Pardubic a obnovu jejího oplocení na náměstí Arnošta z 

Pardubic, k.ú. Úvaly u Prahy, neboť restaurování lze ještě odložit a příspěvek použít na naléhavější 

akci.“ 

 

Na setkání kronikářů pořádané SOkA je pozvána Z. Havránková, A. Janurová, PhDr. Mandová. 

(Z.Havránková a A.Janurová se zúčastní.) 

 

Na Lípě u Fabráku je zničena informační tabule. 

 

Do budoucna je nutné prověřit úpravu osvětlení pódia v č. p. 65 (J. Tesařová). 

 

Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 15:55 hodin ukončila. 

 

Zapsala: Kamila Budilová 

 

Předsedkyně Letopisecké komise 

Ing. Zdeňka Havránková 

 

 

 


