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Letopisecká komise 

Rady města Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání 

Letopisecké komise č. 5/2019 
Termín : 7.10.2019 od 17.00 hodin 

Místo : Městský úřad Úvaly, Arnošta z Pardubic 95 

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

Rubeš, Ing. Vladislav Procházka 

  

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

Rubeš 

  

Omluveni 

 

Host: 

: 

 

: 

 

Ing. Vladislav Procházka 

 

PhDr. Lenka Mandová 

 

 

Tajemník  : Kamila Budilová 

   

 

Stav přítomných: 4 + host + zapisovatel 

 

 

Program jednání 

  

1. Zahájení 

2. Projednání retrospektivního kronikářského zápisu za rok 1995 

3. Informace kronikářky o kronikářských zápisech za roky 2016, 2017 a 2018 

 

4. Informace o stavu přípravy slavnostního večera v rámci akce „30 let svobody“ 

 

5. Různé  

  

 

Ad 1) Zahájení 

 

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

připomínek. Komise je usnášení schopná. 
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Ad 2) Projednání retrospektivního kronikářského zápisu za rok 1995 

 

Členům letopisecké komise byl emailem zaslán retrospektivní kronikářský zápis za rok 1995. 

 

Shrnutí Z. Havránkové: „Retrospektivní kronika roku 1995 byla zpracována dle podkladů tehdejšího 

kronikáře PhDr. Sedlmajera a informací z měsíčníku Život Úval. Plasticky vystihuje dění a probíhající 

život  v  daném roce.  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 byl kronikářský zápis předán radě města ke schválení. 

 

 

Text usnesení 6/2019 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise projednala retrospektivní kronikářský zápis za rok 

1995 vypracovaný Mgr. Alenou Janurovou, správkyní archivu 

městských kronik a doporučuje ho radě města ke schválení. 
 

Pro 4 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 3) Informace kronikářky o kronikářských zápisech za roky 2016, 2017 a 2018 

 

Členové letopisecké komise dlouze diskutovaly s kronikářkou města PhDr. Lenkou Mandovou 

o kronikářských zápisech 2016, 2017 a 2018. 

 

Podle  informací  L. Mandové  je  kronika  2017 po  zapracování  připomínek  letopisecké  komise 

a zaměstnanců MěÚ Úvaly a je připravena k předání radě města. 

 

Kronika 2018 prošla připomínkováním letopiseckou komisí a v současné době je dokončováno 

připomínkování zaměstnanci MěÚ Úvaly. J. Tesařová informovala, že i s připomínkami bude 

v nejbližších dnech kronika 2018 předána Z. Havránkové a následně L. Mandové. 

 

Kronika 2016 zatím nemá zapracované stávající připomínky. Další připomínky Dany Polákové a Ludmily 

Milerové budou zaslány do 15.10.2019 Z. Havránkové a L. Mandové. Do 31.10.2019 budou připomínky 

L. Mandovou zapracovány a předány k následné revizi letopisecké komisi s úmyslem předat 

kronikářský zápis k projednání na prosincovém zasedání zastupitelstva. 

 

Při  projednávání  termínu  odevzdání  kroniky  2016  upozornila  L. Mandová na  svůj  zdravotní  stav 

a nedostatek času. 

 

Členům letopisecké komise byl emailem zaslán kronikářský zápis za rok 2017. 

 

Letopisecká komise rozhodla předat kroniku 2017 radě a zastupitelstvu města. Při diskusi o této 

kronice ocenila Z. Havránková, že část kroniky zabývající se spolky, infrastrukturou, zemědělstvím a 

průmyslem obsahuje informace o některých nových subjektech. Z. Havránková dále uvádí, že část 

týkající se vedení města a jeho činností je zbytečně obsáhlá. J. Tesařová upozornila, že se opakují 

informace z rady města i v zápisu týkající se zastupitelstva města a kronika není zdařilá v ekonomické 

části.  

A. Janurová doporučuje kronikářské zápisy v budoucnu zestručnit a uvádět pouze nejdůležitější věci 

(záchytné body), celé zápisy z rady města i zastupitelstva jsou v státním okresním archivu v Přemyšlení. 
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Členové komise souhlasí s tím, aby byl kronikářský zápis předán radě města k projednání. 

 

 

Text usnesení 7/2019 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise projednala kronikářský zápis za rok 2017 

vypracovaný PhDr. Lenkou Mandovou, kronikářkou města a 

doporučuje ho radě města k projednání. 
 

Pro 4 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 4) Informace o stavu přípravy slavnostního večera v rámci akce „30 let svobody“ 

 

Scénář viz příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

L.Rubeš se ptá, zda-li se bude z akce pořizovat záznam. Z.Havránková požádá o pořízení záznamu 

pana Hlaváčka (případně pana Brajera). 

 

Hovořilo se o pozvánkách na slavnostní večer, J.Tesařová navrhuje, aby na pozvánkách byl uveden i 

koncert  a další akce k výročí. 

 

Z.Havránková informovala o doplnění programu o pěvecké vystoupení N. Matoušové s výší honoráře 

1.000,- Kč. 

 

Ad 5) Různé 

 

Křest knihy PhDr. Lenky Mandové – Od Panenství k Divokému západu 

v č. p. 65, 20.10.2019 17:00 hod 

 

L.Mandová žádá o podporu akce městem, jedná se o: 

 honorář 2.000,- pro p. Vydru 

 květina pro vydavatelku 

 Úvalské víno, taška s logem města, hrneček s logem města pro p. Cimického (křest) 

 drobné občerstvení pro p. Cimického a p. Vydru. 

L. Mandová žádá o zapůjčení obrazu Marie Majerové z majetku města a umožnění technických 

zkoušek 11.10.2019 a 17.10.2019 od 10:00 hod  a otevření č. p. 65 před akcí 20.10.2019 v 16:00 hod 

 

Spolupráci přislíbila Z. Havránková a A. Janurová. 

 

 

Text usnesení 8/2019 Výsledek hlasování 

Vzhledem k faktu, že kniha PhDr. Lenky Mandové „Od Panenství 

k Divokému západu“ vznikla za podpory města, doporučuje 

Letopisecká komise radě města, aby poskytla cca 2.500,- Kč na 

náklady spojené s křestem knihy. 

 

Pro 4 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 
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L. Mandová žádá, aby na křestu bylo k dispozici 20 ks knih PhDr. Lenky Mandové – Českoslovenští 

legionáři a Úvaly (zajistí odbor správní). 

 

Návrhy názvů ulic předané zastupiteli  – viz příloha č. 2 tohoto zápisu budou projednány na příštím 

jednání letopisecké komise. 

 

 

Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 19:10 hodin ukončila. 

 

Zapsala: Kamila Budilová 

 

Předsedkyně Letopisecké komise 

Ing. Zdeňka Havránková 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – „Scénář večera 15.11.2019“ 

Příloha č. 2 – „Návrhy názvů nových ulic“ 
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Scénář večera 15.11.2019 

Úvodní obrázek – památník Národní 

18 hod. zahájení – starosta města 

Státní hymna (CSR) 

18.05 – Převezmou slovo moderátoři večera: 

Účastník událostí v Úvalech – Ing. Ivan Černý 

Host - Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 

1) Krátký sestřih z demonstrací v Praze v průběhu roku 1989, střety s policií 

(max. 5 minut) 

2) Krátce o událostech před 17. listopadem ve státě (PhDr. Stehlík) a v Úvalech 

(Ing. Černý), zapojení občanů do diskuze 

 

3) Krátký filmový sestřih – pozvánka na demonstraci 17.11.1989, písně, které 

zazněly v průběhu pochodu – (hymna, Jednou budem dál, Ach synku, synku). 

4) Demonstrace 17. listopad ( PhDr. Stehlík ), – osobní zážitky   - Úvaláci.  

Pokud nebude přítomen P. Krob (účastník demonstrace) – přečíst text, který 

sepsal v roce 2009. (přečte herec z DS Oudiv) 

 

5) Další demonstrace – (PhDr. Stehlík ) 

Promítnutí fotografií z demonstrací  v Praze  – autor fotografií J. Štork. 

Na závěr úryvky písní: Modlitba, Náměšť, Slúbili jsme si lásku – I. Hoffman. 

(max.5 min.) 

6) Úryvek z textu p. Masáka – nálada v OF po demonstraci  na Letné (herec - 

Oudiv) 

 

7) Založení OF (PhDr. Stehlík), krátký záznam vzniku OF v Činoherním klubu 

(max.5 min.) 

OF v Úvalech – Promítnout prohlášení OF v Úvalech a OF ze zdravotního 

střediska -  fotografie JŠ ze shromáždění v KD  Úvaly- vzpomínky účastníků. 
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8) Jednání s vedoucími činiteli (ve státě – PhDr. Stehlík)  

Čtená ukázka z textu MM (přečte herec z DS Oudiv)  

9) Jednání s radnicí v Úvalech  (promítnutí zápisu z  jednání se zástupci 

města Úval)  

 

10) Volba prezidenta – fotografie JŠ ???? 

(PhDr. Stehlík ) 

11) Étos revoluce dnes 

12) Modlitba - M. Kubišová – zpěv Nicol Matoušová  

 

 

   



Příloha č. 2 

 

Návrhy možných názvů ulic k projednání 

1. odboj: 

Generála Vojcechovského, Stanislava Čečeka 

Kramářova 

 

2. odboj: 

Gabčíkova, Kubišova, Tří Králů 

Generála Kutlvašra. Eliášova, Františka Moravce 

letci: Josefa Františka, Peřinova, Fajtlova. 

 

Názvy výsadků -  Percentage, Silver A, Silver B, Anthropoid, Zinc, Out 

Distance, Bioscop, Bivouac, Steel, Operace Intransitive, Tin atd.  

 

3. odboj: 

Generála Píky, Milady Horákové, Peroutkova, Patočkova, Jana Palacha,  Wonkova 

Václava Havla, Vlasty Chramostové 

"Chartistů" 

 

Ulice kolem hřbitova směrem na Tlustovousy „Na Malechově“/Malechov (historický název) 

Úvalské osobnosti: Romana Bubáka,  

Svojsíkova 

Reifova 

Mahlerova 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Percentage
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Silver_A
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Silver_B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Anthropoid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Zinc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Out_Distance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Out_Distance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Bioscop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Bivouac
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Steel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Intransitive
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Tin

