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Letopisecká komise 

Rady města Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání 

Letopisecké komise č. 6/2019 
Termín : 18.11.2019 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, Ing. Vladislav Procházka 

  

Omluveni 

 

Host: 

: 

 

: 

 

 

 

Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Dana Poláková 

 

 

Tajemník  : Kamila Budilová 

   

 

Stav přítomných: 5 + dva hosté + zapisovatel 

 

 

Program jednání 

  

1. Zahájení 

2. Projednání kronikářského zápisu za rok 2016 

3. Projednání názvu ulic 

 

4. Různé 

  

 

Ad 1) Zahájení 

 

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

připomínek. Z jednání se omluvila kronikářka města PhDr. Lenka Mandová. Komise je usnášení 

schopná. 
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Ad 2) Projednání kronikářského zápisu za rok 2016 

 

Členům letopisecké komise a paní L. Milerové a D. Polákové byl emailem zaslán kronikářský zápis za 

rok 2016. 

 

Členové letopisecké komise a přítomní hosté dlouze diskutovali nad kronikářským zápisem za rok 

2016. Všichni se shodli, že kronikářský zápis 2016 není ve stavu, ve kterém lze předat radě města ke 

schválení. L. Rubeš navrhuje kronikářský zápis v problematických částech zestručnit, Z. Havránková 

souhlasí. D. Poláková uvádí své připomínky – zejména předbíhání v čase, zmatečný úvod a 

nezapracování připomínek. L. Milerová uvádí jednotlivé nesrovnalosti, zejména v části o rozpočtu.  

Některé připomínky Z. Havránková vysvětlila. U jiných jsou A. Janurová i Z. Havránková překvapeny, že 

se v textu stále vyskytují, protože při čtení některé z verzí viděly, že došlo k jejich opravě. Vyjadřují 

obavu, že mohlo dojít paní kronikářkou k záměně verzí.  A. Janurová dále uvádí, že 2016 byl první 

kronikářský zápis L. Mandové a očekávalo se literárnější zpracování, nicméně bylo doporučeno 

zjednodušené sepisování kroniky pomocí kopírování textů zaslaných odbory města a spolky. L. Rubeš 

připomíná, že zadání zpracování kronikářského zápisu nebylo zcela jasné. J. Tesařová reaguje a hovoří 

o zadání kroniky.  

 D. Poláková se vyjadřuje i ke kronikářskému zápisu 2017.  D. Poláková a L. Milerová uvádí další 

konkrétní nesrovnalosti v kronikářských zápisech 2016 a 2017- seznam připomínek zašlou Z. 

Havránkové emailem. Část  připomínek Z. Havránková na místě vysvětlila. (A. Janurová se omluvila a 

odešla na jednání redakční rady ŽÚ.) 

 Vzhledem k tomu, že D. Polákova i L. Milerová upozornily na některá místa v textu, která je třeba 

z důvodu vyjasnění přeformulovat, navrhla Z. Havránková, stejně jako při předešlých jednáních o 

kronice 2016, setkání zástupce vedení města, členů LK a kronikářky nad stávající poslední verzí 

kroniky. Při tomto jednání by se provedly opravy přímo v současné poslední verzi. 

 Nejvíce nepřesností se nachází v části o ekonomice.  Z. Havránková požádala L. Milerovou o 

přepracování ekonomické části a kontrolu informací o financování investic.  L. Milerová souhlasí. 

 D. Poláková nabízí, že osloví rybářský spolek a divadelní spolek a požádá o více informací, které 

budou použity do kroniky.  

Z. Havránková slíbila zestručnit zápisy z finančního výboru.  

V. Procházka navrhuje provést nezbytné úpravy a zápis 2016 již dokončit. Podobný názor vyjadřují i 

ostatní přítomní.  

 

 

Text usnesení 9/2019 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise projednala kronikářský zápis za rok 2016 

vypracovaný PhDr. Lenkou Mandovou, kronikářkou města. 

Konstatovala, že v textu se nacházejí nedostatky v ekonomické části a 

nepřesné formulace. LK navrhuje vedení města a paní kronikářce 

jednání nad kronikou 2016, které by mělo vyústit v dokončení kroniky. 

 

Pro 4 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 3) Projednání názvu ulic 

 

Členové letopisecké komise diskutovaly o názvu ulice směřující k novému sběrnému dvoru. Padlo 

několik návrhů.  J. Tesařová se omluvila a opustila místnost. 
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Text usnesení 10/2019 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise doporučuje ulici směřující k novému sběrnému 

dvoru pojmenovat „Ke Sběrnému dvoru“. 
 

Pro 3 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 

Ad 4) Různé 

 

Z. Havránková navrhuje požádat vedení města, aby do rozpočtu roku 2020 zařadilo pro letopiseckou 

komisi finanční prostředky na natočení  dvou dílů rozhovorů s pamětníky. Jednalo by se o další doplnění 

již existujícího cyklu filmové kroniky Paměť města. V současné době V. Procházka vyhledává a jedná 

s několika pamětníky. Z. Havránková připomíná M. Masáka, se kterým byl již natočen rozhovor o úvalské 

házené, ale nabízela by se i jiná témata.  

 

Text usnesení 11/2019 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise žádá radu města o navýšení rozpočtu pro 

letopiseckou komisi na rok 2020 o 10.000,-Kč na natočení 2 dílů 

„Paměti města“ 

 

Pro 3 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

V. Procházka konstatuje, že speciální vydání Života Úval bylo hezky zpracováno a výstava k výročí 17. 

listopadu 1989 byla povedená. Ostatní souhlasí. 

 

Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 19:15 hodin ukončila. 

 

Zapsala: Kamila Budilová 

 

Předsedkyně Letopisecké komise 

Ing. Zdeňka Havránková 


