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Letopisecká komise 

Rady města Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání 

Letopisecké komise č. 2/2020 
Termín : 20.7.2020 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: 

: 

 

: 

 

------ 

 

------ 

 

Tajemník  : Kamila Budilová  

   

 

Stav přítomných: 5 + zapisovatel 

 

Program jednání 

  

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění závěrů z minulého jednání LK 

 

3. Výsledek výběrového řízení na kronikáře města 

 

4. Projednání retrospektivních kronikářských zápisů za roky 1998 a 1999 

5. 
Nový termín neuskutečněné premiéry promítání filmové kroniky města (E. Jankovský) za 

účasti pana M. Kroupy, ředitele Post Bellum 

 
6. 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) Kontrola plnění závěrů z minulého jednání LK: 

 

Ad 4) – 1/2020  Vyjasnění vlastnictví a způsobu využívání 14 dílů Paměti města natočených Klubem 

přátel historie a přírody 

J. Tesařová informuje, že otázka je řešena právníkem města JUDr. Šebestou, termín má do 31.8.2020. 

 
Ad 5) – 1/2020    Plán natáčení nových dílů Paměti města v roce 2020 – technické provedení a 

financování 

Natáčení s pí. Konečnou je rozjednáno, řeší se možnost zapojení dalších cvičenek Sokola do natáčení. 

Na září j plánováno natáčení s třemi generacemi dobrovolných hasičů – Šindelářovi. 

 

A. Janurová se dotazuje, jakým způsobem dělá rozhovory s pamětníky škola. J. Tesařová  kontaktovala 

L. Foučkovou a následně informovala: 8 a 9 třídy ZŠ Úvaly se účastní projektu Post Bellum, který je 

koncipován zejména pro žáky středních škol. Projekt začal již v roce 2019 a je dlouhodobého 

charakteru. Více informací možno zjistit u pí. uč Valáškové (605 491 178). 

 

Ad 6)  – 1/2020    Pravidla zpřístupnění městského historického archivu 

L. Rubeš zaslal zásady pravidel zpřístupnění městského historického archivu J. Tesařové, dokument 

bude probrán s nově jmenovaným kronikářem města a poté bude předložen ke schválení. 

L. Rubeš navrhuje, aby byl celý archiv zpřístupněn na webu města. J. Tesařová odpovídá, že po právní 

stránce není problém,  A . Janurová má vše zkatalogizované, problémem je dle IT specialisty objem 

dat a technické možnosti webu města, každopádně je několik možností, jak toto řešit a je zde prostor 

pro další diskuzi. 

 

V tuto chvíli funguje systém, kde žadatel požádá, A. Janurová vyhledá a informace jsou následně 

poskytnuty žadateli. J. Tesařová zajistí uvedení informace o způsobu vyžádání informace na webu 

města v sekci kroniky. 

 

Ad 8)  – 1/2020    Plán akcí (75. výročí konce II. světové války, promítání nového dílu Paměti města s  

p. Jankovským - účast M. Kroupy z Post Bellum s besedou) 

 

Akce, která měla proběhnout v dubnu, byla odložena. Bude se realizovat v roce 2021.  

 

V. Procházka vyvolává diskuzi na téma kolize termínů kulturních akcí. J. Tesařová informuje, že akce 

města se ZŠ a MDDM jsou synchronizovány, ale spolky v tomto směru nespolupracují a kolizi 

kulturních akcí tedy nelze zabránit. Většinou se ale jedná o akce pro rozdílné publikum.  

 

Ad 9)   – 1/2020     Encyklopedie historie města na webu  

 

A. Janurová informuje, že projekt je v běhu. L. Rubeš nabídl prostor na stránkách uvaly.cz a zmiňuje, 

že tři fotky umístěné na web měly velký ohlas i u mimo úvalských občanů a podařilo se tímto 

způsobem získat další informace a fotografie. A. Janurová postupně shromažďuje informace od 

historických a současných skupin, které bude v budoucnu možno použít pro doplnění např. publikace 

Úvaly v průběhu staletí, bude-li se aktualizovat. 

 

Ad 10) – 1/2020      Různé (umístění informativní destičky na sochu Petra Šturmy) 

V. Procházka informuje, že navázal kontakt s p. Samšiňákem a do konce září zajistí realizaci destičky. 

 

 

K programu dnešního jednání LK: 
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Ad 3)  Výsledek výběrového řízení na kronikáře města 

 

J. Tesařová informuje, že bylo opakovaně vypsáno výběrové řízení na kronikáře města, v řádném 

termínu byla doručena jedna nabídka, a to od Mgr. Aleny Janurové. 

 

J. Tesařová vyzdvihuje pracovitost, spolehlivost, ochotu a nadšení A. Janurové. Další členové komise se 

k tomuto názoru připojují.  A. Janurová  se i nyní aktivně účastní dění ve městě a zaznamenává ho 

slovně i fotograficky. Daří se jí rozšiřovat i zpětně historický archiv města.  A. Janurová je podle názoru 

členů letopisecké komise v současné době nejvhodnější osobou na funkci kronikáře.  

 

Text usnesení 4/2020 

Letopisecká komise doporučuje radě města navrhnout zastupitelstvu ke schválení jmenování 

Mgr. Aleny Janurové  kronikářkou města. 

Pro 4 

Proti 0 

Zdržel se 1 

 

 

Ad 4) Projednání retrospektivních kronikářských zápisů za roky 1998 a 1999 
 

Členům letopisecké komise byly emailem zaslány retrospektivní kronikářské zápisy za rok 1998 a 

1999, zpracované Mgr. Janurovou. Členové komise doporučují po zapracování připomínek zápisy ke 

schválení. 

 

Text usnesení 5/2020 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise doporučuje radě města ke schválení 

retrospektivní kronikářské zápisy za rok 1998 a 1999 vypracované 

Mgr. Alenou Janurovou  
 

Pro 5 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 
 

Ad 5)  Nový termín neuskutečněné premiéry promítání filmové kroniky města (E. Jankovský) za účasti 

pana M. Kroupy, ředitele Post Bellum 

Probráno již v bodě Ad 8)  – 1/2020     

 

 

Ad 6) Různé 

Z. Havránková doporučuje zakoupit přístup na webové stránky  Zpravodaje pro kronikáře a vlastivědné 

pracovníky.  J. Tesařová přislíbila zajistit.  

 

Následuje diskuze k dodržování GDPR při zveřejňování městských kronik. Z. Havránková předkládá 

vyjádření právníka zveřejněného na zmiňovaném webu pro kronikáře. L. Rubeš reaguje, že není možné 

provádět cenzuru osobních údajů, J. Tesařová a A. Janurová upozorňují na stanovisko Úřadu pro 

ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), které je směrodatné, a ve kterém je uvedeno, že ochrana osobních 

údajů se netýká již zveřejněných dat před přijetím zmíněného zákona o ochraně osobních údajů. Nyní 

se neuvádí osobní data a data o bydlišti a věku. Informace a fotodokumenty převzaté z veřejných zdrojů 

se v kronikách používají. Kronikář se musí řídit zákonem a stanoviskem ÚOOÚ. 
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V. Procházka navrhuje oslovit Františka Smolíka s návrhem, aby se stal členem LK. S návrhem všichni 

souhlasí. 

 

A. Janurová upozorňuje, že 12.9.2020 bude Úvaly projíždět parní vlak, jízdní řád ještě není znám. 

 

 

Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 18:31 hodin ukončila. 

 

 

Zapsala:  Kamila Budilová 

 

 

 

předsedkyně Letopisecké komise 

Ing. Zdeňka Havránková 

 

 


