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Komise letopisecká
Rady města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise letopisecké č. 1/2016
Termín

: 09.03.2016 od 17.30 hodin

Místo

: Městský úřad Úvaly, Pražská 276

Rozdělovník

: Ing. Zdeňka Havránková, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav
Procházka, Ing. Jana Horová, PhDr. Lenka Mandová, Josef
Štěpánovský, PhDr. Anděla Horová, Mgr. Alena Janurová, Ing.
Lukáš Rubeš

Přítomní členové

: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Jana Horová, PhDr. Lenka Mandová,
Mgr. Alena Janurová, Ing. Lukáš Rubeš

Omluveni

: Ing. Zdeňka
Štěpánovský

Host:

: Jana Tesařová – vedoucí úřadu

Tajemník

: Marie Černá

Havránková,

Ing.

Vladislav

Procházka,

Josef

Stav přítomných: 5 + zapisovatel

Program jednání
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Rezignace kronikáře
Kronikářský zápis za rok 2014 a 2015
Retrospektivní zpracování kronikářských zápisů za rok 1990 a 1991

5. Příprava výstavy kronik a historických archiválií
6. Různé
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Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání
Paní Jana Tesařová, kterou pověřila předsedkyně komise vedením dnešního jednání přivítala
přítomné a seznámila je s dnešním programem, program schválen bez připomínek. Komise je
usnášení schopná.

Ad 2) Rezignace kronikáře
Dr. Vítězslav Pokorný podal k 31.03.2016 rezignaci na funkci kronikáře města Úvaly a člena
letopisecké komise. J.Tesařová informovala o možnosti kritérií výběrového řízení.
PhDr. Lenku Mandová se uvolila příjmout funkci kronikáře města. PhDr. Mandová má plnou
podporu členů komise.
Usnesení č. 1
Letopisecká komise doporučuje radě města ke schválení PhDr. Lenku Mandovou do
funkce kronikáře města Úvaly.
Pro :5
Proti: 0
Zdržel se: 0
PhDr. Lenka Mandová pokud bude radou města doporučena a zastupitelstvem města
schválena do funkce kronikáře požaduje:
- Pravidelné zasílání zápisů z rady města a zastupitelstva písemně i elektronicky zajistí
J.Tesařová
- Dodávání zpráv o Úvalech – Newtomedia.cz – zajistí Mgr.Janurová
- Informace ze stránek města Úvaly – zajistí Ing. Horová

Ad 3) Kronikářský zápis 2014 a 2015
Podle informace kronikáře Dr. Pokorného je zápis kroniky za rok 2014 opožděn z důvodu
nedostatku času.
Pro kronikářský zápis za rok 2015 se dávají podklady postupně dohromady.
Oba zápisy budou zpracovány nejpozději do 30.11.2016 tak, aby mohly být schváleny na
prosincovém zasedání zastupitelstva města.

Ad 4) Retrospektivní zpracování kronikářských zápisů za rok 1990 a 1991
PhDr. Mandová předložila kronikářské zápisy za rok 1990 a 1991. Členové komise
doporučují ke schválení kronikářské zápisy po zpracování připomínek členů komise.
(Odpracováno 33 a 39 hodin – uzavření dohody o provedení práce).
Usnesení č.2
Letopisecká komise doporučuje radě a zastupitelstvu města ke schválení kronikářské
zápisy za rok 1990 a 1991 po zapsání připomínek členů komise.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Ad 5) Příprava výstavy kronik a historických archiválií
Členové komise doporučili zapůjčení kronik školy, hasičů, rybářů. Požádat občany
v měsíčníku Život Úval o zapůjčení fotografií, filmů, vysvědčení apod. na uvedenou výstavu.
Dát do Života Úval upoutávku na výstavu s fotografií zajímavé stránky ze staré kroniky zajistí Dr. Pokorný, J.Tesařová, kronika Alois Dostál – vyžádat originál ze školy – zajistí
Dr.Pokorný.

Ad 6) Různé
Pamětní deska na nádraží Úvaly
PhDr. Mandová navrhla umístit pamětní desku na budovu nádraží Úvaly. „Železniční cestu
mezi Vídní přes Olomouc do Prahy postavila Severní státní dráha pod vedením Ing. Jana
Pernera r. 1845, České dráhy opravily a dostavěly r. 2015. S poděkováním občané a vedení
města Úvaly“.
Členové komise souhlasí. Je nutno ještě upravit text.
Připomínky k měsíčníku Život Úval
PhDr. Mandová předala komisi podnět k měsíčníku Život Úval (obsah, práce redakční rady a
vedoucího redaktora) – „Zamyšlení a znepokojení aneb co s ním?“, který je přílohou tohoto
zápisu.
Ing. Procházka předal komisi podnět k měsíčníku Život Úval – (obsah práce redakční ady a
vedoucího redaktora) – je přílohou tohoto zápisu
Členové komise diskutovali nad připomínkami k měsíčníku Život Úval. Podněty budou
předloženy redakční radě a radě města.
Digitalizace kronik
Místostarosta Dr. Pokorný informoval o naplánované cestě do Státního okresního archivu v
Přemyšlení, kam město předá kroniky města k archivaci. Zároveň bude zajištěna jejich
digitalizace ze strany Státního archivu.
Předsedající poděkovala přítomným za účast a jednání v 19.30 hodin ukončila.

Zapsala: Marie Černá

Předsedkyně komise letopisecké
Ing. Zdeňka Havránková
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