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Komise letopisecká
Rady města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise letopisecké č. 1/2018
Termín

7.3.2018 od 17 hodin

Místo

Městský úřad Úvaly, Pražská 276

Rozdělovník

Ing. Zdeňka Havránková, Ing. Vladislav Procházka, PhDr. Lenka
Mandová, Mgr. Alena Janurová, Ing. Lukáš Rubeš, Ing. Jana Horová

Přítomní členové

Ing. Zdeňka Havránková, Ing. Vladislav Procházka, PhDr. Lenka
Mandová, Mgr. Alena Janurová, Ing. Lukáš Rubeš, Ing. Jana Horová

Omluveni

Josef Štěpánovský, Marie Černá

Host

Jana Tesařová

Tajemník

Stav přítomných: 6 + 1 host

Program jednání
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Projednání kronikářského zápisů za rok 2016
Příprava kronikářského zápisu za rok 2017
Publikace o Marii Majerové

5. Publikace o úvalských legionářích
6. Informace o katalogizaci historického archivu
7 Oslavy 100 let republiky – přednáška o TGM
8 Různé
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Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání
Předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s dnešním programem, program
schválen bez připomínek. Komise je usnášení schopná.
Ad 2) Kronikářský zápis za rok 2016
Rada města na svém zasedání 20.2.2018 rozhodla o vrácení předloženého kronikářského
zápisu za rok 2016 kronikářce PhDr. Lence Mandové k přepracování. Připomínkovala
především nesystematičnost při uvádění informací, které se týkaly městského úřadu, jeho
výborů, komisí. Doporučuje přepracovat v souladu s osnovou dle zákona o kronikách.
A. Janurová a Z.Havránková přislíbily pomoc především s technickou podporou. A.Janurová
poskytne kronikářce na práci notebook s aktuálním programovým vybavením.
Ad 3) Příprava kroniky 2017
PhDr. Lenka Mandová informovala, že postupně dostává podklady a začíná pracovat na
kronice. Informace od města ještě nejsou úplné, ale tajemnice městského úřadu slíbila, že vše
bude dodáno do 16.3.2018.
Alena Janurová a Zdeňka Havránková slíbily pomoc při zpracování.
Ad 4) Publikace o Marii Majerové
PhDr. Lenka Mandová napsala publikaci o úvalské rodačce, spisovatelce Marii Majerové.
Rada města na svém zasedání 19.12.2017 schválilo usnesení, podle kterého publikaci vydá za
podmínek uvedených ve smlouvě připravené městským právníkem. Autorka považuje
smlouvu za nevhodnou pro autorská práva k publikaci a diskriminující a předložila smlouvu
vlastní. Na tomto bodě se jednání zastavilo.
Na základě těchto informací schválila komise toto usnesení
Text usnesení 1/2018
Letopisecká komise doporučuje Radě města vydání publikace o
Marii Majerové „od Panenství k Divokému západu“, kterou
napsala PhDr. Lenka Mandová a doporučuje jednat o úpravách
smlouvy tak, aby byla oboustranně přijatelná.
Pro
5
Proti
0
Zdržel se
1

Výsledek hlasování
usnesení bylo přijato

Ad 5) Publikace o úvalských legionářích
Na základě výzvy v Životě Úval a badatelské činnosti L.Mandové s Přispěním A.Janurové a
Z.Havránkové byly od občanů shromážděno značné množství informací o úvalských
legionářích. PhDr.Lenka Mandová na základě těchto informací začala zpracovávat ucelený
text. Letopisecká komise se domnívá, že z důvodu zachování informací pro budoucnost je
vhodné tento text vydat ve formě brožury v rozsahu do 60 stran textu a fotografií ve formátu
větší A5 v počtu 100 výtisků. Byla diskutována i možnost vydání jako zvláštního vydání
Života Úval.
Letopisecká komise přijala k věci následující usnesení.
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Text usnesení 2/2018
Výsledek hlasování
Letopisecká komise navrhuje, aby PhDr. Lenka Mandová
sepsala brožuru o úvalských legionářích v rozsahu do 60 stran
na základě podkladů získaných od úvalských občanů. LK
doporučuje Radě města vydání 100 kusů této publikace jako
usnesení bylo přijato
součást oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.
PhDr. Lence Mandové navrhuje za práci s napsáním publikace
odměnu 10 tis.Kč.
Pro
5
Proti
0
Zdržel se
1
Po projednání toho bodu odešla Ing. Jana Horová
Ad 6) Informace o katalogizaci úvalského historického archivu
Archiv městských kronik je zpracován zhruba ze dvou třetin co se týká alb, knih, kronik,
dokumentů, historických a současných fotografií, CD a DVD se záznamy kulturních,
sportovních aj. pořadů, plakátů, materiálů výstav, divadla, křtů knih, historie Sokola, výstavby
škol, mateřských a základní, zdravotního střediska, oprav ulic aj., atd., zbývají seřadit a
popsat dokumenty textové apod.
V případě potřeby je možné současné seznamy popsaných signatur a přírůstkových čísel cca
550 položek doložit jako část předávacího protokolu.
Ad 7) Oslavy 100 let republiky – přednáška o TGM
Na 28.10.2018 PhDr. Lenka Mandová připravuje přednášku o T.G.Masarykovi a
československých legiích. Kostra přednášky a prezentace je připravena. S Martinem Vydrou
je dohodnut hudební doprovod. O konkrétních skladbách se jedná. Zároveň bude vernisáž
výstavy z dokumentů poskytnutých úvalskými občany – potomky legionářů. Počítá se, že
výstava bude nabídnuta žákům ZŠ.
Na zajištění akce bude potřeba zajistit:
Promítací technika, klavír, výzdoba (závěsy, vlajka)
Pozvánky, plakáty , všechny drátěné panely, všechny klip rámy, podkladové papíry (barva a
rozměry stejné jako pro přípravu výstavy kronik), vitrína 1x. Ostatní se upřesní.
Ad 8) Různé
1. členství v letopisecké komisi projevil zájem místní badatel Jan Psota
Text usnesení 2/2018
Letopisecká komise doporučuje jmenovat Jana Psotu členem
letopisecké komise.
Pro
Proti
Zdržel se

Výsledek hlasování
usnesení bylo přijato

5
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2. Památné lípy – Informace Mgr. Kolka SOkA
Členové komise byli informováni o projektu "Lípy republiky - symboly národní
identity", který je realizován skupinou nadšenců v rámci celonárodních oslav 100.
výročí od vzniku republiky. Dále je uveden celý text zaslaný SOkA
Jedním z cílů projektu je mapování a znovuobjevení poselství jubilejních stromů,
které připomínají důležité momenty naší historie.
Jde o lípy republiky, které byly vysazeny na počest výročí vzniku Československé, ale
i České republiky či dřeviny, které připomínají naši národní svobodu a demokracii.
Nejsou-li tyto dřeviny řádně označeny, tak jejich poselství zaniká a mizí.
Připravujeme se tím o živé svědky naší minulosti.
Budeme rádi, když se k nám přidáte a dáte nám vědět zdali i vaší obci roste nějaká
lípa republiky. Společně je uchráníme pro další generace.
Zároveň též nabízíme odbornou pomoc při plánování jubilejních výsadeb v letošním
roce 2018.
Založili jsme web Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz, který je nositelem
celorepublikové databáze stromů republiky.
Svá zjištění můžete vkládat přímo na web či dejte prosím vědět na email
info@lipyrepubliky.cz. Zároveň bych rád doplnil, že ve spolupráci se Středočeským
krajem a pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje je připravována publikace Lípy
republiky Středočeského kraje, ve které se i ty z vaší obce mohou objevit.
Již zmapované lípy naleznete na: www.lipyrepubliky.cz (záložka Mapujeme lípy
republiky).
3. Vzhledem k tomu, že je na úvalském hřbitově pohřbena řada legionářů, PhDr.Lenka
Mandová navrhla umístit do areálu hřbitova informaci s jejich jmény a umístěním
hrobu. Konkrétně nebylo projednáváno.
4. Ing. Lukáš Rubeš předložil ke zvážení ukládání informací z Youtubu města.
Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 19.30 hodin ukončila.

Zapsala:

Předsedkyně komise letopisecké
Ing. Zdeňka Havránková
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