Komise letopisecká
Rady města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise letopisecké č. 3/2018
Termín

3.10.2018 od 17 hodin

Místo

Městský úřad Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic čp.95

Rozdělovník

Ing. Zdeňka Havránková, Ing. Vladislav Procházka, PhDr. Lenka
Mandová, Mgr. Alena Janurová, Ing. Lukáš Rubeš, Jan Psota

Přítomní členové

Ing. Zdeňka Havránková, Ing. Vladislav Procházka, PhDr. Lenka
Mandová, Mgr. Alena Janurová, Ing. Lukáš Rubeš, Jan Psota (od 18
hodin)

Omluveni

Josef Štěpánovský,

Host

Jana Tesařová

Tajemník

Marie Černá

Stav přítomných: 6 + 1 host

Program jednání
1. Zahájení
2. Projednání kronikářského zápisů za rok 2016
3. Příprava kronikářského zápisu za rok 2017
Koncepty kronik 1992 až 1996 – zpracováno za základě podkladů dřívějších kronikářů
4.
Mgr. Alenou Janurovou
5. Informace o katalogizaci historického archivu
6. Příprava slavnostního večera 28.10.2018
7 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.
Místostarosta města Ing. Alexis Kimbembe předal členům komise písemné poděkování a
květinu jako ocenění jejich práce v uplynulém volebním období.
Odešel Ing. Alexis Kimbembe.
Ad 2) Kronikářský zápis za rok 2016
Členové komise dostali k posouzení doplněný text kroniky za rok 2016.
Byly diskutovány přílohy kroniky, jmenovitě historie úvalské předválečné firmy Elektronspol
sepsaná Ing. Lukášem Rubešem a historie úvalského koupaliště od PhDr. Lenky Mandové.
Oba texty jsou výsledky badatelské práce a oba byly sepsány v roce 2016, proto podle názoru
členů komise do kroniky roku 2016 patří.
Text usnesení 4/2018
Letopisecká komise doporučuje Radě města ke schválení
kronikářský zápis za rok 2016
Pro
Proti
Zdržel se

Výsledek hlasování
usnesení bylo přijato

5
0
0

Ad 3) Příprava kroniky 2017
PhDr. Lenka Mandová informovala, že postupně zpracovává podklady, které se týkají vedení
města a činnosti městského úřadu v roce 2017. Doposud nemá k dispozici kompletní
podklady od spolků. Bylo konstatováno, že spolky, které nepředají podklady a jejich činnost
nelze zmapovat na základě informací v Životě Úval, nebudou v kronice v daném roce
uvedeny.
Ad 4) Koncepty kronik 1992 až 1994 – zpracováno za základě podkladů dřívějších
kronikářů Mgr. Alenou Janurovou
Mgr. Alena Janurová vysvětlila způsob práce kronikářů a podobu podkladů, které
k retrospektivnímu zpracování kronik jsou k dispozici. Rok 1992 nemá koncept, proto byl
zpracováván podle Života Úval a nálezů v archivu.
Členové komise ocenili odvedenou práci Mgr. Aleny Janurové. V rámci diskuze bylo řečeno,
že pokud to je možné, mělo by být zachováno základní členění kroniky a výsledný text by
neměl být heslovitý.
Dostavil se pan Jan Psota.
Pan Jan Psota doplnil, že podklady od kronikářů jsou pouze podkladem pro tvorbu
retrospektivní kroniky. Vzhledem k tomu, že sám již kroniku retrospektivně zpracovával,
nabídl svou pomoc při psaní rozpracovaných kronikářských zápisů. Na kronikářský zápis se
podle informace pana Jana Psoty nevztahuje autorský zákon, proto je možné využívat bez
omezení texty kronikářů a není nutné respektovat jimi používané členění a styl zápisu. Pouze
se kurzivou odliší dříve zapsané od současných doplnění.
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Ad 5) Informace o katalogizaci úvalského historického archivu
Pokračuje zpracování městského historického archivu. V současné době čítá seznam
popsaných signatur a přírůstkových čísel cca 550 položek (např. alba, knihy, kroniky,
dokumenty, historické a současné fotografie, CD a DVD, záznamy kulturních, sportovních aj.
pořadů, plakáty, materiály z výstav, historie divadla a Sokola, výstavba ve městě).
V případě potřeby je možné současné seznamy popsaných signatur a přírůstkových čísel
doložit jako část předávacího protokolu.
Bylo konstatováno, že lidé pozitivně reagují na staré fotografické uveřejňované v Životě
Úval, pomáhají s jejich identifikací, stále se daří rozšiřovat archiv, především o historické
fotografie a dokumenty.
Ad 6) Příprava slavnostního večera 28.10.2018
Program slavnostního večera je připraven. Hlavním bodem večera je přednáška PhDr. Lenky
Mandové „Jaký byl T.G.Masaryk“, budou vystaveny dokumenty a artefakty týkající se
československých legionářů (část vystavených exponátů poskytnou úvalští občané), bude
pokřtěna publikace PhDr. Lenky Mandové „Českoslovenští legionáři a Úvaly“, zazní skladby
v interpretaci Martina Vydry. Večer uzavře beseda s pamětníky. Organizační záležitosti
budou průběžně projednávány s vedením města.
Publikaci město již vydalo v nákladu 100 výtisků. Část členů LK zastávala názor, že počet
výtisků je nedostatečný. Paní tajemnice Jana Tesařová potvrdila, že v případě většího zájmu je
možné zajistit dotisk.
Ad 7) Různé
Z diskuze členů letopisecké komise vyplynuly náměty na další činnost:
 Vypracování organizačního řádu pro zpřístupnění městského historického archivu
 Výstava k výročí sochy Arnošta z Pardubic
 Výstava historických fotografií Úval z pozůstalosti J.Rajnyše a ostatních úvalských
fotografů doplněná o současnou podobu fotografovaných míst
Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 19.00 hodin ukončila.

Zapsala:

Předsedkyně komise letopisecké
Ing. Zdeňka Havránková
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