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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 5/2016 
Termín  6.4.2016 

Místo : Pražská 267, zasedací místnost MěÚ 

Rozdělovník : J. Horová, M. Rydvalová, A. Janurová, V. Procházka, L. Foučková, 
J. Tesařová, L. Holubová, H. Novosadová, V. Pokorný, J. 
Gebhartová, I. Branyšová, H. Černá, Z. Havránková, P. Konůpková 
 

Přítomní členové : J. Horová, A. Janurová, L. Holubová, M. Rydvalová, L. Foučková; 
H. Černá; Z. Havránková, J. Tesařová, P. Konůpková 
 

Omluveni 

 
Host                       : 

: 

 

 

H. Novosadová, I. Branyšová, V. Pokorný, V. Procházka, J. 
Gebhartová, 
 

 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

 

Stav přítomných: 9 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Beseda a dokument - Stanislav Motl 15.4.2016 
4. Koncert Pavlína Jíšová 29.4.2016 
5. Čarodějnice 30.4.2016 
6.  Kytarový koncert Štěpán Rak 6.5.2016 
7. Diskuse, různé 
8. Závěr 
  

 
 
Ad 1) Zahájení 
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a zahájila jednání. 
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Ad 2) Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
      
Ad 3) Beseda a dokument – Stanislav Motl – 15.4.2016 od 19.00hod. 

• garant J. Horová 
• místo konání: DPS, otevřít sál v 18.00hod. 
• honorář – 3.000,-Kč 

• vyzkoušet techniku – promítání 
• notebook přinese J. Horová 

• plátno, pamětní kniha, návštěvní kniha, občerstvení – pouze káva, čaj 
• nutno - promítání tentokrát z důvodu absence (zdravotní indispozice A. Janurové) 

zajistit J. Karlinem 
• zajištění akce – Z. Havránková, L. Holubová… 
• vstupné dobrovolné 

 
Ad 4)  Koncert Pavlína Jíšová 29.4.2016 od 19.00hod. 

• garant J. Horová, p. Bárta 
• místo konání: čp. 65, sál otevřít v 18.00hod. 

• honorář 10.000,-Kč 
• zajištění akce -  A. Janurová, L. Holubová, Z. Havránková 

• vstupné 100,- Kč (vstupenky předány do prodeje) 
• ozvučení ? 
 

Ad 5)  Čarodějnice - 30.4.2016 od 16.00hod. 
• garant – J. Tesařová, M. Rydvalová, J. Pospíšilová, KuK + MDDM 
• sraz v 15.00hod. na hřišti pod sokolovnou 

• zajištění akce – J. Tesařová, M. Šimáňová, 2 pracovnice správního odboru (A. 
Janurová přijde cca na 2 hod.) 

• posun zahájení akce od 16.00hod. bude avizován na již vyvěšených plakátech i na 
webu města, dřívější zahájení na podnět M. Rydvalové – soutěže pro děti, 
samotné zapálení ohňů až v 17.00hod. 

• ukončení akce – cca 22.00hod., úklid nepotřebného vybavení TS Úvaly – pokud 
bude příznivé počasí a účastníci akce se budou chtít zdržet déle, bude určena 
odpovědná osoba pro následné uklizení vybavení do tesko domu 

• zhášení velké hranice mezi 20.00 – 20.30hod.(hasiči) 

• příprava akce – J. Tesařová, odbor správní, TS města Úvaly, MDDM 
• propagace akce, výrobu plakátu již zajistilo MDDM, plakáty již vyvěšeny 

• MDDM zajišťuje cca 10 stanovišť se soutěžemi 
• spolek Mámy v Úvalech a spolek Rarášek žádají o příspěvek na materiál (čtvrtky 

a barvy do výše 2.500,-Kč), členové KuK konstatují, že s touto částkou není 
kalkulováno v rozpočtu – není rezerva (vyřeší J. Tesařová a M. Rydvalová) 

• občerstvení a ceny pro děti (cca 400 dětí) zajišťuje MěÚ, TS Úvaly hranice + 2 
ohně na opékání vuřtů, pruty, koše na odpadky, 6x přípojka k elektřině, město 
zajistí 10 pivních setů, MDDM zapůjčí též svoje vybavení 
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• oslovení police a hasičů o konání akce (hašení ohně, zapůjčení stanů pro případ 
nepříznivého počasí) 

• hudba – zajistí MDDM, kapela Kolegové – bude hrát do 22.00hod. 
 

Ad 6) Kytarový koncert Štěpán Rak 6.5.2016 od 19.00hod. 
• garant – J. Horová, p. Bárta 
• místo konání – čp. 65, sál otevřít v 18.00hod. 
• honorář 12.000,-Kč 

• vstupenky předány k označení odb. správnímu 
• v květnovém čísle ŽÚ bude opakovaná inzerce 

 
Ad 7) Diskuze, různé, závěr 

Další plánované akce: 

• výstava kronik – zpřístupnit materiály kroniky r. 2000, výstava 700 let výročí 
založení města, kronikář V. Pokorný, zprostředkuje J. Tesařová 

- DPS zpřístupnit 20.4.2016 od 17.00hod., v sále příprava na akci (A. 
Janurová, Z. Havránková, V. Procházka) 

- na výstavu je třeba zajistit 6 – 8 vitrín 
- zajistit 1x samostojný síťový panel 

• požadavek na dovybavení kuchyně v DPS – džbánky, tácy, dezertní talířky, 
skleničky 

• Z. Havránková prověří možnost výstavy obrazů a besedy s Ivou Hüttnerovou 
• M. Rydvalová seznamuje přítomné s konáním schůzky s místostarostou V. 

Pokorným ve věci koncepce kultury ve městě.  
• ozvučení sálu v čp. 65 – M. Rydvalová zprostředkuje setkání s firmou, která 

zajišťovala ozvučení akce „rozsvícení vánočního stromu“ 
• A. Janurová se dotazuje na stav programového vybavení – katalogizace materiálu 

kroniky 
 

Diskuze, různé: 
• Z. Havránková projevila zájem zúčastnit se jednání o koncepci kultury ve městě 

(V. Pokorný) 
• Vznikla diskuze ohledně nově jmenované Kulturní komise pro mladé. Členové 

komise považují za nevyjasněné vztahy mezi stávající kulturní komisí a její novou 
součástí - Kulturní komisí pro mladé. Nejsou vyjasněny kompetence, finance, 
zodpovědnost, rozhodování. Vedením města bylo rozhodnuto o vzniku tzv. 
komise pro mladé. Ta byla "přidružena" k původní KuK. Zůstat má stávající 
předsedkyně, ale nikdo se jí na to ale nezeptal. Taktéž nově najmenovaní členové 
komise pro kulturu mladých nám byli oznámeni na minulé KuK po jmenování 
RM.  

• Rydvalová sdělila, že komise mladých odhlasovala, že akce „rozsvícení 
vánočního stromu“ by se měla přesunout z neděle na sobotu, zatímco kulturní 
komise již dříve hlasovala pro zachování tradičního nedělního termínu. Za 
účasti členů Kulturní komise mladých proběhne nové hlasování. M. Rydvalová 
přislíbila účast  nových členů na jednání kulturní komise. 
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U akce Čarodějnice se mění čas (na podnět M. Rydvalové). Dále sdělila, že 
domluvila doplnění stanovišť o stanoviště 2 spolků (Rarášek a mámy v Úvalech), 
finanční potřeba na stanoviště (malování, masky) pro tyto spolky 2.500,-Kč.  

 
Příští komise se koná  27.4.2016 od 18.00hod. 

 
Zasedání ukončeno v 19.30hod. 
 
Zapsala: 
J. Tesařová                        
 
Předseda :  
J. Horová       


