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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 6/2016 
Termín  27.4.2016 

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, E. Chvalkovská, J. Krutský, B. Hlaváčková 
 

Přítomní členové : J. Horová, A. Janurová, L. Holubová, M. Rydvalová, L. Foučková; 
H. Černá; Z. Havránková, J. Tesařová, P. Konůpková, I. 
Branyšová, V. Pokorný, V. Procházka, J. Gebhartová, R. Martinák 
 

Omluveni 

 
Host                       : 

: 

 

      

H. Novosadová, J. Krutský, B. Hlaváčková 
 

P. Borecký 

 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

 

Stav přítomných: 14 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  

3. 
Rezignace předsedkyně komise, organizační záležitosti – vznik KUKMLAM, vyjádření 
členů komise – host – starosta města 

3. Koncert Pavlína Jíšová 29.4.2016 
4. Čarodějnice 30.4.2016 
5. Kytarový koncert Štěpán Rak 6.5.2016  
6.  Beseda P. Petránek, zpěv J. Rychterová 13.5.2016 
7. Diskuse, různé 
8. Závěr 
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Ad 1) Zahájení 
Předsedkyně komise přivítala přítomného starostu města a členy komise a zahájila jednání. 
 
Ad 2) Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
Ad 3) Rezignace předsedkyně komise, organizační záležitosti – vznik KUKMLAM, 

vyjádření členů komise – host – starosta města Petr Borecký 
J. Horová oznámila své rozhodnutí rezignovat na funkci předsedkyně komise pro kulturu a 

uvedla důvody, které k tomuto rozhodnutí přispěly 
• chce se věnovat aktivitám spojeným se sdružením Jonatan a dále je rozvíjet, dále 

chce svůj volný čas věnovat i další zájmové činnosti v oblasti tance 
• dále uvedla, že vedení města vytvořilo bez předchozího projednání pracovní 

skupinu Kukmlam (kulturní komise pro mladé), nově jmenovaní členové KuK 
Josef  Krutský, Eva Chvalkovská, Roman Martinák se dosud ani jedné komise 
neúčastnili, Z. Havránková uvádí, že někteří z členů jsou podnikatelé a členové 
zastupitelstva, na akce přispívá města – může dojít ke střetu zájmu 

• J. Horová má být předsedou obou pracovních skupin KuK, což také nebylo 
dopředu projednáno, k sestavování rozpočtu pro kapitolu kultura nebyla správcem 
kapitoly předsedkyně komise přizvána 

• mapování návštěvnosti akcí – nadbytečné, zatěžující 
• koncepce kultury – nemá ji zpracovávat KuK, tak jak bylo požadováno V. 

Pokorným 
• akce „Výstava obrazů Fr. Kollman“ nebyla projednána řádně v KuK a byla 

zařazena do harmonogramu až dodatečně 
• akce „Rozsvícení vánočního stromu“ - přesun z neděle na sobotu (komisí přijato 

usnesení, že komise nedoporučuje změnu termínu). M. Rydvalová seznámila členy 
komise na minulém jednání, že členové pracovní skupiny KUKMLAM 
odsouhlasili sobotní termín, závěrem bylo dohodnuto, že na dnešní jednání přijdou 
i členové KUKMLAM a hlasování proběhne najednou v celé komisi. 

• akce „Čarodějnice“, změny organizace – podnět M. Rydvalová, pořadatel MDDM 
ve spolupráci s KuK 

Členové komise se připojují k vyjádření J. Horové.  
 
Starosta města se vyjadřuje k jednotlivým bodům, tak jak jsou výše uvedeny. Starosta 
opakovaně vyjadřuje, že si váží práce KuK, která pořádá za přispění města velice 
kvalitní kulturní pořady, o které je zájem nejen úvalských občanů, ale i z okolních 
obcí. Vnímá podněty KuK, zápisy z komise jsou pravidelně předkládány RM, 
konstatuje, že komise je poradní orgán RM. 
• Ke vzniku pracovní skupiny KUKMLAM a jmenování dalších členů KuK udání, 

že KUKMLAM vymyslel s tím, že by tato pracovní skupina zajišťovala jiné typy 
akcí jako např. Úvalský kotlík, koncerty a další větší akce zaměřené pro jinou 
kategorii občanů. Byl veden dobrým úmyslem, vyslechl v Úvalech různé názory 
na druhy kultury v Úvalech a pořádané akce i jinými subjekty, proto 2 pracovní 
skupiny KuK, které mohou fungovat vedle sebe. Chtěl odstranit třecí plochy např. 
Úvalský kotlík, který pořádal p. Martinák a zaujal i občany z okolí, spojit s akcí 
MDDM Talent stage – projednáno s Janou Pospíšilovou, neviděl v tom nic 
špatného. Členové byli jmenováni RM, toto právo rada má. Na schůzce starosty, 
J. Horové a I. Branyšové výše uvedené informace sdělil a o důvodech zřízení 
KUKMLAM hovo řili. Samotný název KUKMLAM – kulturní komise pro mladé 
a mladší vymyslel, ale neměl v úmyslu se nikoho dotknout z hlediska věku, 
jednalo se pouze o pracovní označení této pracovní skupiny. V. Pokorný 



                                                                                                                  6/2016 

 3                                                    
 

podporuje názor, aby i nadále zůstala jedna KuK, která bude společně zajišťovat a 
pořádat kulturu ve městě. V. Foučková dodává, že hlavní problém vidí 
v komunikaci, H. Černá – nutno koordinovat termíny, akce pořádat dohromady 

• Způsob, jakým bude komise s dvěma pracovními skupinami pracovat, 
předpokládal, že J. Horová zůstane předsedkyní komise nadále pro obě pracovní 
skupiny, k dořešení přímo v KuK, zatím jej neřešil 

• mapování návštěvnosti akcí vnímá jako informaci, získání přehledu, o jaký typ 
akcí je v Úvalech větší zájem, jako starosta města nesouhlasí v tím, že tento pokyn 
vydalo vedení města, ale ztotožňuje se s názorem M. Rydvalové, že je dobré tento 
přehled mít k dispozici. Nepopírá však, že s M. Rydvalovou o tomto hovořil. A. 
Janurová se vyjádřila ke sledování počtu návštěvníků s tím, že návštěvnost nelze 
posuzovat u všech kulturních pořadů stejně – neměla by být měřítkem, vymizela 
by kultura s velkým K. P. Borecký reagoval – není cílem porovnávat návštěvnost 
kvůli omezení akcí, ale jak již uvedl, cílem je získání přehledu. 

• Ke koncepci kultury uvádí, že na podzim r. 2015 V. Pokorný jako místostarosta 
přednesl podnět ke zpracování strategie kultury ve města, který by řešil 
financování, složení, místa konání, pro jaké věkové skupiny…do dalších let. 
Tento podnět by obsahoval i následnou transformaci kultury ve městě do 
kulturního střediska, které by bylo součástí městské knihovny, kde by byl 
zaměstnán pracovník, který by kulturu ve městě zajišťoval. Vzhledem k tomu, že 
V. Pokorný není jen člen komise pro kulturu, ale i místostarosta města, myslel, že 
je toto i podnět kulturní komise. Nikdo nenutí členy KuK tvořit kulturní politiku 
města, Z. Havránková uvádí, že souhlasí s tím, že členové KuK by měli být ti, 
kteří dávají podněty k zapracování do této koncepce, ona již svůj materiál zaslala. 
Také někteří z dalších členů KuK přispěli svými podněty. 

• A. Janurová uvádí, že nebylo projednáváno s KuK pořádání akce „ Výstava 
obrazů Fr. Kollmana“, nebyly předem projednané úmysly zřídit KUKMLAM a 
jmenovat nové členy komise. Jak výše uvedeno, RM má právo jmenovat členy 
komisí. Akci „ Výstava obrazů Fr. Kollmana“ domluvil bez předchozího jednání 
v komisi sám, jednalo se o neplánovanou návštěvu Fr. Kollmana v jeho kanceláři 
a impulsivní nabídku, kterou odsouhlasil. 

• Rozsvícení vánočního stromu – do RM byl předložen zápis vč. přijatého usnesení 
komise pro kulturu, že nedoporučuje RM přesun akce 1. adventu z neděle na 
sobotu. Pravomoc rozhodnout má však rada města. L. Foučková se vyjadřuje 
k diskusi – ZŠ dříve pořádala akci (vánoční jarmark) v sobotu, na naléhání města 
přesunuli na neděli. Sobota z hlediska možného odpočinku po akci je vhodnější. 

• Na MěÚ byla svolána schůzka za přítomnosti ředitelky MDDM J. Pospíšilové, J. 
Tesařové, M. Rydvalové a M. Šimáňové. Z této schůzky existuje zápis, kde M. 
Rydvalová sdělila své poznatky, že je třeba, aby akce začínala již v 15.00hod. 
s tím, že je třeba zohlednit potřeby rodičů malých dětí. Dále pak, že domluvila 
doplnění stanovišť soutěží pro děti o stanoviště spolku Rarášek a spolku Mámy 
v Úvalech s tím, že je třeba zajištění příspěvku na materiál pro tyto stanoviště 
(barvy na obličej,..) cca 2.000 – 2.500,- Kč. Tento požadavek přednesla následně 
na KuK, která však konstatovala, že ve svém rozpočtu rezervu nemá. Proto bude 
řešeno jiným způsobem financování – J. Tesařová. Dále M. Rydvalová projevila 
svůj zájem zajišťovat občerstvení pro dospělé, domluví se s p. Martinákem. 
Závěrem této schůzky bylo konstatováno, že změny týkající se stanovišť, ale 
zejména i zahájení, které bylo nakonec dohodnuto od 16.00hod. musí být 
avizovány a vzájemně odsouhlaseny v daleko větším předstihu. Totéž platí i pro 
zajištění občerstvení pro dospělé. 

 
Dále se diskuze týkala dalšího chodu kulturní komise, kdy úmysl z komise odejít oznámila I. 
Branyšová a J. Horová.  O odchodu uvažují, ale rozhodnou se až podle toho, jak se situace 
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vyvine s přihlédnutím k dnešním projednávaným bodům Z. Havránková, V. Procházka, A. 
Janurová s tím, že všichni své rozpracované akce dokončí. J. Tesařová navrhuje všem zvážit 
svá rozhodnutí, pokračovat v práci v KuK minimálně do konce tohoto roku s tím, že je třeba 
alespoň zkusit zlepšit komunikaci a to, co jsme pojmenovali, že bylo špatně zkusit napravit. 
Vzhledem k tomu, že J. Horová prohlásila, že s předsednictvím skončit je rozhodnuta, komise 
diskutovala a shodla se na tom, že nový předseda by měl vzejít ze stávajících členů KuK. J. 
Horová minimálně do 18.5.2016, kdy by měl být zvolen nový předseda KuK, zůstává ve 
funkci. Dohodnuto, že J. Tesařové na email budou zasílány nominace. 
 
E. Chvalkovská se všem přítomným představila jako jedna z nových členek KuK v nově 
zřizované pracovní skupině, představila své vize v práci pro kulturu ve městě, tj. street art, 
umístění soch ve městě, akce pro náctileté a další. Blíže zašle emailem. 
Dále se dotazuje, jakým způsobem bude probíhat volba předsedy, jak se bude hlasovat a jakou 
činnost vykonává předseda komise. J. Horová vysvětluje podstatu své práce, která mimo jiné 
spočívá ve shánění a obvolávání možných kulturních pořadů, kontaktování agentur a 
dohodnutí akceptovatelné ceny, koordinování  termínů  akcí, vstupenky, zajišťování pozvánky 
a jejich uveřejnění, plakáty a jejich vyvěšení (koordinace správní odbor a TS) a další.  
 
Z. Havránková přebírá od J. Horové spolupráci s panem Bártou (na zajištění koordinace 
připravovaných akcí). 
 
J. Tesařová informuje o rezignaci p. R. Martináka na člena KuK – pracovní skupina 
Kukmlam, dále uvádí možnost dalšího člena KuK paní Mašatovou, zakladatelku divadelního 
spolku OUDIV.  
 
Ad 3)  Koncert Pavlína Jíšová 29.4.2016 od 19.00hod. 

• garant J. Horová, p. Bárta 

• místo konání: čp. 65, sál otevřít v 17.30hod. 
• honorář 10.000,-Kč – platba v hotovosti - doklad 
• zajištění akce -  A. Janurová, L. Holubová, Z. Havránková, L. Foučková 

• plakáty, 
• vstupné 100,- Kč, neprodané vstupenky stáhnout z předprodeje 

• ozvučení  
• málo prodaných lístků, bude opakovaně vyvěšeno 
 

Ad 4)  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 
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• propagace akce, výrobu plakátu již zajistilo MDDM, plakáty již vyvěšeny, plán 
stanovišť a rozmístění stánků J. Pospíšilová 

• 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 

• 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. 
• ostatní viz výše 

 

Ad 5) Kytarový koncert Štěpán Rak 6.5.2016 od 19.00hod. 
• garant – J. Horová, p. Bárta 

• místo konání – čp. 65, sál otevřít v 17.30hod. 
• honorář 12.000,-Kč, v hotovosti 
• vstupenky předány k označení odb. správnímu 

• v květnovém čísle ŽÚ bude opakovaná inzerce 
• bez zvukaře 

• připomenout podsedáky na židle – J. Tesařová 
• zajištění akce – A. Janurová, L. Holubová, v. Procházka, H. Černá 

 
Ad 6) Beseda P. Petránek, zpěv J. Rychterová 13.5.2016 od 19.00hod. 

• garant V. Procházka 
• místo konání – DPS, sál otevřít v 17.30hod. 
• honorář 12.000,-Kč 
• zajištění akce – A. Janurová, I. Branyšová, P. Konůpková, L. Holubová, J. Horová 

 
Ad 7) Diskuze, různé, závěr 

• J. Tesařová – MěÚ nabídnul p. Fr. Frühauf uspořádání výstavy dřevěných soch a 
plastik (tel. 281 982 524), členové komise doporučují panu Frühaufovi oslavit řed. 
MDDM.  

• Z. Havránková informuje o příslibu I. Hüttnerové (dojedná možnost vystavení 
několika obrázků a prodej  kalendářů, obrázků) 

• Divadelní spolek OUDIV pořádá dne 23.5.2016 představení Pohádky pro dospělé 
v sále DPS 

• Z. Havránková - výstava kronik – přípravy pokračují, podrobnosti zaslané emailem 

V. Procházka – nutno zajistit 8 ks stolových vitrín a 6 ks drátěných panel, předpoklad 
instalace nástěnných lišt. Zapůjčení vitrín od 30.8. – 12.9.2016. 
Z. Havránková doplňuje – výstava bude obsahovat i farní kroniky – žádost na církev. 
Potřebuje pověření města jednat se Okresním státním archivem v Přemyšlení o 
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zapůjčení podkladů potřebných pro výstavu kronik a ostatních souvisejících 
historických materiálů. 

• Z. Havránková upozorňuje na nutnost přehodnotit projekt multifunkčního sálu 
(kapacita 120 lidí), který je součástí projektu nové budovy, kde bude umístěna 
městská knihovna. Pracovní skupina pro výstavbu městské knihovny se sešla 2x a 
oficiálně byla vyhlášena architektonická soutěž, domnívá se, že obsah zadání projektu 
společenského sálu nesplňuje zadání divadelního sálu, nejsou dobře zadány proporce 
tohoto sálu. Přílohou tohoto zápisu je podrobnější komentář k této problematice vč. 
odkazu na rekonstrukci kina v Jablonném. Navrhuje přijmout k tomuto bodu usnesení. 
V Procházka se k tomuto podnětu připojuje komentář s tím, že výška sálu je nízká 
(vhodná prohlídka na místě za přítomnosti V. Procházky a Z. Havránkové) 

Text usnesení  5/2016  Výsledek hlasování 
Členové komise pro kulturu RM Úvaly doporučují RM ke 
schválení, aby všem zájemcům  o účast v architektonické soutěži 
na stavbu knihovny a společenského centra byla při obhlídce 
místa realizace stavby byla upřesněna informace o podobě a 
technických požadavcích na sál. Dále, aby RM doporučila svým 
zástupcům v porotě architektonické soutěže přihlížet při výběru 
projektů vzešlých z architektonické soutěže na výstavbu 
knihovny a společenského centra k tomu, zda návrh 
společenského sálu, který je součástí projektu, splňuje 
požadavky na komorní prostor umožňující profesionální využití 
na koncerty, divadlo, kino pro ZŠ i veřejnost. Nutnou součástí 
takového sálu je jeviště s určitou hloubkou a vstupy přímo ze 
zákulisí, předpokladem umístění opony, ramp na osvětlení a s 
dostatečnou výškou nad jevištěm. Hlediště by mělo být trvale 
stupňovité, nebo s výsuvným stupňovitým hledištěm. 

Usnesení bylo přijato 

Pro 14 
 Proti 0 

Zdržel se 0 
 

• M. Rydvalová informuje o přípravě akce – další ročník - „kino na kolečkách“, 
promítací budou čtvrtky, zahájení 28.6.2016, čas promítání od 21.30hod., poslední 
promítání 1.9.2016. Místo promítání stejné jako loni – hřiště pod sokolovnou, boční 
stěna nafukovací haly. Zpracuje finanční rozvahu, kterou předloží RM, hrazeno 
z rozpočtu města mimo rozpočtu kulturní komise. 

• J. Horová informuje o přeložení termínu recitálu R. Fišarové na středu 22.6.2016 
z důvodu jejího koncertu ve Státní opeře. 
J. Tesařová zajistí v rámci korektury v ŽÚ, uveřejnění na webových stránkách 
v aktualitách a zajistí prostřednictvím TS přelepení plakátu. 

• Informace o obnovení zajišťování lístků na divadelní představení pro veřejnost. 
• H. Černá se omlouvá na jednání komise 18.5.2016 

 
 
Příští komise se koná 18.5.2016 od 18.00hod. 

Zasedání ukončeno v 20.50hod. 
 
Zapsala: 
J. Tesařová                        
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Předseda :  
J. Horová       


