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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 7/2016 
Termín  18.5.2016 

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, B. Hlaváčková, S. Mašatová 
 

Přítomní členové : J. Horová, A. Janurová, L. Holubová, M. Rydvalová, L. Foučková; 
Z. Havránková, J. Tesařová, I. Branyšová, V. Procházka, J. 
Gebhartová, B. Hlaváčková, S. Mašatová, E. Chvalkovská 
 

Omluveni 

 
Host                       : 

: 

 

      

H. Novosadová, V. Pokorný, H. Černá, P. Konůpková 
 

P. Borecký, D. Váňová 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

 

Stav přítomných: 13 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Rezignace předsedkyně komise a členů komise, jmenování nového člena 
4. Volba nového předsedy 
5. Organizační – úvodní slovo nového předsedy 
6. Divadelní spolek OUDIV – představení 23.5.a 26.6.2016 
7.  Info k akci Den dětí v Úvalech, Talent stage a Úvalský kotlík 
8. Koncert sboru Christi – 15. výročí trvání 4.6.2016 
9. Pod Jižním křížem – beseda o Argentině, Petra Tvrdíková - 17.6.2016 
10. Recitál Radka Fišarová – 22.6.2016 
11. Různé, diskuze, závěr 
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Ad 1) Zahájení 
Po přivítání přítomných J. Tesařová představila nového člena komise Simonu Mašatovou, 
zakladatelku divadelního souboru OUDIV, Barboru Hlaváčkovou a zájemce o členství 
v komisi Danu Váňovou. Starosta města poděkoval za dosavadní kvalitní práci celé KuK. 
Poté, co J. Horová (dosavadní předsedkyně KuK) a I. Branyšová potvrdily, že trvají i na 
rezignaci na členství v KuK, poděkoval za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a dlouholetou 
práci v kulturní komisi. K poděkování se připojila i tajemnice úřadu J. Tesařová i členové 
komise. 
 
Ad 2) Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
Ad 3) Rezignace předsedkyně komise a členů komise, jmenování nového člena 

• J. Horová a I. Branyšová oznámily své rozhodnutí rezignovat na členství v komisi 
pro kulturu. Uvedly důvody, které je k tomuto rozhodnutí vedou. 

• J. Tesařová informuje o rezignaci p. J. Krutského na člena kulturní komise 
 
Ad 4) Volba nového předsedy 
J. Tesařová seznámila přítomné s tím, že nominace na předsedu komise pro kulturu jsou 2, a 
to Lenka Foučková a Markéta Rydvalová. Vyzvala nominované, aby představily svou vizi 
vedení kulturní komise a organizace kultury ve městě. Navrhla přítomným postup při volbě 
předsedy (členové obdrží stejné prázdné hlasovací lístky, na který každý z nich napíše jméno 
osoby, která by se z 2 nominovaných měla stát předsedkyní komise. Poté komise ve složení 
V. Procházka, S. Mašatová aj. Tesařová vyhodnotí volbu). Dále zdůraznila, že D. Váňová 
ještě není členem komise s hlasovacím právem. Přítomní členové komise se dohodli, že 
nepřítomná H. Černá může být telefonicky kontaktována v rámci hlasování. Hlasuje 13 
přítomných členů komise a 1 telefonicky. V. Procházka oznámil výsledek volby - počet 11 
hlasů Lenka Foučková (pí Černá hlasování po telefonu prostřednictvím starosty města), 1 se 
zdržel, 2 hlasy Markéta Rydvalová. Starosta města poté popřál nově zvolené předsedkyni 
kulturní komise mnoho úspěchů, J. Tesařová se k přání připojuje a předává vedení komise 
Lence Foučkové. 
 

Text usnesení 6/2016  Výsledek hlasování 
Členové komise pro kulturu RM Úvaly doporučují RM 
jmenovat předsedkyní komise pro kulturu Mgr. Lenku 
Foučkovou, stávající členku kulturní komise 

Usnesení bylo přijato 

Pro 11 
 Proti 2 

Zdržel se 1 
 
Ad 5) Organizační – úvodní slovo nového předsedy 
L. Foučková krátce uvedla své představy o vzájemné spolupráci členů komise, nezbytné 
vzájemné respektování. Dále uvedla, že Z. Havránková bude nejmenovanou zástupkyní 
předsedy, kdy zejména v oblasti dramaturgie a i spolupráce s p. Bártou bude její doménou. Z. 
Havránková toto potvrzuje a upřesňuje. 
 
Ad 6) Divadelní spolek OUDIV – představení 23.5.2016 a 26.6.2016 
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• místo konání DPS od 19.00hod., sál otevřít v 17.00hod., odemknout režisérnu a 
kuchyňku 

• představení 26.6.2016 od 17.30hod. v sokolovně, odbor správní zajistí rozvezení 
plakátů, S. Mašatová zašle email s upoutávkou, která bude umístěna na web a 
facebook města 

• garant – S. Mašatová 
 
Ad 7) Info k akci Den dětí v Úvalech, Talent stage a Úvalský kotlík 

• Požadavek na TS Úvaly – stánky k tesco domečku – přívod elektřiny ke stánkům 
a na škvárové hřiště. ZŠ a MDDM zajišťuje stanoviště a historickou stezku pro 
malé i velké, balonky se symbolem Den dětí, kolotoč, houpačky. Podílí se i 
sdružení Mámy v Úvalech a Rarášek. 

• Podium na Talent stage zajištuje MDDM včetně ozvučení (kontakt M. 
Rydvalová) 

 
Info k akci Beseda P. Petránek, zpěv J. Rychterová 13.5.2016 – akce zrušena. 
Zdravotní důvody p. Petránek, jiný termín zatím nestanoven 
V. Procházka informuje k akci, současně děkuje správnímu odboru a TS za zajištění 
informovanosti občanů o zrušení akce. 

Ad 8) Koncert sboru Christi – 15. výročí trvání 4.6.2016 od 18.00hod. 
• místo konání čp. 65, sál otevřít v 16.30hod. 
• nutno zajistit 2 prostory na zkoušku sborů 
• garant – V. Pokorný 
• honorář 2 500,- Kč 
• nutná přítomnost starosty (úvodní slovo, děkovný list, ruční papír) 
• zajištění akce – L. Foučková, Z. Havránková, J. Gebhartová, A. Janurová, H. 

Černá, L. Holubová?, J. Tesařová? 
• vstupné dobrovolné 
• scéna – A. Janurová 
• počet účastníků upřesní V. Pokorný 
• plakáty vyvěšeny 
• občerstvení a květiny zajistí J. Tesařová 

 
Ad 9)  Pod Jižním křížem – beseda o Argentině, Petra Tvrdíková - 17.6.2016 od 
19.00hod. 

• garant – Z. Havránková 

• místo konání DPS, sál otevřít v 18.00hod. 
• nutno ověřit funkčnost promítání, J. Tesařová informuje o nákupu nového 

projektoru a plátna, instalovat bude odborná firma 
• květinu a občerstvení – Z. Havránková 
• zajištění akce – A. Janurová, L. Holubová, J. Gebhartová 

 
 Ad 10) Recitál Radka Fišarová – 22.6.2016 v 19.00hod.(nový termín) 

• garant J. Bárta 

• místo konání - čp. 65, otevření v 16.00hod. 
• honorář 12 000,-Kč (na fakturu – již zaplaceno) 
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• ozvučení osloven J. Starovič, pokud nebude souhlasit, tak předjednán p. Ryšánek 
2.000,-Kč 

• cena vstupenky 80,-Kč, lístky – doprodej dodat do čp. 65 (obor správní) 
• občerstvení, káva, čaj, květina, větráky do sálu, kontrola smontování podia (aby 

nevrzalo) - J. Tesařová 

• scéna – A. Janurová 
• pamětní kniha – výdajový doklad do čp. 65 (obor správní) 

• zajištění akce – J. Tesařová, V. Procházka, Z. Havránková, L. Holubová, L.  
Foučková 

scéna - A. Janurová 
 

Ad 11) Diskuze, různé, závěr 
• informace poplatky OSA -  J. Tesařová 

• L. Foučková informuje o seskupení, které v rámci KuK bude zajišťovat vstupenky 
divadelní představení, 1. představení zajištěno – 25.8.2016 - Muzikál Einodis 
Langerová, Kubišová – letní scéna divadla Ungelt, koupeno 20 vstupenek, uveřejněno 
v ŽÚ, bude ještě uveřejněno na webových stránkách a facebooku města 

• na říjen zajišťuje D. Váňová vstupenek na Noc bláznu – divadlo Rokoko, byla snaha 
zajistit vstupenky do Klubu Lávka, zde je však obtížní hromadně vstupenky zakoupit 

• S. Mašatová nabízí spolupráci – kontakty na divadlo R. Brzobohatého a Ypsilon 
• Z. Havránková informuje o spolupráci s L. Holubovou na mapování kulturních sálů 

v okolí (Kyje, Uhříněves, Klánovice, Počernice..). Podrobněji bude informovat až 
bude mít kompletní poznatky. 

• M. Rydvalová informuje o potřebě zajistit instalaci a úklid stolů a lavic v rámci akce 
letního kina (práce cca na 2 – 3 hod.) 

• J. Tesařová připomíná potřebu najít vhodného člověka, který by pomohl s instalací 
scény při kulturních představeních A. Janurové, možnost instalovat scénu i den před 
konáním akce ve večerních hodinách 

• Z. Havránková uvádí po rozhovoru s p. Bártou potřebu piana, lze pořídit i formou 
zapůjčení (Český hudební fond), pořídit klavír lze od 200.000,- Kč výše 

• A. Janurová – doplnění údajů na plakát k akci Výstava kronik – účinkující Mgr. Oxana 
Šťastná, V. Procházka doplňuje, že náklady na materiál k výstavě budou cca 2 000,-
Kč, zapůjčení dokumenty k výstavě 700 let Úval (2 šanony) naskenuje A. Janurová 

• Do prázdninového dvojčísla ŽÚ uveřejnit zářijové akce – Výstava kronik, Kollman…. 
• V. Procházka informuje o vydání knihy o Klepci, cena 275,-Kč, J. Tesařová se 

zkontaktuje s p. Psotou (777 170 843) ohledně nákupu a prodeje knih 
• V. Procházka – nutno zlepšit navigaci, umístit rozcestníky k rozhledně Na Vinici – J. 

Tesařová 

• J. Tesařová oznamuje termín vyhlášení voleb do krajského zastupitelstva 7 – 
8.10.2016, v tomto termínu je plánována beseda o Barmě – I. Branyšová se bude 
snažit domluvit změnu termínu 

• M. Rydvalová potřebuje vědět termín akce Rozsvícení vánočního stromu, po krátké 
diskuzi členové komise opakovaně hlasovali, zda rozsvícení vánočního stromu 
doporučují v sobotu nebo neděli. 

Text usnesení 7/2016  Výsledek hlasování 
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Členové komise pro kulturu RM Úvaly doporučují RM akci 
Rozsvícení vánočního stromu pořádat vždy v sobotu před 1. 
adventní nedělí 

Usnesení bylo nepřijato 

Pro 5 
 Proti 5 

Zdržel se 3 
 

 

Text usnesení 8/2016  Výsledek hlasování 
Členové komise pro kulturu RM Úvaly doporučují RM akci 
Rozsvícení vánočního stromu pořádat vždy v 1. adventní nedělí Usnesení bylo nepřijato 

Pro 5 
 Proti 5 

Zdržel se 3 
 
Komise bude respektovat rozhodnutí RM o konání akce Rozsvícení vánočního stromu. 
Garantem akce bude stejně jako v loňském roce M. Rydvalová, J. Tesařová. S. Mašatová 
doplňuje, že o adventu má úmysl pořádat divadelní sobotu -  odpolední dětské a večerní 
představení pro dospělé 

• E. Chvalkovská informuje o street artu v Úvalech pro r. 2016 – obnovení – oprava 
maleb v podchodu, opraveny i chyby, bude nutno zbývající barvou, kterou městu 
ponechá p. Kotík poté, co TS začistí spáry po opravě vedení elektřiny v podchodu, 
obnovit nátěr. V rámci celkové částky na street art (150.000,-Kč) bude ještě 
realizována plocha podjezdu Na Spojce a podchodu závory. Návrhy byly rozeslány, na 
místě pak byly členům komise ukázky předvedeny. Návrh, který je vytypován 
k umístění Na Spojce byl hodně diskutován, J. Horová s ním na tomto místě vyjádřila 
nesouhlas, připojují se i někteří další členové komise. E. Chvalkovská vysvětluje 
myšlenku tohoto díla Semeniště. 

 
Příští komise se koná 8.6.2016 od 18.00hod. 

Zasedání ukončeno v 21.00hod. 
 
Zapsala: 
J. Tesařová                        
 
Předseda :  
L. Foučková       


