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Komise pro kulturu Rady 

města Úvaly 

   

 

Zápis z řádného jednání 

komise pro kulturu č. 5/2020 

Termín 4 22.6.2020 

Místo  Zasedací místnost MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

Rozdělovník  M. Rydvalová, L. Foučková, J. Tesařová, V. Pokorný, J. 

Gebhartová, H. Černá, E. Chvalkovská, B. Linková, L. Holubová, 

S. Mašatová (předsedkyně), P. Pavelková, E. Kuncová, P. 

Arazim, M. Pálek, A. Stejari,  

 

Přítomní členové 

 

 

Omluveni 

 

Host 

 

  

S. Mašatová, L. Foučková, J. Tesařová, P. Arazim, H. Černá, 

 J. Gebhartová, Z. Havránková, L. Holubová, E. Kuncová, 

 B. Linková, P. Pavelková, V. Pokorný, M. Rydvalová, M. Pálek, A. 

Stejari 
 

E. Chvalkovská 
 

Stanislav Mistr 

Tajemník  J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 15 

 

Program jednání  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. 
Pořádání kulturních akcí v 2. pololetí 2020 a r. 2021 – snížení rozpočtu souvislosti s pandemií 

Covid-19 

4. Informace S. Mašatové 

5. Letní kino 

6. Výstava obrazů 28.8. – 6.9.2020  

7. Václavská 19.9.2020 

8. Různé, diskuze 
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Ad 1) Zahájení 

Předsedkyně komise S. Mašatová přivítala přítomné a zahájila jednání.  

V. Pokorný představil dirigenta nového pěveckého sboru pana Stanislava Mistra. Název souboru je 

Středočeský pěvecký sbor, z.s. Předsedou výboru je Vítězslav Pokorný. Pan Mistr nabídl jako 1. 

vystoupení koncert k výročí ukončení 2. světové války, do kterého by zapojil i úvalské děti zpěvem 

a recitací. Termín koncertu byl stanoven na 4.10.2020, sbor má zájem zkoušet v sále DPS každé 

úterý od 18:30 hod.  

Dále pan Mistr nabízí možnost založení dětského sboru ve spolupráci s L. Foučkovou, zástupce 

pro 1. stupeň Základní školy Úvaly. Ke koncertu vytvoří a pošle plakát V. Pokorný současně 

s pozvánkou do Života Úval. Která musí být dodána tak, aby mohla být uveřejněna v zářijovém 

vydání, tj. do 15.8.2020. 

Než byl zápis z jednání komise dokončen, oznámil V. Pokorný změnu konání koncertu na 

4.10.2020. 

 

 

Ad 2) Schválení programu jednání 

           program schválen bez připomínek 

           

Ad 3) Pořádání kulturních akcí v 2. pololetí 2020 a r. 2021 – snížení rozpočtu souvislosti 

s pandemií Covid-19 

 J. Tesařová seznámila přítomné s úspornými opatřeními vedení města v souvislosti 

s pandemií Covid-19., možnosti pořádání akcí jsou omezené z hlediska finančního. Členové 

komise konstatovali, že by měly být zachovány tyto akce: 

 Výstava obrazů 28.8. – 6.9.2020 Dana Marten , akvarely 

 Musica Dolce vita 6.11.2020,  

 Rozsvícení vánočního stromu 28.11.2020 – 1. advent 

 Anglické balady Haleluja Band 4.12.2020 – 2. advent 

 11.12.2020 kapela String Ladies – 3. advent  

 20.12.2020 Rybova mše – 4. advent 

 

Ad 4) S. Mašatová seznámila přítomné členy komise, kteří nebyli přítomni na minulém jednání, 

s obsahem usnesení č. 2/2020, kdy členové komise pro kulturu RM vzali na vědomí úsporná 

opatření v rozpočtu města v souvislostí s pandemií Covid -19 a s tím omezení počtu konání 

kulturních akcí. Kulturní akce budou zajišťovány zejména svépomocí členy komise. 

V této souvislosti bylo diskutováno zajištění akce rozsvícení vánočního stromu 28.11.2020 – 1. 

advent, kdy členové komise vyjádřili podporu zajištění této akce svépomocí, tak jak bylo 

v usnesení přijato. Členové komise do příštího jednání připraví podněty k obměně – zpestření 

programu a průběhu akce (živý obraz např. Marie, Josef, Ježíšek nebo živý betlém apod.) 

Ježíškův stan – nápady pro tvorbu dětí (P. Pavelková) 

Informativně kopie usnesení: 
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Text usnesení č. 2/2020 Výsledek hlasování 

Členové komise pro kulturu RM berou na vědomí úsporná 

opatření v rozpočtu města v souvislosti s pandemií Covid-19 a 

omezení počtu konání akcí s tím, že kulturní akce budou 

zajišťovány dle možností svépomocí členy komise 

usnesení bylo přijato 

Pro 11 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Ad 5) Letní kino 

 garant M. Rydvalová 

 program letního kina je uveřejněn na webových stránkách města a facebooku města 

 1. promítání se koná 25.6.2020, celkem bude 10 projekcí 

 J. Tesařová doplňuje, že byl objednán kontejner na uložení party stolů a lavic a mobilní WC 

 k propagaci bude využíván kromě webových stránek a facebooku i SMS systém, M. 

Rydvalová doplňuje ještě propagaci v regionálním tisku 

 vstupné je 50 Kč, děti i dospělí. M. Rydvalová navrhuje předložit RM návrh na zvýšení 

vstupného pro dospělé na 90 Kč 

 

Ad 6) Výstava obrazů – 28.8. – 6.9.2020 

 garant Z. Havránková, informovala o jednání s pí D. Marten 

 zahájení vernisáže 28.8.2020 v 18:00 hod. 

 místo konání Pětašedesátka 

 upoutávka na akci bude inzerována již v prázdninovém dvojčísle Života Úval 

 výstava se bude konat ještě v pondělí popř. úterý dopoledne, aby byla navštívena žáky ZŠ 

 panely sestaví Technické služby Úvaly 

 pozvánky zajistí a rozešle OSPR 

 Ing. Havránková žádá o pomoc při zajištění akce, bude upřesněno na příštím jednání akce 

 

Ad 7) Václavská 19.9.2020 

 garant H. Černá 

 místo konání – DPS 

 začátek akce 14:00 hod. 

 k tanci a poslechu hraje kapela „A je to“, kapelník Bohumil Lhoták 

 propagaci zajistí OSPR do 15.8.2020 do Života Úval 

 

Ad 8) Různé, diskuze 

 L. Foučková informovala o akci Podlipanské hudební slavnosti, Podlipanských slavností se Úvaly v 

roce 2021 nezúčastní 

 Z. Havránková informovala o kontaktu s rodinnými příslušníky autora plastiky před 

Poliklinikou Úvaly autora Petra Šturmy a předala J. Tesařové publikaci Putování za sochou, 

kterou věnovala Alena Antonová (manželka P. Šturmy) pro archiv města Úvaly.  
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  Příští schůzka komise 17.8.2020 od 17:00 hod. 

  Jednání ukončeno v 18:50 hod. 

 

 

 

Zapsala:      Předseda:  

J. Tesařová      S. Mašatová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


