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Komise pro kulturu Rady 

města Úvaly 

   

 

                              Zápis z řádného jednání  

                         komise pro kulturu č. 7/2020 

Termín 4 21.9.2020 

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, P. Pavelková, V. Pokorný, A. Stejari 
 

Z. Havránková, L. Holubová, E. Chvalkovská, E. Kuncová, B. 

Linková, M. Rydvalová, M. Pálek 
 

 

Tajemník  J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 9 

 

 

Program jednání  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Pořádání kulturních akcí v 2. pololetí 2020 a r. 2021 – v souvislosti s pandemií covid-19 

4. Zhodnocení akcí 

5. Středočeský pěvecký sbor, z.s. 4.10.2020 

6. Michael Kocáb -  beseda 16.10.2020  

7. Musica Dolce vita – koncert Mozartovo tajemství 6.11.2020 

8. Rozsvícení vánočního stromu 28.11.2020 – 1. advent 

9. Koncert sólisté Národního divadla 4.12.2020 – 2. advent 
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10. Kapela String Ladies 11.12.2020  - 3. advent 

11. Anglické balady – pěvecký sbor Haleluja Band 19.12.2020 – 4. advent  

12. Rybova mše 20.12.2020 – 4. advent 

13. Tříkrálový koncert ? 9.1.2021 

14. Městský ples 23.1.2021 

15. Různé, diskuze 

 

Ad 1) Zahájení 

         Předsedkyně komise S. Mašatová přivítala přítomné a zahájila jednání.  

 

Ad 2) Schválení programu jednání 

           program schválen bez připomínek 

           

Ad 3) Pořádání kulturních akcí v 2. pololetí 2020 a r. 2021  

v souvislosti s pandemií Covid-19 je možné, že některé akce budou z důvodu omezení zrušeny 

 Dana Marten, akvarely výstava obrazů 28.8. – 6.9.2020  

  Středočeský pěvecký sbor, z.s. – koncert 4.10.2020 

  Musica Dolce vita 6.11.2020,  

  rozsvícení vánočního stromu 28.11.2020 – 1. advent 

  sólisté Národního divadla  - 4.12.2020 – 2. advent 

  kapela String Ladies 11.12.2020 – 3. advent  

  anglické balady Haleluja Band 19.12.2020 – 4. advent 

  20.12.2020 Rybova mše – 4. advent 

 

Ad 4) Zhodnocení  akcí: 

            

           Letní kino 

 garant M. Rydvalová 

 pí Rydvalová omluvena 

 zhodnocení akce proběhne na příštím jednání komise 

 

          Výstava obrazů Dana Marten 28.8. – 6.9.2020 

 garant Z. Havránková  

 místo konání akce Pětašedesátka 

 Z. Havránková informovala o návštěvnosti akce, občané, žáci ZŠ 

 zhodnocení vernisáže – účast cca 50 návštěvníků, zdařilé, zajímavé 

 pí Havránková vznesla podnět pořizovat díla od vystavujících lokálních umělců 

 

          Václavská 19.9.2020 

 garant H. Černá 

 místo konání akce – DPS 

 akci zajišťují Z. Havránková, J. Gebhartová 

 H. Černá informovala – návštěvnost cca 15 občanů – seniorů, zdařilé 

 k tanci a poslechu hrála kapela A je to, kapelník Bohumil Lhoták 
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 v kulturním programu se představila skupina Klub Šou dance Újezd nad Lesy bez nároku na 

honorář 

 vybráno dobrovolné vstupné ve výši 352 Kč 

 členové kulturní komise vyjádřili poděkování 

 

Ad 5) Středočeský pěvecký sbor, z.s. 4.10.2020 

          Program Requiem, účinkuje Černošická filharmonie, recitace Stanislav Lehký 

 garant V. Pokorný 

 místo konání akce kostel Zvěstování Panny Marie 

 začátek akce 17:17 hod. 

 akci dále zajišťují J. Tesařová, H. Černá, J. Gebhartová, P. Arazim 

 vstupné dobrovolné 

 foto zajistí A. Janurová 

 V. Pokorný žádá o květinu pro sbormistra 

 P. Arazim nabízí možnost rozdání 100 ks pozvánek ve formě tištěných plakátků formát A5 

 Zajištění propagace, vyvěšení plakátů a tisk city light - OSPR 

 

Ad 6) Michael Kocáb – beseda 16.10.2020 

 garant akce Z. Havránková 

 místo konání Pětašedesátka 

 začátek akce 18:00 hod. 

 akci dále zajišťují P. Arazim, J. Gebhartová, E. Kuncová, P. Pavelková, J. Tesařová 

 honorář – příjmový doklad 4 000 Kč 

 fotodokumentaci z akce zajistí Jiří Taschi Vondráček 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk city light - OSPR 

 

Ad 7) Musica Dolce vita – koncert Mozartovo tajemství 6.11.2020 

 garant akce L. Foučková 

 místo konání akce sál DPS 

 začátek akce 18:00 hod. 

 akci dále zajišťují L. Holubová, P. Arazim, Z. Havránková, J. Tesařová 

 honorář 12 000 Kč 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk city light – OSPR, podklady pro výrobu plakátu zašle L. 

Foučková 

 květiny pro účinkující – J. Tesařová 

 

Ad 8) Rozsvícení vánočního stromu 28.11.2020 – 1. advent 

 garant akce S. Mašatová, L. Foučková, J. Tesařová 

 místo konání akce nám. Arnošta z Pardubic 

 zahájení akce 14:00 hod. 

 zahájení příprav, zajištění stánků, kontaktování prodejců – S. Mašatová (M. Rydvalová) – 

kontaktování prodejců zahájeno 
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 členové kulturní komise zavrhují místo věcných darů do tomboly městského plesu vybírat 

500 Kč za umístění stánku + vratnou zálohu za vybavení stánku. P. Arazim navrhuje umožnit 

umístění stánků na tzv. dobročinné akce. Členové konstatují, že každoročně je zde možnost, 

diskuze byla o nutnosti prověřit účel a konkrétnost určení vybraných prostředků 

Text usnesení č. 3/2020 Výsledek hlasování 

Členové komise pro kulturu RM doporučují na akci Rozsvícení 

vánočního stromu vybírat částku 500 Kč za zapůjčení, umístění 

stánku a vratnou zálohu za vybavení stánku 

usnesení bylo přijato 

Pro 9 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 Ježíškův stan – p. Pavelková (E. Kuncová, A. Stejari), členové se shodli na grafické úpravě 

„dopisu pro Ježíška“ – osloven bude „loňský tým“ zaměstnanců MěÚ, studenti, učitelé ZŠ. 

Drobné vánoční kreativní pozornosti pro děti, cukroví… 

 pódium – program – L. Foučková (J. Tesařová) – zvukař doporučen p. Martin Fáček, osloví jej 

L. Foučková. Byli osloveni 2 zvukaři – p. M. Fáček a p. Polák, který zvučil podium v loňském 

roce. Nabídku poslal p. Fáček, cena 15 000 Kč. L. Foučková sjedná schůzku s p. Fáčkem 

 objednání ohrádky se zvířátky – zajištěno 

 objednání Ježíškova stanu vč. topení zajištěno 

 občerstvení zdarma pro občany  - zajistí MěÚ (J. Tesařová) 

 přítomní členové byli vyzváni, aby se sdělili nápady na inovaci programu a stanovišť, bude              

prověřena možnost laser show, cena nabídek se pohybuje do 20 000 Kč. S. Mašatová 

informuje o tom, že živý betlém se nepodaří s divadelním spolkem OUDIV zrealizovat 

 vyhlášení „Juniora roku“ – J, Tesařová osloví ředitelku MDDM a prověří, zda v období    

pandemie nelze některého juniora nominovat za to, že se významnou měrou podílel na  

pomoci spoluobčanům. Nominace nutno projednat v radě města a následně v zastupitelstvu 

města (nominace v dostatečném předstihu) 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk city light – OSPR 

 

 

Ad 9) Koncert sólisté Národního divadla 4.12.2020 – 2. advent 

 garant L. Foučková 

 místo konání Pětašedesátka 

 zahájení akce 18:00 hod. 

 akci dále zajišťují …. 

 Honorář 18 000 Kč 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk city light – OSPR 

 

Ad 10) Kapela String Ladies 11.12.2020  - 3. advent  

 garant akce L. Foučková 

 místo konání akce Pětašedesátka 

 začátek akce 18:00 hod. 
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 akci dále zajišťují J. Tesařová 

 honorář 15 000 Kč + zvukař 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk city light – OSPR 

 

 

Ad 11) Anglické balady – pěvecký sbor Haleluja Band 19.12.2020 – 4. advent 

 garant akce ……(zprostředkovala J. Horová) 

 místo konání akce Pětašedesátka 

 začátek akce v 18:00 hod. 

 honorář 15 000 Kč + nutno zajistit a zaplatit zvukaře 

 S. Mašatová osloví O. Nováka nebo p. Ryšánka 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk city light – OSPR, podklady dodá J. Horová 

 

Ad 12) Rybova mše 20.12.2020 

 garant akce J. Tesařová, V. Pokorný 

 místo konání akce kostel Zvěstování Panny Marie – zaslat žádost o možnost využití kostela – 

zajistí J. Tesařová 

 začátek akce …. 

 honorář 8 000 Kč 

 nutno zajistit úklid – úklid židlí po akci, vyklizení kostele 

 POZOR – program adventu v Úvalech nutno uveřejnit do listopadového čísla ŽÚ vč. 

propagace akce „Rozsvícení vánočního stromu“ 

 

Ad 13) Tříkrálový koncert  9.1.2021 - zrušeno 

 

Ad 14) Městský ples 23.1.2021 

 kapela Blue star 30. až 40. léta 

 L. Foučková informuje o jednání s kapelníkem, S. Mašatová, J. Tesařová dokončení dekorace 

sálu – zadání Gabriele Černé 

 

Ad 15) Různé, diskuze 

 na akce města zejména konané v kostele pozvat i pana faráře Budského 

 L. Foučková informovala o akci Podlipanské hudební slavnosti – nerealizováno 

 J. Tesařová informovala o označení plastiky před Poliklinikou Úvaly autora Petra Šturmy, 

tabulka byla dodána, umístění zajišťuje V. Procházka. 

 výzva Junior roku, uveřejnění – zajistí MěÚ – OSPR 

 Z. Havránková – podnět – cestovatelská beseda Irák (P. Tomíšková)  

 L. Foučková – podnět – cestovatelská beseda p. Chlum 12.2.2021 „ Od Karibiku k Mayským 

pyramidám (Mexiko, Neloze, Guatemala)“ , honorář 3 500 Kč 

 Masopust? 

 8.3.20201 Pamatuj? 

 Pomlázková ? 

 J. Tesařová informovala o zadání výroby vánočních hrnků, cena 100 – 150 Kč/ks 



               7/2020 

 6                                                     
 
 

 Z. Havránková – podnět – výstava děl P. Gilberta – září 2021 (28.8. – 8.9.) 

 J. Tesařová informuje o realizaci studiové nahrávky Úvalských fanfár, kterou provede ZUŠ 

Český Brod, garant ředitel p. Tomáš Charvát 

 

 

Příští schůzka komise 12.10.2020 od 18:00 hod. 

Jednání ukončeno v 18:50 hod. 

 

 

 

Zapsala:      Předseda:  

J. Tesařová      S. Mašatová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Středočeský pěvecký sbor, Koncert duchovní hudby  




