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Komise pro kulturu Rady města
Úvaly

Zápis z řádného jednání
komise pro kulturu č. 2/2019
Termín
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4.3.2019

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, Miloš Pálek

Přítomní členové

S. Mašatová, J. Tesařová, L. Foučková, P. Arazim, H. Černá, J.
Gebhartová, E. Kuncová, B. Linková, P. Pavelková, Z. Havránková,

Omluveni

P. Konůpková, V. Pokorný, E. Chvalkovská, M. Rydvalová, L.
Holubová,

Host

:

Tajemník

A. Janurová, K. Werkman (katka,werkman@gmail.com, 604 484 210)
J. Tesařová

Stav přítomných: 10
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Schválení programu jednání
Zhodnocení uskutečněných akcí
Happening Pamatuj – 8.3.2019
Cestovatelská beseda –New York p. Tuček - 22.3.2019
Pořad pí Rychterová, pí Šimková – 12.4.2019
Pomlázková – 13.4.2019
Čarodějnice 30.4.2019
Cestovatelská beseda – Pouť do nejsvětějších míst - 17.5.2019 – p. Stehno
Podlipanské hudební slavnosti
Den dětí – 1.6.2019
Na vlně slunovratu – 15.6.2019
Letní kino
17. listopad 1989 – 15. – 17.11.2019
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15.
16.
17.

Tříkrálový koncert – 4.1.2020
Různé, diskuze

Ad 1) Zahájení
S. Mašatová, předsedkyně komise, přivítala přítomné a zahájila jednání.
Bylo konstatováno, že pí Pavla Konůpková oznámila emailem svou rezignaci na členství v komisi,
email zaslán S. Mašatové (J. Tesařová požádala o jeho přeposlání za účelem zadministrování rezignace).
L. Foučková informovala o rozhovoru s farářem katolické církve p. Budským, kdy se mu omluvila
jménem komise pro kulturu za nedodržení podmínek stanovených smlouvou na využití prostor kostela
k akci vánočního koncertu – Rybova mše. Při této akci došlo k nepovolené manipulaci s předměty, které
smlouva určila jako statické. Pan farář omluvu přijal.
J. Tesařovou byla představena paní Kateřina Werkman, nově jmenovaná vedoucí Městské knihovny
v Úvalech, stručně byla nastíněna možná spolupráce se ZŠ a komise pro kulturu.
Ad 2) Schválení programu jednání
 program schválen bez připomínek
Ad 3) Zhodnocení uskutečněných akcí
Městský ples – 19.1.2019
- místo konání sokolovna, od 20:00hod.
- garant – J. Tesařová, S. Mašatová
- 19. ročník hodnocen kladně, žádné připomínky nebyly sděleny
- pro další ročník nebude objednávána barmanská show (nesplnila očekávaní)
- zredukovat množství vstupů předtančení, aby zůstalo více prostoru k tanci
- naplánovat schůzku za přítomnosti L. Foučková, J. Tesařová, E. Kuncová, S. Mašatová, B.
Linková na téma výběr a zadání látkové dekorace sálu na 20. jubilejní ples 18.1.2020
- (v týdnu po 25.3.2019)
- příloha: přehled - protokol o vybraném vstupném + rozvaha
- další termín Městského plesu – jubilejní 20. ples – 18.1.2020 (výročí spolku Baráčníků)
Cestovatelská beseda - Island – p. Kala - 15.2.2019
- garant L. Foučková
- místo konání – DPS od 18:00 hod.
- účast cca 100 lidí, vybráno 3 333 Kč, velice hezká beseda
- p. Kala nabízí na únor 2020 besedu na téma Izrael, Palestina
Masopust 2019 – 16.2.2019
- garant S. Mašatová ve spolupráci s MDDM
- místo konání horní prostor náměstí
- vysoká účast 160 – 200 lidí
- odsouhlaseno konání akce i pro r. 2020 – termín konání v sobotu 22.2.2020, nutná
spolupráce i s MP, zejména při konání průvodu
- Masopust 2020 bude konán v podobném rozsahu jako 2019
Ad 4) Happening Pamatuj – 8.3.2019
- garant V. Pokorný
- místo konání u jídelny ZŠ Úvaly, začátek akce v 14:30 hod.
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- akci zajišťují J. Tesařová, L. Foučková
- za vedení města – místostarosta A. Kimbembe, program s dětmi sestaven L. Foučkovou,
program dospělých zajišťuje V. Pokorný (Komorní sbor Christi Úvaly)
- akce bez honoráře, účinkujícím dětem bude zajištěna „ sladká odměna“ (J. Tesařová)
- květinová výzdoba (krokusy a svíčky) – J. Tesařová
- fotodokumentaci a článek do ŽÚ zajistí A. Janurová
Ad 5) Cestovatelská beseda –New York p. Tuček - 22.3.2019
- garant Z. Havránková
- místo konání DPS od 18:00 hod.
- zajištění akce – P. Pavelková, J. Gebhartová, H. Černá
- náklady 3 000 Kč, připravit výdajový doklad
- běžné pohoštění, pozornost, lahev vína
- foto zajistí A. Janurová
Ad 6) Pořad pí Rychterová, pí Šimková – 12.4.2019
- garant L. Foučková
- místo konání DVA - čp 65 od 18:00 hod.
- honorář 12 000 Kč, připravit výdajový doklad
- akci zajišťují J. Gebhartová, Z. Havránková, E. Kuncová
- foto A. Janurová
- klasické pohoštění, zákusek ke kávě, hroznové víno, 2x květina
Ad 7) Pomlázková – 13.4.2019
- garant H. Černá, J. Tesařová
- místo konání DPS od 14:00 hod.
- k tanci a poslechu hraje J. Jansa
- honorář 2 000 Kč, výdajový doklad
- akci zajišťují J. Gebhartová, Z. Havránková, A. Janurová – foto
- pohoštění – mazance, beránek, káva, čaj – J. Tesařová
- výzdoba sálu – OSPR, pečovatelská služba, J. Tesařová
- víno
Ad 8) Čarodějnice – 30.4.2018
- garant J. Tesařová, S. Mašatová
- místo konání – hřiště pod sokolovnou
- začátek akce v 17:00 hod.
- foto – A. Janurová
- 4.3. se konala 1. organizační schůzka za přítomnosti J. Krejsové, řed. MDDM, S. Mašatové
a J. Tesařové
- odpolední část akce pořádáno bez vstupného, bude 10 stanovišť pro dětské soutěže, 2 – 3
stanoviště pro mládež (airsoftu, laser hra, mobilní úniková hra)
- sladké odměny na stanoviště pro 500 dětí zajišťuje MěÚ
- stánek MěÚ – špekáčky pro děti, pití a cílová odměna (ovoce, sladkost v papírové taštičce
zdarma), bude připraveno pro 500 dětí
- odpoledne - moderátor S. Mašatová, hudba reprodukovaná zajištěna zvukařem z podia
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- večerní koncert skupiny Walda gang bude zahájen ve 20:00 hod., komise jednomyslně
přijala usnesení, kde bylo odsouhlaseno vstupné ve výši 100 Kč, vzhledem k výši nákladů
spojených se stavbou podia, ozvučením a samotným vystoupením, výběr zajišťují
pořadatelé (v zastoupení S. Mašatová a spol.), papírové náramky pro účastníky koncertu
zajistí J. Tesařová – 2000 ks
Text usnesení č. 1/2019
Členové komise pro kulturu RM :

Výsledek hlasování

1. souhlasí s výší vstupného 100 Kč na večerní koncert
skupiny Walda gang na akci dne 30.4.2019 - Čarodějnice
Pro
Proti
Zdržel se

usnesení bylo přijato

10
0
0

- 2. organizační schůzka již naplánována
- občerstvení bude zajištěno větším počtem stánků
- zajistit zdroj elektřiny pro podium (fy Hovorka)
Ad 9) Cestovatelská beseda – Pouť do nejsvětějších míst (Cesta do Mekky a Mediny - 17.5.2019
– p. Stehno
- garant akce L. Foučková
- místo konání DPS
- akci zajišťují P. Pavelková…
Ad 10) Podlipanské hudební slavnosti
- informovala L. Foučková o jednání s p. Charvátem, řed. ZUŠ Český Brod, vzhledem
k nejistému přidělení dotace je konání slavností zatím nejisté, pokud se hudební slavnosti
konat budou, příspěvek města zůstává ve výši 20 000 Kč
- termín není stanoven, pravděpodobně konec května, v Úvalech by se konaly 2 koncerty
Ad 11) Den dětí – 1.6.2019
- garant L. Foučková
- účast školy, MDDM
Ad 12) Na vlně slunovratu – 15.6.2019
- garant V. Pokorný
- koncert Komorního sboru Christi Úvaly
Ad 13) Letní kino
- garant – M. Rydvalová
Ad 14) 17. LISTOPAD 1989- 15. – 17.11.2019
- příprava na výročí 17. listopadu spolupráce s letopiseckou komisí
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- vzpomínkový večer s účastníky, aktéry událostí listopadu 1989, Z. Havránková osloví P.
Filipovskou a P. Nárožného, kteří zde byli v této době na setkání OF, spolupráce kulturní a
letopisecké komise
- součástí programu večera by bylo vyhlášení ocenění tzv. Občana roku (např. Dobrý úvalák
ještě žije apod.), členové byli vyzváni, aby nejpozději do 31.3.2019 posílali své podněty J.
Tesařové (tajemnik@mestouvaly.cz), poté budou zpracováno a předloženo RM vč.
způsobu nominace a následně bude projednáno v ZM
- E. Kuncová informuje o zatím nejisté možnosti účasti M. Kubišové
- výstava (výzva do ŽÚ – dobové fotografie apod.) – zajišťuje letopisecká komise,
spolupráce s členy kulturní komise
- koncert svobody – oslovení Pavla Chrastiny – možnost koncertu (S. Mašatová), střídání
s úvalskými kapelami – zajišťuje kulturní komise
- koncert vážné hudby – orchestr Kladno (garant P. Arazim)
Ad 15) Tříkrálový koncert 4.1.2020
Ad 16) Různé, diskuze












Další připravované akce v souvislosti s přípravou rozpočtu na r. 2019:
L. Hejlík – listování
Čtení s Vieweghem, náklady 5 000Kč
Různé
realizovat označení čp. 65 dle návrhu architektů
rozesílat tabulku kulturních akcí i MDDM – L. Foučková
koncert Musica Dolce vita – 2. advent 6.12.2019 – objednání zajistí S. Mašatová
7.12.2019 – Rej čertů v Úvalech
Z. Havránková informuje, že letopisecká komise RM uspořádá výstavu a shromáždění
k výročí 150 let od odhalení sochy Arnošta z Pardubic (autor Jindřich Čapek), k akci
se připojí i Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. Pozváni budou zástupci církve,
spolupráce s historikem Národního muzea, kontakt přes ředitele NM. Komise RM
(letopisecká, kulturní) na této akci budou spolupracovat zejména v pomoci fyzické
přítomnosti na akci. J. Tesařová informuje, že město Úvaly požádalo o dotaci na restaurování
sochy – plánovaný termín akce 21.6.2019
Z. Havránková – dotaz na bývalý sál jídelny v bývalém areálu masny – možnost využití pro
kulturní akce

Příští schůzka komise 13.5.2019 od 18:00hod. v zasedačce MěÚ
Jednání ukončeno v 20:00 hod.

Zapsala:
J. Tesařová

Předseda :
S Mašatová
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PROTOKOL O VYBRANÉM VSTUPNÉM
Akce:

XIX. Městský ples – 19.1.2019

Prodáno 182 vstupenek á 200,- Kč

36 400,- Kč

Hrazeno
předtančení
účty tombola

4 200,- Kč
2 980,- Kč

Celkem hrazeno
7 180,- Kč
_______________________________________________
36 400 – 7 180 =

29 220,- Kč

Zůstatek ve výši 29 220,- vložen do pokladny MěÚ Úvaly dne 21.1.2019.

Datum :

Převzal:

Vyúčtování XIX. městského plesu
Příjem
prodej vstupenek

36 400

Výdej
nákup tomboly
hlavní cena
kapela, předtančení

37 969
10 000
39 200

slané pečivo

8 000

barmanská show

7 865

obalový materiál, výzdoba, tisk
vstupenek, plakáty, praní ubrusů
Celkem

14 600
117 634

Rozdíl Příjem - výdej
81 234

