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Komise pro kulturu Rady města
Úvaly

Zápis z řádného jednání
komise pro kulturu č. 4/2019
Termín
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24.6.2019

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, A.
Stejari

Přítomní členové

J. Tesařová, L. Foučková, H. Černá, J. Gebhartová, E.Kuncová, M.
Rydvalová, Z. Havránková, B. Linková, A. Stejari

Omluveni

P. Arazim, S. Mašatová, V. Pokorný, E. Chvalkovská, P. Pavelková,
L. Holubová, M. Pálek,

Host

Tajemník/zapisovatel:

J. Tesařová

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

Zahájení
Schválení programu jednání
Zhodnocení uskutečněných akcí
Letní kino
Křest knihy M. Majerová – 20.10.2019 – PhDr. Lenka Mandové
17. listopad 1989 – 15. – 17. 11.2019
Advent 2019
Městský ples 19.1.2020
Různé, diskuze
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Ad 1) Zahájení
Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně komise S. Mašatové L. Foučková přivítala přítomné a zahájila
jednání.
Ad 2) Schválení programu jednání
 program schválen bez připomínek
Ad 3) Zhodnocení uskutečněných akcí
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, H. Černá, L. Foučková
- beseda hodnocena kladně, účast 40 lidí, dobrovolné vstupné 3524 Kč
Podlipanské hudební slavnosti
- 31.5.2019 od 17:00 hod. v DVA čp. 65 – „Zuška ve městě“
velice pěkná akce, vysoká účast min. 70 návštěvníků – plný sál, dobrovolné vstupné –
3600 Kč
- 9.6.2019 od 18:00 hod. v DVA v čp. 65 – Komorní orchestr Vox Bohemica
- akci zajišťují M. Pálek, P. Pavelková, A. Stejari, J. Tesařová, L. Holubová
nízká účast - 20 návštěvníků
K akcím v rámci Podlipanských hudebním slavností vznikla diskuze – pro příští rok
v předstihu diskutovat s ředitelem ZUŠ Č. Brod p. Charvátem výběr účinkujících těles.
Den dětí – 1.6.2019
- garant L. Foučková, J. Krejsová
- účast školy, MDDM
- místo konání pod ZŠ a sokolovnou
- akce se konala od 14 – 16 hod., podnět MDDM prodloužit dobu konání akce vzhledem
k velkému množství dětí
- velice povedené, kladně hodnoceno
Na vlně slunovratu – koncert Komorního sboru Christi Úvaly - 15.6.2019
- garant V. Pokorný se nezúčastnil z důvodu zdravotní indispozice, L. Foučková zajišťovala
z dovolené náhradní řešení – koncert uváděla pí učitelka Javůrková. Dále akci zajišťovaly
P. Pavelková, H. Černá, Z. Havránková
- místo konání čp. 65
- velice nízká účast, 7 návštěvníků
- v diskuzi k tomuto bodu bylo konstatováno, že je nutno projednat s p. Pokorným variantu
řešení v případě jeho nepřítomnosti při akci
Ad 4) Letní kino
- garant – M. Rydvalová
- program bude tištěn na celé léto
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- letáčky – roznos do domácností
- diskuze o tom, jak oslovit ještě více domácností – využití možnosti informovat
prostřednictvím instagramu (kulturní akce v Úvalech). M. Rydvalová dala návrh na
využití sms systému Města k rozšíření informace o konání letního kina. Tento
návrh byl na základě informace od Jany Tesařové o velmi malém počtu kontaktů
(cca 50 telefonních čísel) zamítnut s tím, že vzhledem k velmi malému počtu
kontaktů nemá tento nástroj v tuto chvíli žádný marketingový význam.
- zahájení ve středu 26.6.2019 představením pro děti, poté14 dní pauza, pak promítání vždy
ve čtvrtek
- technické zázemí, stoly, lavice, odpadkové koše…zajišťují TS Úvaly
- J. Tesařová informovala o zajištění kontejneru, kde budou uloženy po dobu letního kina
lavice a stoly
Ad 5) 21. 9. Václavská – Černý baron – Hanka
Ad 6) Křest knihy M. Majerová – 20.10.2019 – PhDr. Lenka Mandové
- místo konání DVA č. 65
- akce PhDr. L. Mandové
Ad 7) 17. LISTOPAD 1989- 15. – 17.11.2019
- příprava na výročí 17. listopadu - spolupráce s letopiseckou komisí
- vzpomínkový večer s účastníky, aktéry událostí listopadu 1989,
- oslovení zajímavých hostů zajistí Z. Havránková – Prof. Masák, M. Kocáb…Z.
Havránková informovala, že M. Kocáb nemůže v námi požadovaném termínu 15.11. do
Úval přijet z důvodu zaneprázdněnosti, bude diskutován náhradní termín (beseda o jím
vydávané knize). Bude oslovena pí Filipovská a pí Hanzelová. 16.11. Koncert svobody –
skupina Mefisto – Pavel Chrastina, skupina Snail.
Dále informovala o možnosti návštěvy Jaroslava Hutky v Úvalech, a to dne 18.10.2019.
V tento den je však domluveno P. Arazimem konání koncertu Chorus Carolinus Kladno.
Z diskuze vyplynulo, že pokud nebude možno termín návštěvy p. Hutky posunout,
přednost dostane koncert p. Hutky.
- součástí programu večera by bylo vyhlášení ocenění tzv. Občana roku – diskutována byla
forma vyhodnocení. M. Rydvalová předložila návrh na ocenění Úvalák roku k posouzení
členům komise. Každý ze členů zašle případné připomínky M. Rydvalové.
J. Tesařová přepošle statut čestného občanství a plakety města Úvaly všem členům komise.
Členové komise konstatují, že do termínu konání oslav nelze procesně zvládnout (návrh,
projednání, schválení, zadání výzvy, vyhodnocení).
- výstava – zajišťuje letopisecká komise ve spolupráci s městkou knihovnou, městská
knihovna vyhlásila sběr dokumentů a výtvarné zpracování k danému tématu
- koncert svobody – zajištěno hudební vystoupení Pavla Chrastiny (S. Mašatová), střídání
s úvalskými kapelami
- koncert vážné hudby – orchestr Kladno (garant P. Arazim), zatím není jistý termín
Ad 8) Advent 2019
1. advent 30.11.2019 – rozsvícení vánočního stromu
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2. advent 6.12.2019 - Musica Dolce Vita
7.12.2019 – Čerti
3. advent 15.12.2019 – vánoční koncert Christi
4. advent – 22.12.2019 – Rybova mše
Ad 9) Městský ples 19.1.2020
Ad 10) Různé, diskuze
Další připravované akce v souvislosti s přípravou rozpočtu na r. 2020









14.2.2020 – p. Chlum – cestovatelská beseda Čína – L. Foučková
2.4.2020 – Chorus Carolinus Kladno – Stabat Mater (Pergolesi) . p. Arazim
diskuze nad návrhy podzim, zima 2019, jaro 2020 – koncert pí Jíšové – jaro 2020?
L. Foučková sděluje informaci o zvukaři p. Polákovi – kontakt přeposílala S. Mašatové,
možnost zajištění i s dodáním podia – nutno prověřit
seznam občanů, kterým byla udělena plaketa města nebo čestné občanství (J. Tesařová,
OSPR)
B. Linková – nabídka přednášky, besedy o AIDS – Peter Freestone(spolupracoval s F.
Mercurym) v ceně 25000Kč, realizace – 2.pol. března 2020 v pátek
M. Rydvalová – nabídka divadelního představení – bude jednat o repertoáru a ceně,
vystoupení cca 80000 Kč (účinkující P. Nárožný, S. Stašová)
L. Foučková sděluje happening Pamatuj 8.3.2020 není možno zajistit ve spolupráci se ZŠ,
vzhledem k tomu, že končí jarní prázdniny a termín vychází na neděli. Nutno stanovit
náhradní termín.

Příští schůzka komise 19.8.2019 od 18:00 hod. v zasedačce MěÚ
Jednání ukončeno v 20:00 hod.

Zapsala:
J. Tesařová

Předseda:
S Mašatová
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Příloha č.1: Úvalák roku

OCENĚNÍ „ÚVALÁK ROKU“
Ocenění, které bude každoročně udělováno jako morální ocenění za významné zásluhy, za dlouhodobý
přínos pro město, za celoživotní dílo apod. v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, vědy a ve veřejném
životě.
Za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a
přispěly tak k posílení dobrého jména města v uplynulém roce.
Cena se uděluje jako morální ocenění osob, které mají mimořádný význam a vztah k městu nebo jejichž
skutky, práce, díla, objevy se zasloužily o regionální, národní či mezinárodní věhlas města.
Ocenění může být také uděleno občanům města jako morální ocenění za mimořádné činy spojené
s osobním hrdinství, které znamenaly např. záchranu života a zdraví občanů města Úvaly, případně svou
životní filozofií a činy dávají nezištně příklad svému okolí.
Ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i osobám, které trvale nežijí v Úvalech. Tato
výjimka musí být řádně odůvodněna.
Ocenění bude každoročně udělováno starostou města u příležitosti výročí sametové revoluce dne 17.
listopadu.
V jednom kalendářním roce může být ocenění uděleno pouze 1 osobě nebo jednomu kolektivu. Ve
výjimečných případech může být v jednom roce uděleno ocenění více osobám, v tom případě se musí
dbát na zachování prestiže a exkluzivity.
Ocenění může být 1 osobě uděleno pouze jednou, opakované udělení ceny není možné. Ocenění může
být uděleno in memoriam.
Návrhy na udělení ocenění jsou oprávněni podávat všichni občané města Úvaly, návrhy můžou podávat
rovněž prostřednictvím členů zastupitelstva města. Návrhy jsou oprávněny podávat rovněž všechny
právnické osoby se sídlem na území města.
Návrhy mohou být podány kdykoli v průběhu roku, nejpozději však do termínu zastupitelstva, které je
minimálně 1 měsíc před fyzickým udílením ocenění.
Návrhy mohou být podány v listinné podobě na adrese Městského úřadu Úvaly, v obálce označené
„Úvalák roku“ nebo v elektronické podobě na adresu:………………………………………..
s předmětem „Úvalák roku“.
Veškeré přijaté návrhy budou opatřeny pořadovým číslem a evidovány příslušným odborem, pod který
bude tato agenda spadat.
Součástí návrhu bude:
1) Jméno a příjmení nominovaného/název spolku
2) Stručná informace k osobnosti/spolku zahrnující např. hlavní charakterové rysy, jeho pracovní
zkušenosti atd., v rozsahu minimálně ½ normostrany (900 znaků) např.:
Nominovaný: Jan Vomáčka
Celý svůj profesní a osobní život věnoval především výuce hudební výchovy, zpěvu a hry na hudební
nástroje. Od roku 1963 působil ve Žďáře nad Sázavou jako učitel na 2. základní škole a poté od roku
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1969 do roku 1991 jako ředitel na 3. základní škole. Následně vyučoval do roku 2014 na Základní
umělecké škole Františka Drdly. V roce 1974 založil a byl 26 let sbormistrem pěveckého sboru
Žďáráček. Od roku 1992 do roku 2011 vedl pěvecký sbor nejmenších dětí Cvrčci. V roce 1990 založil
z bývalých členek Žďáráčku dívčí komorní sbor, který se stal základem pozdějšího smíšeného
komorního sboru Musica Sarensis. Sbor pod jeho vedením získal četná významná ocenění na
mezinárodních pěveckých soutěžích, přičemž největšího úspěchu dosáhl v roce 1997, kdy zvítězil v
soutěži Orlando di Lasso v Římě. V roce 2002 vydal Jiří Libra ve spolupráci s Janem Duchalíkem knihu
„Kronika žďárského amatérského hudebního života“. Od roku 2012 spolupracuje s místním divadelním
spolkem na realizaci hry „Hymna aneb Urfidlovačka“ a „Horké to někdo rád“.
3) Kontaktní údaje navrhovatele: celé jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa
PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ CENY MĚSTA ÚVALY
- Budou předem schválena usnesením zastupitelstva Města
Ocenění získá občan nebo spolek na základě usnesení zastupitelstva Města.
Výběr laureáta ocenění provede ze všech návrhů předem stanovený výbor, složený ze zástupců všech
politických stran a sdružení, které jsou zastoupeny v zastupitelstva města.
Jednotlivé návrhy Výboru musí být schváleny minimálně̌ třípětinovou většinou všech členů Výboru.
Výbor následně předá návrh na laureáta Radě města.
Rada města návrhy Výboru projedná a následně̌ předloží tyto návrhy zastupitelstvu k rozhodnutí o
udělení Ocenění.
O udělení Ocenění rozhoduje s konečnou platností výhradně̌ zastupitelstvo města do konce měsíce září
daného kalendářního roku.
Na Ocenění není právní nárok a zastupitelstvo města může rozhodnout o neudělení Ocenění v daném
kalendářním roce.

Předání Ocenění
Ocenění bude zpravidla předáváno v průběhu měsíce listopadu, a to starostou, popř. místostarostou
města, na slavnostním ceremoniálu.
Ocenění bude oceněnému předáno ve formě̌ pamětního listu/ medaile v etuji.
O udělení ocenění provede kronikář zápis do kroniky města Úvaly.
Jméno oceněného bude zapsáno na pamětní kamennou/dřevěnou desku umístěnou na náměstí/v
parku….
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