Zápis ze zasedání komise kultury č. 5/2017 dne 21. 09. 2017
konaného od 15:00 hodin v Uhříněveském muzeu
Přítomni: Mgr. Jitka Rothová, Vlasta Čepičková, Ing. Michal Klich, Mgr. Veronika Kuželová, Pavel Pirkl,
Jitka Šubertová, Petra Vaňková a Pavel Veverka
Hosté: Ing. Martin Turnovský – starosta MČ, Bc. Michal Selinger – zástupce starosty MČ; akademický
architekt Milan Vácha; Ludvík Hess
Omluveni: Milan Coller, Mgr. Kateřina Kaňoková, Jaroslava Kunešová, Jiří Knotek
V úvodu komise předsedkyně komise Mgr. Rothová přivítala hosty a předala slovo akademickému
architektovi Milanu Váchovi a panu Ludvíku Hessovi. Ti informovali členy komise o neutěšeném stavu
sochy sv. Jana Nepomuckého od významného lužickosrbského sochaře Matěje Václava Jäckela
(1655-1738). Socha stojí na náměstí Bratří Jandusů před budovou bývalé radnice. Podle odborného
posudku socha trpí především porostem lišejníku a mechu, jehož bujení je v přímé souvislosti s růstem 2
habrů, které by bylo nutné (pakliže se mají zachovat) pravidelně prořezávat. Druhým problémem je
zanořování podstavce sochy, které činí již 4 cm. To způsobuje naklonění celé sochy, nyní je odchýlena
od svislé osy již 25 cm.
Architekt Vácha informoval, že restaurátorské práce by si vyžádaly celkové náklady cca 150 000,- Kč. Co
se týká nákladu na uvedení sochy do svislé polohy, tento bude vyčíslen do konce měsíce září 2017.
K problému se diskutovalo a byl přijat tento závěr: architekt Milan Vácha předloží ÚMČ rozpočet na
restaurátorské a sanační práce do 30. 09. 2017, aby náklady mohly být zahrnuty do rozpočtu
městské části Praha 22 na rok 2018.
Členové komise na návrh Ing. Klicha souhlasili s tím, že by restaurování sochy mohlo být pojato jako
jedna z akcí, které připomenou významná výročí příštího roku. Členové komise se shodli, že by práce
měly být dokončeny do 28. 09. 2018, tedy do svátku sv. Václava – státního svátku Dne české státnosti.
Následně předala předsedkyně komise slovo starostovi Ing. Martinu Turnovskému. Ten informoval členy
komise o průběhu a důstojnosti pietní akce k 75. výročí vypravení transportu Bg12, kterým byla 12.
09. 1942 transportována do terezínské pevnosti většina uhříněveské židovské komunity. Vzpomínková
akce za hojné účasti občanů a hostů z FRS Londýn, Haify, Toronta a Hamburku, proběhla v neděli 10.
09. 2017 v Husově kapli. Značnou měrou se na její přípravě podílela uhříněveská rodačka a občanka
paní Libuše Votavová. Ta se již od svého penzionování v roce 1986 aktivně podílí na rozvoji kulturního
a společenského života v naší městské části. Nemalou měrou se zasloužila i
o znovuotevření
Uhříněveského muzea v roce 2003 a dodnes v něm dobrovolně pomáhá. Z těchto důvodů požádal pan
starosta členy komise o návrhy, jak tuto aktivitu paní Libuše Votavové náležitě ocenit. S diskuze vyplynul
návrh: členové komise navrhují RMČ Praha 22, aby schválila paní Libuši Votavové finanční dar za
její aktivity ve výši do 50.000,- Kč, který jí bude spolu s čestným uznáním předán na letošním
předvánočním posezení v Divadle U22.
Kontrola minulého zápisu:
1. Mgr. Rothová informovala o pozitivních ohlasech na výstavu loutek arch. Zdeňka Podhůrského
st. A na dílničku Zdeňka Podhůrského ml., která byla zahájena 14. 09. 2017.
2. Pan Pirkl informoval o zrestaurování zvoničky v Pitkovicích.
3. Bc. Selinger informoval, že Adventní koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové v Divadle
U22 proběhne v neděli 26. 11. 2017 ne od 18:00, ale až od 19:00 hodin.
4. Připravit návrh rozpočtu na nový malý turistický okruh, prověřit možnost koncertu Jožky Černého
– p. Veverka, úkol trvá.

5. Ing. Klich informoval, že letošní vánoční výstava bude propojena s výstavou obrazů pana
Richarda Pachmana a bude zahájena 01. 12. 2017 bez vernisáže. Výstava potrvá až
do
31. 01. 2018 s tím, že ve čtvrtek 25. 01. 2018 od 18:00 hodin proběhne autorské čtení z jeho
nové knihy.
Nově projednáno:
1. Ing. Klich požádal členy komise, aby se začali zamýšlet, jakými akcemi si naše MČ připomene
v roce 2018 100. výročí vzniku ČSR. K problému se diskutovalo a Mgr. Kuželová navrhla akci
podobnou té, která se pořádala při výročí Karla IV., s tím, že by se konala podél ulice Přátelství,
a to od kostela Všech svatých až po Nové náměstí. Členové komise s návrhem vyslovili souhlas.
Rozpoutala diskuze o tom, zda bude možné uzavření části úseku ulice Přátelství. Bc. Selinger
toto do příštího zasedání prověří.
2. Ing. Klich informoval o jednání s vedoucím OKÚ Ing. Romanem Petrem, ze kterého vyplynula
nutnost novelizace Provozního řádu muzea od 01. 01. 2018. Proto navrhl, aby členové komise
doporučili RMČ změnili Provozní řád odstavec III. Spolková místnost, její provoz, nájemné bod č.
následovně:
Nájemné ve spolkové místnosti se stanovuje takto:
a) při akci členů neziskové organizace, při které není vybíráno vstupné (setkání členů
organizace) se nájem stanovuje jako příspěvek na energie a úklid 200,- Kč/akce
(v období zimního času) a 150,- Kč/akce (v období letního času)
b) při akci členů bytových družstev (schůze) se nájem stanovuje jako příspěvek na energie
a úklid 200,- Kč/hodinu (v období zimního času) a 150,- Kč/hodinu (v období letního
času)
c) při akci pořádané neziskovou organizací, při které jde vybrané vstupné ve prospěch
organizace, se nájemné stanovuje na 150,- Kč/hod.
d) při akci pořádané fyzickou nebo právnickou osobou, při které jde vybrané vstupné
v
jejich prospěch, se nájemné stanovuje na 250,- Kč/hod.
e) při akci neziskové organizace, fyzické nebo právnické osoby, při které jde vybrané
vstupné ve prospěch muzea, se nájem poskytne zdarma
f) při obchodní nebo prezentační akci pořádané fyzickou nebo právnickou osobou se
nájemné stanovuje na 700,- Kč/hod.
Všechny výše uvedené ceny v sobě již zahrnují DPH v základní sazbě.
Nájemci bude kurátorem vystaven daňový doklad. Kopie daňových dokladů vystavených za
nájem v daném měsíci kurátor předá spolu s vybranou hotovostí do pokladny ÚMČ vždy poslední
pracovní den v měsíci.
Dále Ing. Klich navrhl, aby od roku 2018 byl od vystavujících ve spolkové místnosti (kromě dětí a
neziskových organizací) vybírán ve výši 500,- Kč/kalendářní týden. Členové komise s návrhem
vyslovili souhlas a doporučili doplnit do bodu 5 písmeno g) následujícího znění:
g) při pořádání výstavy uměleckých předmětů fyzickou nebo právnickou osobou (mimo
školských zařízení a neziskových organizací) se nájemné spolkové místnosti stanovuje
500,- Kč/kalendářní týden
3. Ing. Klich informoval, že paní učitelka Marta Marečková nabízí k výstavě křížovou cestu
namalovanou dětmi z Mnichovic. Ta bude použita jako základ Velikonoční výstavy v březnu
2018.
4. Ing. Klich připomněl pietní akt ke konci 1. světové války a 99. výročí vzniku ČSR, který proběhne
v úterý 24. 10. 2017 od 10:00 hodin u pomníku padlých před Legionářským domem na Husově
náměstí. Účast škol zajistí Mgr. Rothová.

5. Následovala o průběhu letošních adventních akcí na Novém náměstí. Bylo RMČ doporučeno,
aby pořádání trhů bylo po dobré zkušenosti opět svěřeno firmě pana Breníka s tím, že do
doprovodného programu budou zařazeny tato kulturní vystoupení uhříněveských školských
zařízení a škol:
neděle 03. 12. 2017 – první neděle adventní – od 15:00 hodin vystoupení dětí MŠ a následně
ZUŠ LYRA; cca v 16:30 hodin rozsvícení vánočního stromu
neděle 10. 12. 2017 – druhá neděle adventní (bronzová) – od 15:00 hodin vystoupení sboru
ACORDUM
neděle 17. 12. 2017 – třetí neděle adventní (stříbrná) – od 15:00 hodin vystoupení DPS
Jiskřička
Dále případně v tento den nebo v sobotu 23. 12. 2017 (po dohodě s členy DS UCHO) proběhne
živý Betlém v podání členů souboru.
Bc. Selinger v této souvislosti informoval, že trhy budou v letošním roce probíhat pouze
o
víkendech, takže nebude problém s pořádáním farmářských trhů ve středu.
6. Pan Veverka informoval s předstihem, že při zahájení školního roku 2018/2019 bude opět
přítomen Spejbl a Hurvínek. Odpoledne se uskuteční divadelní představení v Divadle U22,
tentokrát již od 13 : 00..
7. Mgr. Kuželová informovala o akci „Stezka odvahy“ v uhříněveské oboře, která proběhne
v předvečer Uhříněveské pouti v pátek 03.11.2017. Pořádá jí DS UCHO při TJ SOKOL. Start a
cíl bude na fotbalovém hřišti, kde bude možnost občerstvení.
8. Mgr. Kuželová navrhla, zda by nebylo dobré v příštím roce uskutečnit rockový koncert např.
v areálu Rychety.
9. Mgr. Rothová, Bc. Selinger a Mgr. Kuželová informovali o programu plesů v Divadle U22, které
by měly proběhnout následovně:
listopad 2017 – Myslivecký ples
leden 2018 – Ples MČ Praha 22
únor 2018 – Dětský maškarní ples + ples pro dospělé DS UCHO
březen 2018 – Ples ZŠ Jandusů

Příští zasedání komise kultury se uskuteční ve čtvrtek 26. října 2017 od 10:00 hodin
v Uhříněveském muzeu.

Zapsala: Vlasta Čepičková

