Zápis ze zasedání komise kultury č. 6/2017 dne 26. 10. 2017
konaného od 10:00 hodin v Uhříněveském muzeu
Přítomni: Mgr. Jitka Rothová, Vlasta Čepičková, Ing. Michal Klich, Mgr. Veronika Kuželová, Jaroslava
Kunešová, Petra Vaňková a Pavel Veverka, Jitka Šubertová
Hosté: Bc. Michal Selinger – zástupce starosty MČ; Jiří Knotek
Omluveni: Milan Coller, Ivana Janoušová, Mgr. Kateřina Kaňoková, Pavel Pirkl
1. V úvodu komise předsedkyně komise Mgr. Rothová informovala o pozitivním ohlasu na výstavu
„Broučci“ v Uhříněveském muzeu. Především vyzdvihla dílničky, které navštívili předškoláci i
školáci, pro velký úspěch byla výstava i dílničky prodlouženy.
2. Pitkovická zvonička byla zrestaurována – úkol splněn.
3. Tradiční adventní koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové proběhne v neděli 26. 11.
2017 v Divadle U22.
4.
Nově projednáno:
1. Pan Veverka informoval, že zahájení školního roku 2018/2019 proběhne společně se Spejblem
a Hurvínkem. Jejich představení se uskuteční tentýž den od 13:00 hodin v Divadle U22.
2. Mgr. Kuželová informovala o akci pro děti a rodiče „Stezka odvahy“, která proběhne v pátek
03. 11. 2017 od 16:00 do 18:00 hodin v Oboře v Uhříněvsi v okolí židovského hřbitova.
3. Projednány byly adventní akce na Novém náměstí. Po dobrých zkušenostech z roku 2016 bude
organizace adventních trhů svěřena opět firmě pana Breníka, která zajistí i program na podiu
před budovou radnice. Do víkendových programů budou zařazeny tyto akce uhříněveských
školských zařízení:
a) neděle 03. 12. 2017 – 1. neděle adventní – od 15:00 hodin vystoupení dětí MŠ a
následně ZUŠ LYRA; cca v 16:30 hodin bude rozsvícen vánoční strom
b) neděle 10. 12. 2017 – 2. neděle adventní (bronzová) – od 15:00 hodin vystoupení sboru
ACORDUM a dětí se sboru Coro Picollo (zatím není potvrzeno) – zajistí Mgr. Rothová
c) neděle 17. 12. 2017 – 3. neděle adventní (bronzová) – od 15:00 hodin vystoupení DPS
Jiskřička a členů DS UCHO s pochodem do Betléma a živým betlémem. Ing. Klich prověří
možnost zapůjčení živých domácích zvířat.
4. Mikuláš – proběhne v úterý 05. 12. 2017 od 18:00 hodin na Novém náměstí.
5. Mgr. Rothová informovala o „Mysliveckém plesu“ v sobotu 18. 11. 2017 a o školním plesu
17. 03. 2018 na téma „Mašle a šle“, které oba proběhnou v Divadle U22.
6. Ing. Klich rozpoutal konstruktivní debatu o akcích ke 100. výročí vzniku ČSR. Mgr. Kuželová
informovala o rezervaci na zapůjčení výstavy 53 banerů s tématikou legií. Bylo konstatováno,
že by mělo dojít k jejímu rozdělení (muzeum, divadlo, legionářský dům). Dále Mgr. Kuželová
informovala o akci na 28. 10. 2018 „Příjezd TGM“, která by byla spojena s jarmarkem. K tomu
by bylo potřeba uzavřít část ulice Přátelství. Bylo většinou usneseno, že bude zadán dopravní
audit (studie), který prověří, zda je to z hlediska dopravní situace vůbec možné.
Příští zasedání komise kultury se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu od 14 hodin v Uhříněvském
muzeu.
Zapsala: V. Čepičková
Předsedkyně KK: Mgr. J. Rothová

