Zápis ze zasedání komise kultury č. 2/2018 dne 22. 3. 2018
konaného od 14:00 hodin v Uhříněveském muzeu
Přítomni: Milan Coller, Mgr. Jitka Rothová, Vlasta Čepičková, Ing. Michal Klich, Mgr. Veronika
Kuželová, Mgr. Kateřina Kaňoková, Jaroslava Kunešová, Petra Vaňková, Pavel Veverka, Jitka
Šubertová, Bc. Michal Selinger,
Hosté: fotograf Jadran Šetlík
Omluveni: Pavel Pirkl, Jiří Knotek
V úvodu komise byl přivítán vzácný host - umělecký fotograf pan Jadran Šetlík, který vytváří pro města
retrospektivní fotografie rychtářů, starostů a primátorů měst. Nabízí vytvořit fotografie všech starostů a
předsedů MNV Uhříněvsi. Jednalo by se o retrospektivu 18 obrazů, které jsou jednotně rámovány a
opatřeny mosazným gravírovaným štítkem se jménem a letopočty, kdy byla daná osoba ve funkci.
O nabídce se diskutovalo a bylo usneseno, že v rámci oslav 100. výročí ČSR by bylo vhodné tuto galerii
vytvořit jako vzpomínku na generace předešlé pro generace příští. Kulturní komise doporučuje, aby
RMČ zažádala o co nejrychlejší předložení cenové nabídky na zhotovení 18 obrazů formátu A3
do zasedací síně zastupitelstva v budově radnice, dále o cenovou nabídku na sérii 18 obrazů formátu
A4 do Uhříněveského muzea.
Kontrola minulého zápisu:
1. Přípravy koncertu zpěváka Jožky Černého v Divadle U22 dne 13. 09 2018 jsou v plném proudu.
Vstupenky jsou již v prodeji.
2. Na základě s loňského velkého ohlasu i letos v rámci Velikonoční výstavy probíhá ve dnech
13. 03. – 23. 03. 2018 v Uhříněveském muzeu výuka zdobení velikonočních kraslic pro školní
mládež pod vedením Ing. Lenky Volkové.
3. Dne 15. 03. 2018 proběhla v Klubu seniorů v rámci mezigeneračního soužití „velikonoční dílna“,
kde žáci ZŠ Jandusů spolu se seniory vyráběli velikonoční dekorace, které jsou nyní v rámci
Velikonoční výstavy vystaveny v Uhříněveském muzeu.
4. Žádost MČ Praha 22 o Grant na oslavy 100. výročí vzniku samostatné demokratické ČSR
v termínu doručen na MHMP.
5. Veškeré faktury spojené s oslavami 100. Výročí musí být vystaveny na MČ Praha 22.
Nově projednáno:
1. Mgr. Kuželová seznámila členy komise s podrobným plánem oslav ke 100. výročí založení
ČSR.
Naše městská část se skládá ze tří samostatných katastrálních území (Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi a
Pitkovice), kde působí mnoho spolků a neziskových organizací. Významné letošní výročí by si rády
drobnými akcemi připomněly některé z nich a to nejen během tohoto roku, ale i přímo ve dnech 27. a
28. října.
Sobota 14. dubna 2018 Společenský večer pro farníky uhříněveské farnosti (římskokatolická
farnost u kostela Všech svatých v Uhříněvsi, SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s., Sdružení salesiánů
spolupracovníků)
Od 17 hodin proběhne v kostele sv. Ondřeje v Kolovratech mše svatá za živé i zesnulé obyvatele místní
farnosti. Po mši cca 18 – 23 hodin v sále „U Boudů“ proběhne společenský večer pro všechny generace
- pamětníky, rodiny, děti a mládež při poslechu cimbálové muziky. Součástí večera bude připraveno
„křeslo pro hosta“, kdy pamětníci obce budou vyprávět o tom, jak vypadala Uhříněves a její okolí během
jejich života. V sále bude ke zhlédnutí výstava fotografií z historie i současnosti Uhříněvsi a Kolovrat.

Sobota 1. září 2018 oslavy 100 let založení Československé republiky v obci Hájek (Spolek
občanů Hájku)
V dopoledních hodinách proběhne Cyklojízda republiky. Ta povede přes Netluky k uhříněveskému
rybníku, kde bude připraven stánek s občerstvením, a zpět. V cíli dostanou účastníci upomínkový dres
se znakem republiky. Kolem jedné hodiny bude připraveno slavnostní odhalení obnoveného památného
místa „U Tří kaštanů“, které je oblíbeným cílem vycházek místních občanů. Renovace místa zahrnuje
zasazení třetího kaštanu, který v místě chybí, neboť byl v minulosti zasažen bleskem a pokácen, dále
umístění dvou laviček a pamětní cedulky připomínající tento den. Po druhé hodině začne ve středu
obce organizované posezení s občany. Pohoštění zajistí blízká restaurace U Kallaschů, na pódiu
zahraje dechová kapela Budvarka, k účastníkům zábavy promluví historik Prokop Tomek o zásadních
milnících a vzniku Československé republiky. Pro děti budou připraveny hry a každý účastník obdrží
na památku výroční vlaječku.
Neděle 9. září 2018 Pitkovický chodník (Naše Pitkovice, z. s.)
Oslavy ke vzniku 100 let Československa se v Pitkovicích uskuteční v rámci sousedských slavností
s názvem Pitkovický chodník. Akce s kulturním programem a hudebním vystoupením pro děti je
plánována od 15 hodin. U příležitosti oslav 100 let Československa by se v Pitkovicích měly vysadit dva
památné stromy, lípu tilia cordáta. Pro výsadbu stromů bychom po dohodě se zahradní firmou zvolili
vhodné místo jak v nových, tak ve starých Pitkovicích.
Neděle 9. září 2018 Pochod po uhříněveských pamětihodnostech (Klub českých turistů +
Uhříněveské muzeum)
Oslavy ke vzniku 100 let Československa si připomeneme od 15 hodin pochodem po uhříněveských
památkách, který bude doplněn výkladem historie těchto míst.
Pátek 28. září 2018 Václavská zábava (Sdružená obec Baráčníků „Jana Žižky z Trocnova“)
Václavská zábava je tradiční akcí místní obce Baráčníků, při níž se pro širokou veřejnost koná
v restauračním zařízení společenský večer s hudbou a tancem.
AKCE říjen 2018 Výstava (MČ)
Zapůjčení od Československé obce legionářské putovní výstavu s názvem Československé legie 1914
– 1920. V rámci této akce bychom rádi zapůjčili či odkoupili historické předměty spjaté s legionáři
v různých cizineckých legií. Výstava by byla bezplatně přístupná v Uhříněveském muzeu a druhá část
výstavy pak v Legionářském domě. Počítá se s návštěvou školních skupin z uhříněveských škol.
Úterý 23. října 2018 Pietní akt u pomníku padlých (MČ+162. ZO ČSBS)
Od 10 hodin pietní akt ke 100. výročí konce 1. světové války a 100. výročí vzniku ČSR u pomníku
padlých na Husově náměstí za účasti představitelů MČ, představitelů neziskových organizací a
zástupců školských zařízení.
Pátek 26. října 2018 Strom Republiky (MČ)
Vysazení stromu republiky - lípy. Vhodné místo vyhlédne Ing. Klich ve spolupráci s pracovníky OŽPD
ÚMČ Praha 22. Akce se zúčastní žáci škol.
Sobota 27. října 2018 Ples Republiky (MČ)
Swingová taneční zábava v Divadle U22. Divadlo se tento večer vrátí o sto let v čase. Večerem provede
Original Vintage orchestra Petra Kroutila.
Neděle 28. října 2018 Oslavy státního svátku - výročí (MČ, Tělocvičná jednota Sokol)
Státní svátek začne ekumenickou bohoslužbou (římskokatolická + evangelická církev) v kostele Všech
svatých v Uhříněvsi. V rámci bohoslužby zazpívá DPS Jiskřička. Program pro celou obec se uskuteční
v bývalém historickém centru Uhříněvsi, tedy na náměstí Bratří Jandusů, kde budou umístěny tradiční
stánky s občerstvením a upomínkovými předměty. S tím bude na kratší časový úsek spojená částečná
uzavírka silnice 1. třídy v ulici Přátelství. Divadelní ochotnický soubor sehraje kolem 14. hodiny průřez

scénkami vyhlášení republiky pěti muži 28. října a slavnostní příjezd prezidenta T. G. Masaryka
(v doprovodu prvorepublikových veteránů), který pohovoří na mobilním pódiu se starostou obce.
Následně bude pozván na pódium slovenský folklórní soubor Karpaty, který lidovými tanci a zpěvy
připomene bývalou součást Československé republiky. Poté vystoupí dětské pěvecké sbory
s nacvičenými dobovými písněmi. Po dětech se na pódiu vystřídají místní kapely a večer bude
zakončen slavnostním ohňostrojem a přípitkem. Současně se v obci budou na různých místech
odehrávat doprovodné programy např. projekce dokumentárních filmů v uhříněveském divadle, prodej a
křest brožury, která mapuje proměnu Uhříněvsi za posledních 100 let.
K programu se diskutovalo a bylo konstatováno, že uhříněveské kapely jsou především rockové a jejich
repertoár se příliš nehodí k oslavám tohoto druhu.
Proto bylo usneseno, že by mohl být v rámci oslav uspořádán samostatný koncert těchto kapel a radní
Coller prověří možnost účasti např. houslisty Jaroslava Svěceného nebo PSO Ondřeje Havelky.
Pan Coller dále přislíbil, že zažádá městskou policii o součinnost při omezení průjezdu Uhříněvsí v den
oslav 100. výročí.
Prostřednictvím webu budou vyzváni místní občané a podnikatelé, ohledně provozování stánků
28.10.2018, nabídky budou adresovány RMČ (ta následně vybere stánky s vhodnou tématikou či
sortimentem).
AKCE listopad 2018 Výstava (MČ + VÚŽV)
Výstava ke 100. výročí založení Výzkumného ústavu v Uhříněveském muzeu spojená se sympoziem
v Divadle U22, kterého se zúčastní představitelé Ministerstva zemědělství ČR.
Sobota 4. listopadu 2018 Uhříněveská pouť (OS Uhříněves)
Tradiční lidová veselice za účasti stánkařů, pouličních umělců, ukázek lidových řemesel a pouťových
atrakcí.
Ing. Klich informoval, že před 100 lety se prodávaly na dobročinné účely trikolórky. Proto navrhl, zda by
nebylo dobré i letos vyrobit nějaký suvenýr, který by si mohli účastníci oslav zakoupit na památku.
K tomu pí Vaňková navrhla výroční turistickou známku, což bylo kvitováno. Podrobně bude projednáno
na dalším jednání KK.
2. Ing. Klich informoval od záměru starosty Ing. Turnovského a pana Ludvíka Hesse ještě do
říjnových oslav „sanaci“ sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí Bratří Jandusů před bývalou
radnicí. Rozpočet MČ na rok 2018 počítá s částkou 190 000,- Kč. Komise souhlasí, aby MČ
Praha 22 vyhlásila na „sanaci“ sochy výběrové řízení. Po diskuzi komise doporučuje jako členy
hodnotící komise Bc. Michala Selingera, Mgr. Veroniku Kuželovou a p. Pavla Veverku, jako
náhradníky p. Milana Collera, Mgr. Jitku Rothovou a Ing. Michala Klicha.
3. Mgr. Jitka Rothová zhodnotila vysoké pracovní nasazení Veroniky Kuželové, vyzdvihla její práci
pro městskou část, navrhla, aby jí byla vyplacena mimořádná odměna ve výši 20 000 korun.KK
se s tímto návrhem ztotožnila, doporučuje RMČ schválit odměnu.
4. Ing. Klich informoval, že pietní akt k 73. výročí konce 2. světové války se uskuteční v pátek
04. 05. 2018 od 10 hodin u pomníku padlých na Husově náměstí.
5. Ing. Klich se pokusí dohodnout s TJ Sokol Uhříněves, zda by se nepodílela na spolufinancování
pronájmu pódia na 28. 10. 2018.
6. Bc. Selinger informoval, že pálení čarodějnic proběhne v pondělí 30. 04. 2018 v areálu SK
Čechie Uhříněves.
Vzhledem k přípravám oslav 100. výročí vzniku ČSR vylo usneseno, že zasedání komise se bude konat
každý měsíc a byly stanoveny následující termíny do letních prázdnin 2018: čtvrtek 19. dubna 2018,
čtvrtek 17. května 2018 a čtvrtek 14. června 2018 vždy od 14 hodin v Uhříněveském muzeu.
Zapsala: Vlasta Čepičková
Souhlasí: Mgr. Jitka Rothová

