Číslo materiálu: 15 / 01
Komise:
Datum:
Přítomni:

Komise kulturní
11. 2. 2015 17:00 hod
Mgr. D. Vepřková, J. Fraňková, L. Frankovicová, V. Lebedová, Mgr. T. Morawski,
E. Vaňková, P. Bečán, P. Apolen, J. Šmok, L. Kment, J. Veselá, K. Špalková, J. Trešl,
B. O. Dekojová

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Z. Jeřábek, V. Veselý, RNDr. I. Šanc, CSc., T. Gryč
Mgr. L. Pečenka, DiS., V. Latislav, D. Jelínek

11. 3. 2015 v 17:00 hod v malé zasedací síni Vlašského dvora

1) Návrh usnesení pro RM:
bere na vědomí
zápis z jednání kulturní komise dne 11. 2. 2015

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a. Předseda komise přivítal přítomné členy a dal návrh, zda v komisi pokračovat (mimořádné ZM)
– jednohlasně odsouhlaseno v pokračování (11 hlasy). Předseda postupně seznamoval
s materiálem od rady města pro komisi – např. s řešením kalendáře akcí v elektronické podobě
spolu s komisí IT a CR – v této souvislosti domluví schůzku s předsedy uvedených komisí na
duben 2015 – O. Dekojová navrhla sejít se nejprve členy IT komise.
b. Rozsáhlá diskuze se rozpoutala k problematice soch – měla by být vytvořena socha J. K.
Tyla - přítomní se jednohlasně shodli, ale je více možností umístění sochy – část komise
preferuje umístění v přírodě – v údolí Vrchlice – T. Morawski zmínil, že zde zřejmě text ke
státní hymně vznikal nebo nad Denemarkem, část členů komise by sochu ráda viděla před
MTD, ale i z důvodu rozšíření tzv. geokeschingu se komise shodla na umístění v přírodě.
P. Apolen – o. s. Kultura do města počítá v roce 2019 s vytvořením sochy Jiřího Ortena,
byla by umístěna na horním rohu Palackého náměstí a nasměrována na rodný dům J Ortena.
L. Kment by měl na vytvoření soch vhodného umělce pana Pulkrábka, který vytvořil sochu
Bohdanka – byla umístěna v Bohdanči u rozhledny.
T. Morawski podal info k soše T. G. Masaryka, z vedení města byl návrh sochu přesunout o cca
30 m, a to z důvodu, že překáží filmařům při natáčení – přítomní se shodli na tom, se sochou
nehýbat – P. Bečán – přesun by byl i značně finančně náročný.
Dalším bodem – obnova památníčků a pamětních desek ve městě a okolí – přítomní se
shodli, že toto přísluší odboru správy majetku, a že by tak bylo vhodné pověřit příslušný
odbor zmapováním jejich stavu.
c. T. Morawski přednesl další problematiku při konání kulturních a jiných akcí – někteří obyvatelé
si stěžují na hluk např. v parku pod Vlašským dvorem – v diskuzi P. Apolen – nemělo by se do
toho vstupovat – obyvatelé se mohou obrátit na hygienu a hluk si nechat změřit, P. Bečán – při
pořádání Sedlecké pouti a umístění cirkusů jsou občané v daném místě obtěžováni a nestěžují
si. T. Morawski problematiku konzultoval s několika městy. Nejvhodnějším řešením by mohlo
být zakotvení jasných pravidel pro pořadatele přímo ve smlouvě při záboru veřejného
prostranství například formulaci ve smyslu " město akci podporuje, obyvatelé jsou upozorněni,
pořadatel je povinen dodržovat zákonné normy a je si vědom důsledků při jejich nedodržení.“
Dobrým počinem by pak bylo také včasné informování obyvatel o chystaných kulturních
událostech, které by mohly být hlukem náročnější a požádat je o toleranci. Stejně tak požadovat

d.

e.

f.

g.

od pořadatele akce určité omezení hlukové zátěže po dané hodině. Každopádně by měla být
nastavena jednotná strategie, které akce město chce, kolik jich chce a kde je chce, takové pak
plně podporovat.
T. Morawski – úkol pro členy komise z RM – rozšíření kulturní, sportovní i jiné nabídky pro
turisty a to zejména v zimních měsících, L. Kment navrhl pořádání sběratelských burz.
T. Morawski – info od vedení města – v letošním roce by měla proběhnout změna grantového
systému – od 1. 7. 2015 bude změna legislativy – předběžný návrh je – vrátit přípravu rozdělení
grantů zpět do komisí RM – v této souvislosti bude osloven M. Štrobl, který z minulých let má
připraven manuál k rozdílení.
V. Lebedová informovala o malé scéně – probíhají stavební práce – zve členy na prohlídku
s možností jednoho ze zasedání komise v prostorách malé scény – termín dokončení je květen
až červen 2015
Diskuze kolem pořádání Stříbření – areál okolo chrámu sv. Barbory a v parku za Jezuitskou
kolejí – před hlavním vchodem do chrámu by měly proběhnout šermířské turnaje – příprava
povrchu je velmi finančně náročná, na druhou stranu D. Vepřková a další členové vidí zbytečně
nadsazený rozpočet akce, pro rodiny s dětmi je hodně drahé vstupné, i pro místní se tak
Stříbření stává finančně náročným, atd. – členům komise bude zasláno vyúčtování grantu
poskytnutého městem a na dubnové jednání případně bude předsedou komise pozvána dr.
Hrabánková.
J. Brandejská předložila program oslav 20 let Kutná Hora UNESCO - J. Šmok – bylo
s pořadateli projednáno jejich zařazení do oslav? Pořadatelé byli písemně osloveni, navíc
k oslavám vznikla pracovní skupina, jejíž členkou je i V. Ledová – bude informovat členy
komise o dalších krocích pracovní skupiny UNESCO.
Další termíny jednání kulturní komise: 11.3., 8.4., 13.5. a 10.6. 2015.

adresa: komise.kultura@mu.kutnahora.cz

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
1) Pověření odboru správy majetku zmapováním stavu pomníků a památníku ve městě a v okolí
města.
2) Zvážení možnosti realizace sochy J. K. Tyla v údolí Vrchlice a případné oslovení některých
podnikatelů zainteresovaných v této lokalitě na jejím možném spolufinancování.
3) Žádost o zasílání případných informací z jednání rady ohledně kulturních akcí členům
kulturní komise. Viz mailová adresa.
komise doporučuje RM:
- zvolit strategii při pořádání kulturních a jiných akcí
- podmínky pro pořadatele by měly být zakotveny ve smlouvě
- občanům by v dostatečném předstihu měla být podána informace o konání akce
4) Reakce rady města:
• Ke zmapování stavu pomníků a památníků ve městě – OSM ve spolupráci s odd. památek
zmapuje stav a navrhne řešení
• K realizaci sochy J.K. Tyla – starosta bude jednat o realizaci s panem Dospivou
• K podávání informací o kulturních akcí – inf. najdou v kulturním kalendáři, pořadatelé
musí žádat o zábory, výpůjčky a výjimku z vyhlášky o zákazu alkoholu. RM bude kulturní
akce podporovat. Koordinace je možná přes kulturní kalendář.

Zapsala: Jaroslava Brandejská
Elektronicky ověřil: Mgr. Tomáš Morawski

