Číslo materiálu: 15 / 07
Komise:
Datum:
Přítomni:

Komise kulturní
10. 6. 2015 17:00 hod
L. Frankovicová, Mgr. T. Morawski, V. Veselý, Mgr. D. Vepřková, P. Apolen,
L. Kment, J. Fraňková, T. Gryč

Omluveni:

RNDr. I. Šanc, CSc., J. Trešl, Bc. O. Dekojová, E. Vaňková, J. Veselá, K. Špalková,
P. Bečán, V. Lebedová, Z. Jeřábek, J. Šmok

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

V. Latislav, D. Jelínek

26. srpna 2015 od 17:00 hod – Vlašský dvůr – malá zasedací místnost

1) Návrh usnesení pro RM:
bere na vědomí
zápis z jednání kulturní komise dne 10. 6. 2015

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a. Předseda komise přivítal přítomné členy a informoval je o setkání občanů se starostou města
(3.6.), kde byla řešena problematika pořádání kulturních akcí v centru města nebo v pivovaru.
Starosta apeloval na občany, aby byli tolerantnější, zejména v souvislosti s ukončením akcí ve
22 hod, k tomu se připojil, pořadatel kulturních akcí P. Bečán - např. festival Creepy Teepee
přivede do Kutné Hory umělce z Japonska, Ameriky a přes 2000 návštěvníků, z toho přes 800
je v Kutné Hoře ubytovaných. T. Morawski připraví v tomto duchu článek do novin. Dále
informoval o novele zákona, kdy by o hluku po 22 hod neměl rozhodovat hygienik, ale bylo by
to v gesci měst a obcí, takže v budoucnu by se situace mohla zlepšit. D. Vepřková – město by
jednoznačně mělo akce podporovat a naznačit občanům, že akce chce, P. Apolen – pořadatelé
by měli dodržovat zákonné normy a dál ať si lidé třeba i stěžují, není možné vždy vyhovět
všem. Již teď je podáno trestní oznámení na pořádání kulturních akcí v Parku pod Vlašským
dvorem, park ještě není ani zrekonstruován!
b. J. Brandejská informovala o reakci RM na zápis ze dne 20.5. – Statut kulturní komise byl přijat,
k bodu 2) granty – RM chce na příští jednání komise (26.8.) přizvat Mgr. P. Ladru a s ním
vyhlášení, hodnocení atd. řešit, tak aby mohlo být včas vyhlášeno. P. Apolen – v hodnocení by
bylo dobré rozšířit kritéria (originalita, přínos, ale další aspekty, co si kdo představuje). T. Gryč
zmínil, že sport se ve městě podporuje i dalšími zdroji, např. městskými společnostmi, byl by
rád, kdyby se takto podporovala i kultura – komise by fond kultury chtěla podpořit.
c. Kinematograf bratří Čadíků – P. Bečán by chtěl na Palackého nám. Uspořádat produkci
vybraných filmů – komise jednoznačně podporuje. Dalším bodem bylo oživení města
pořádáním pouličních vystoupení umělců – někteří členové se pozastavovali nad tím, že by se
umělci měli nahlašovat v Informačním centru – jde ale jen o to, aby nevznikl problém při
pořádání další kulturní akce (koncert) na stejném místě. L. Kment sbíral zkušenosti na
Magistrátu Prahy 1 – členové komise se shodli na tom, že je nejlepší nechat proběhnout jednu
sezónu takto a až potom dělat závěry. T. Morawski poznamenal, že na reklamním letáku
zvoucím pouliční umělce působí na ně možná termín „rezervovat se“ trochu zavádějícím
způsobem. To také bylo nepřímo potvrzeno podobnými názory.
d. P. Apolen vznesl dotaz, jak dále pokračuje akce památníky J. K. Tyla a dalších, OSM má dále

v jednání a pracuje na této věci. V nedávné době byla vyhlášena finanční sbírka na realizaci
„lavičky Václava Havla“.
e. Mgr. Vepřková opětovně pozvala přítomné do Parku U Tří pávů na 14.6. od 10,00 hod proběhne zde šachový turnaj a výstava šachových figurek – podařilo se sponzorsky získat 48
tis., garantem akce je o. p. s. EDIUN.
Další jednání kulturní komise: 26. srpna 2015 v malé zasedací síni ve Vlašském dvoře .
adresa: komise.kultura@mu.kutnahora.cz

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: Jaroslava Brandejská
Elektronicky ověřil: Mgr. Tomáš Morawski

