
Stránka 1 z 2 
 
 

 

Zápis z jednání komise kulturní 
         konané dne 20.09. 2016  od 17.00 do 19:15 hodin. 

 
 
 
Přítomni: Martina Bachová, Jana Dumková, Jiří Senohrábek, Hana Skramuská, Pavel Mach,Lucie Beranová, Jana 

Jedličková, Dagmar Karásková, Ondřej Lochman, Soňa Švábová, Lenka Sosnovcová 
Omluveni:  Lenka Procházková, Marcela Mrázová     
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Zahájení,  seznámení s programem, doplnění programu o další  témata na základě 

podnětů účastníků 

2. Nastavení systému podpory komunitní kultury 

3. Podpora artové kultury 

4. Příprava roduktu „vánoční hrnek“ 

5. Příprava adventního putování 

6. Informace o dalších kulturních aktivitách (adventní koncerty, Dvořákův festival, kulturní 

kalendář) 

7. Informace o akci „Vlajka pro republiku“  

8. Městská slavnost – jaro, nebo léto 

9. Různé 

 
1. Úvod 
 
Předsedkyně komise  přivítala členy komise a seznámila je s programem. 
Přítomní členové kulturní komise schválili program schůzky. 
 
2. Nastavení systému podpory komunitní kultury 
 

- Předsedkyně komise informovala o záměru města podpořit komunitní kulturu převzetím nákladů na 
nájemné, který vzešel z valné hromady Klubu. 

- Členové komise vyjádřili své názory k tomuto záměru. 
- Komise pověřila L. Sosnovcovou a J. Senohrábka, aby formulovali návrh kritérií pro výběr takto 

podpořených akcí – návrh pak bude rozeslán členům komise k vyjádření a na příští schůzce projednán. 
 
3.        Podpora artové kultury 
       -     Komise vzala na vědomí tento záměr a pověřila J. Senohrábka jeho realizací. 
 
4.         Vánoční hrnek 
       -   J. Senohrábek vyzval členy komise k zaslání grafických návrhů (do 10. 10.) či kontaktu na profesionály, kteří  
           by takový grafický návrh mohli připravit (do 23. 9.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.       Příprava adventního putování 
       -  J. Senohrábek informoval o přípravě akcí. 
       -   Byla vytvořena pracovní skupina pro dobrovolnickou pomoc Klubu s.r.o. s organizací vánočních akcí, která  
           se sejde 10. 10. v 16 hodin v Klubu. 
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       -  J. Dumková informovala o adventní výstavě i dalších akcích muzea. 
       - P. Mach informoval o adventních koncertech a živém Betlému (bude se konat 4. 12.) 
 
6.     Vlajka pro republiku 
       -  Starosta města O. Lochman informoval o zamýšlené podpoře občanů při vyvěšování státní vlajky v době  
          státních svátků . 
 
7.     Různé 
        - J. Senohrábek informoval o datu a místu konání Městského plesu. (4. 2. v sále ZŠ Studenstká).  
 
Usnesení 

- Kulturní komise ukládá L. Sosnovcové a J. Senohrábkovi připravit kritéria pro výběr akcí  zejména  
komunitní kultury podpořených proplacením nájemného ze strany města 

- Kulturní komise ukládá J. Senohrábkovi připravit systém podpory tzv. artové kultury. 
 
Zapsala: Lenka Sosnovcová 
Rozesláno: 24.09. 2016 

 
 

 
 


