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Vyřizuje Ivana Nývltová 

Telefon: 321 612 218

 

Zápis z jednání kulturní komise 

 

Den: 1.4. 2019 

 
Místo konání: Informační centrum,  Radniční sál, nám. Arnošta z Pardubic čp. 1 

 

Přítomni: Karolína Blažková, Tomáš Charvát, Lucie Ulíková, Eva Petrásková, Irena Kuklová,   

Mgr. Eva Vedralová, Tomáš Vondra, Ivana Nývltová 

 

Nepřítomni:  Petr Fořt 

 

Host:  Ing. Aleš Kašpar 

 

 

Jednání komise bylo zahájeno v 17.30 hodin 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Náplň práce komise 

3) Diskuze - Akce 

4) Závěr 

 

2) 

- seznámení s členy komise 

- tvůrčí činnost během roku 

- sladění akcí, středobod Informační centrum 

- zřizování destinačních center , oslovení starostů z Kolína a Kutné Hory na zřízení spolku, ve kterém musí 

být určitý počet měst, destinací – náš záměr lokální destinace – Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, 

Úvaly – schválit stanovy, příspěvky – žádost u rady o vstoupení 

- jak dát více do podvědomí veřejnosti kulturní památky – mobilní turista, využít našich předností - husitské 

město, Trstenická stezka, Václav, Vraclav, Prokop, Lichnštejni 

- městský architekt – městský vizuál  sjednotit tabulky, propagační materiály k našemu městu co by 

reprezentovalo 

- průvodce městem – doložit fotografiemi 

8.5. autobusový zájezd do Plzně k výročí Jana Kouly 

16.5. MA21 Den rodiny – multigenerační  

31.5. – červen Podlipanské slavnosti 

 

- doporučit radě: schválení podílet se finančně na publikaci o J. Koulovi 

 

3) Diskuse  

- akce – propojenost spolků, zapojit více lidí, jak získávat informace, osobní pozvání, internet, plakáty 

- nový nárůst obyvatelstva, jak je začlenit mezi sebe, aby se nestali satelitním městečkem 

- hledat někoho kdo by natočil videa z akcí, medailonky z různých akcí, grafika   

- hledat schopného manažéra 
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- nové spojení knihovny, informačního centra a KD v příspěvkovou organizaci, jak si může íčko 

přivydělat na kulturní činnost 

- návrh – co zřídit v prostorách budovy čp. 1 městskou kavárnu, kde by bylo důstojné setkávání i při 

různých akcích 

- vizuální grafická podoba města (viz. Úvaly) – přes Lucii Ulíkovou slíbená spolupráce u pana starosty 

Boreckého 

- úkol pro kulturní komisi – podívat se na logo Úval, zpracování plakátů a podob. 

 

 

Usnesení komise: 

 

Kulturní komise podává doporučení schválit finanční příspěvek k vytvoření publikace o Janu Koulovi. 

 

 

 

Příští schůzka kulturní komise byla stanovena na pondělí  6.5.2019 od 17.30 v Radničním sále, nám. Arnošta 

z Pardubic  čp.1. Jednání komise bylo ukončeno ve 20:15 hod. 

 

 

Zapsala: Nývltová Ivana 

 

 

                                                                    ……………………………………………………. 

                                                                                        Karolína Blažková 

                                                                              předsedkyně  kulturní komise 
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