
Zápis komise kultury a mládeže 

   
 

Číslo jednání: 2/2017 

Datum konání: 24.02.2017 

Předsedající: Božena Beňová 

Přítomní: Bc. Hana Čížková, Barbora Zálohová, Jiří Stibor, Mgr. Josef 

Beránek, Mgr. Ladislav Stýblo 

Nepřítomní:  

Omluveni: Antonín Wagner, Mgr. Alžběta Cibochová, Bc. Barbora Jelínková 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Mgr. Ladislav Stýblo 

 

 

 

Zápis 

 

Jednání komise kultury se konalo dne 24. 2. 2017 v knihovně od 17:00hod. 

 

1) Komise žádá, aby napříště spolu s žádostmi o individuální dotaci byly vždy zasílány všechny 

přílohy.  

 

2) Komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci podanou Divadelním sdružením 

Horních Počernic, Vysokovská 1158/57 v plné výši.  

Odůvodnění: Divadelní sdružení má v Horních Počernicích tradici již od padesátých let, ročně 

odehrají desítky představení pro počernické diváky a často reprezentují Horní Počernice i za 

hranicemi městské části, sdružují při společné práci mnoho sociálních i věkových skupin. 

 

3) Komise ve věci Regulačního plánu a Územní studie zaujala toto stanovisko:  

a) Komise dává jednoznačně přednost přijetí Regulačního plánu, nikoliv Územní studii. 

  b) Ve věci Regulačního plánu komise doporučuje text doplnit o: 

- závazek vytvoření přirozených center setkávání občanů a jejich kulturního a občanského 

života.  

- závazek začlenění drobných uměleckých plastik, soch a jiných hodnotných uměleckých 

artefaktů do předmětných území.  

- závazek vybavit předmětná území informačními tabulemi a městským rozhlasem 

jakožto součástmi informačního systému Horních Počernic.  

- závazek zvážit potřebnost vzniku poboček existujících kulturních a volnočasových 

institucí (knihovna, DDM) a nebo vzniku institucí nových (jazyková škola, „sousedské 

centrum“, klubovna, nízkoprahový klub ...). 

- závazek dbát na předmětných územích o zachování případných přírodních, historických 

či kulturních památek a dominant (např. hodnotné stromy, historické křížky ...). 

 

 4) Paní předsedkyně Božena Beňová podala zprávu o postupu rekonstrukce knihovny. Komise 

kultury doporučuje zvážit zřízení „Pamětní síně“ v uvolněných prostorách bývalého Sklenářství.  

Odůvodnění: 

V Horních Počernicích chybí možnost identifikovat se s historií lokality. 

 



Dochované památky na minulost Horních Počernic a okolí jsou prezentovány jen dílčím 

způsobem a nebo vůbec (historické exempláře jsou součástí větších kolekcí a zpravidla nejsou 

veřejnosti dostupné ani identifikovatelné). 

  

Expozice by mohla vycházet z úspěšné výstavy z historie Horních Počernic konané na 

Chvalském zámku. 

 

Expozice by měla být pojata v duchu moderních muzejních a výstavních trendů (expozice s 

audiovizuálními prvky).  

 

Expozice by mohla sloužit také jako prostor pro atraktivní seznamování mládeže a dětí s historií 

(formou přednášek atd.).  

 

Expozice by vhodným způsobem využila památkově chráněný a proto jinak obtížně využitelný 

historický prostor podkroví bývalého Sklenářství. 

 

Expozice „Pamětní síně“ by mohla být koncipována buď jako sezónní nebo jako stálá.   

 

 

 

 

Zápis ověřila Božena Beňová 

   

 

             

                                                       Božena Beňová v.r. 

                   předsedkyně komise kultury a mládeže 

    

 

    

 

 

 
 


