
 

 

                    ZÁPIS Z KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

 

Číslo jednání:     4/2020 

Datum konání:   14. října 2020 

Předseda:            Mgr. Alžběta Cibochová 

Přítomni:            PhDr. Zuzana Foglarová, p.Weberschinke, Prof. Martin Velíšek, Mgr. Ladislav    

                           Stýblo 

Omluveni:          Ing. Nataša Hadačová, Ing. Petr Tikman 

Nepřítomni:        / 

Hosté:                 / 

Zapisovatel:       Jaroslav Kočí st. 

 

 

Program 
 

1. projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Spolek SRDCEVCELE, Nová Ves 

nad Popelkou na projekt „Výroba adventních svíček ze včelího vosku“. 

2. diskuse 

3. závěr          

 

            Předsedkyně komise kultury a zahraniční spolupráce /dále jen komise/ zahájila jednání v       

            17,00 h. s konstatováním, že je komise usnášeníschopná. Tato komise následně odsouhlasila 

            předložený program.      

 

1. Paní předsedkyně předložila žádost spolku SRDCEVCELE o sponzorský dar. Uvedený       

 spolek požádal o dar ve výši 50 000,-Kč. 

 

  K tomuto bodu proběhla široká diskuse všech členů komise. Mimo jiné  

 

- pěkná, nápaditá, jednorázová akce, projekt edukativní/ spadající spíše pod oblast životního    

  prostředí. 

- podpořit nákup materiálu ale tak, aby svíčka nestála 200-300Kč. 

- podpořit propagaci 

- zredukovat odměnu lektora 

- v současné době se omezuje zpěv /koledy/, přijde méně lidí, ponížit rozpočet 

- doporučit skromnější variantu – 25 000,-Kč. 

- o projektu málo informací 

 

             Z diskuse vyplynulo a komise kultury a zahraniční spolupráce doporučuje radě městské    

             části, aby spolku SRDCEVCELE dala sponzorský dar 12 000Kč. 

 

   

2. V diskusi jednotliví členové komise přednesli několik návrhů a podnětů, kterým by se mohla 

do budoucna komise věnovat. 

 

            Vytvořit v prostoru hlavní budovy Městského úřadu stálou expozici historie Horních Počer- 

            nic /pan Stýblo/, obměna výzdoby na schodišti úřadu /paní Cibochová/ 

            Vytvořit společný roční kalendář kulturních akcí divadla Počernice, zámku Počernice a kni- 

            hovny Počernice. /pan Velíšek/ 

Informace o spolupráci mezi komisí kultury a mezinárodní spolupráce, divadlem, zámkem a    



 knihovnou /paní Cibochová/ 

             Pravidelné setkání předsedy komise kultury, radního pro kulturu, ředitelů zámku, divadla a 

             knihovny /pan Velíšek/ 

             Vypsat grant na zhotovitele stálé expozice v prostoru Městského úřadu o historii Horních    

             Počernic /paní Foglarová/ 

             Informace o současném stavu mezinárodní spolupráce s partnerskými městy ve Francii a 

             Německu. /paní Cibochová/ 

             Návrh na jiná partnerská města a to Polsko, Slovensko a Maďarsko. /pan Stýblo/ 

             Rozdělit komisi kultury. Opětovně zřídit Výbor o partnerství. /pan Kočí/ 

              

             Předsedkyně komise poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání komise v    

             18 hod. Příští zasedání komise se uskuteční po vzájemné dohodě členů komise 

 

              V Praze dne 16.10.2020 

 

                                                                                        Mgr. Alžběta Cibochová 

 

 


