Zápis č. 4
z jednání Komise pro kulturu
Rady města Prostějova
ze dne 23. 9. 2020

Přítomni:

Omluveni:

Lukáš Andrýsek – předseda

Roman Karšulín

Jonáš Proser

PhDr. Ivana Vaňková

Ing. Petr Lysek

Hana Gottwaldová

Václav Kopka

Ing. Roman Vejmola

David Vysoudil, Dis.

Ladislav Juhász

Mgr. Lukáš Skládal

Miroslav Hasa

Jan Páleník
Mgr. Pavla Vašková
Vojtěch Burda
JUDr. Josef Augustin
Nepřítomni:

Mgr. Oldřich Václavík

Dagmar Cásková - tajemnice

Hosté:
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Mgr. Petr Ivánek

Program:
1) Zahájení
2) Projednání nových žádostí o poskytnutí dotace (jednorázové akce) na rok 2020
3) Informace z kultury
4) Různé
5) Závěr

K bodu 1
Setkání komise pro kulturu proběhlo v zasedací místnosti číslo 5 v přízemí radnice,
nám. T. G. Masaryka 130/14,796 01 Prostějov. Jednání zahájil předseda komise Lukáš
Andrýsek, který přivítal všechny přítomné členy i hosta Mgr. Petra Ivánka, vedoucího
Odboru školství kultury a sportu Magistrátu města Prostějova.

K bodu 2
Komise pro kulturu projednala žádosti o poskytnutí dotace za oblast kultury na rok 2020,
a to na podporu jednorázových akcí:

Název žadatele / příjemce

1. Ing Vikár Ivan

IČ

Úplná adresa žadatele

********** Sádky 1614/6, Prostějov

Název akce

Vydání knihy "Čehovická povídání"

Celkové
náklady
akce

Požadované Dotace Dotace Dotace
prostředky v roce v roce v roce
v Kč
2018 2019
2020

Termín
konání
akce v
roce
2020

3 000 květen

58 000

18 000

0

0

2. Spolek Hanácký Jeruzalém, spolek pro židovské kulturní dědictví06503837
v Prostějově,
Janaz.s.
Rokycany 453/8, ProstějovDotisk knihy prostějovské rodačky Maud Beerové Co oheň nespálil 42 000

20 000

0

0

0

3. PhDr. Šmíd Miroslav

20 000
58 000

0

0

0 červenec

********** Bílovice 69, Bílovice - Lutotín Miroslav Šmíd - jubilejní výstava k 70. narozeninám

20 000
celkem:

Doporučeno
KK

září

10 000
20 000
20 000
50 000

Zůstatek finančních prostředků ke dni konání komise 23. 9. 2020 činil 112.000,-- Kč.
Komise pro kulturu doporučila RMP podpořit výše uvedené akce v celkové výši 50.000,-Kč viz tabulka.
Komise pro kulturu doporučuje uvést ve smlouvách podmínku o předání výtisků publikací
statutárnímu městu Prostějovu u těchto žadatelů:
 Ing. Ivan Vikár – 10 kusů
 Spolek Hanáckých Jeruzalém, spolek pro židovské kulturní dědictví v Prostějově –
20 kusů

K bodu 3
Lukáš Andrýsek – krátce informoval členy o kulturním dění v Prostějově:
1. Dny Evropského dědictví – proběhly v Prostějově o víkendu (19. – 20. 9. 2020),
komentované prohlídky např. v kostele Povýšení sv. Kříže (výstava kněžských
ornátů).
2. Ceny města Prostějova za rok 2019 – slavnostní předání proběhne 24. 9. 2020
v 10.00 hodin v obřadní síni prostějovské radnice
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Nominace - seznam oceněných:
 Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera - divadelní činnost, lektorská činnost
na filmových táborech, pořádání majálesů, divadelních přehlídek a festivalů atd.
 doc. MUDr. Hana Adámková, CSc. - vědecká práce v oboru stomatologie,
vědecké studie, objevy i patenty, pedagogické činnost na katedře terapeutické
stomatologie v OL
 Jiří Gečnuk - za sportovní kariéru v armádním týmu parašutismu Dukly Prostějov,
83 medailí, vítěz evropského i světového poháru
 MUDr. Jan Horna - chirurgie, nyní práce v ProMedica, mimopracovní lékařské rady
 Táňa Krejsová - celoživotní úspěšná literární a dramatická činnost
 Miroslav Srostlík Moravský - celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění, obor
dřevořezba, mnoho významných ocenění – např. medaile Franze Kafky, díla
umístěna i ve sbírkách v zahraničí
 Milan Začal – oceněn in memoriam - celoživotní činnost v oblasti reportážní,
sportovní a umělecké fotografie, úspěšná propagace Prostějova
 Mgr. Květa Šťastná - ředitelka nestátního zdravotnického zařízení ADP – SANCO,
za celoživotní péči o seniory, chronicky nemocné pacienty, hendikepované a
závislé na nepřetržitém ošetřování
3. Prostějovské „babí“ doufejme léto 2020
Bylo zahájeno v srpnu koncertem Heleny Vondráčkové, Radima Schwaba
s prostějovským sborem Proměny. Zdárně s velkým ohlasem proběhly další dva
koncerty zpěvačky Moniky Absolonové a slovenské skupiny NO NAME. Ještě
zbývají dle programu dva koncerty, a to Večer s Pokáčem (25. 9. 2020) a Večer
s kapelou Laura a její tygři (1. 10. 2020). Bohužel se v současné době opět zavádí
hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu stoupající nákazy
COVID – 19. Uskutečnění koncertů je v jednání, plánuje se možnost přeložení
termínů.
4. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 bude i na
základě doporučení komise pro kulturu nést jméno světově proslulého českého
vědce a vynálezce v oblasti makromolekulární organické chemie, prostějovského
rodáka Otto Wichterleho.
Nový název školy: Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho
Prostějov, bude platný od 1. 9. 2021 (tj. školní rok 2021 – 2022), chybí pouze
formální souhlas Ministerstva školství ČR.
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K bodu 4
JUDr. Josef Augustin
JUDr. Josef Augustin se nadále vrátil ke svému podnětu z minulého jednání, a to doplnění
webových stránek města Prostějova v kapitole HISTORIE o historická data od roku 1969
po současnost.
Po rozsáhlé diskuzi komise pro kulturu jednohlasně doporučila toto stanovisko:
Komise pro kulturu doporučuje Radě města Prostějova pověřit kronikářku města
Prostějova k revizi informací o historii města, dále doporučuje zvážit přehlednější a
čtivější formu kapitoly HISTORIE na webových stránkách.

K bodu 5
Předseda komise Lukáš Andrýsek poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na
další jednání komise, které se bude konat 21. 10. 2020. Místo a čas bude upřesněn na
zaslané pozvánce.

……………………………….
Lukáš Andrýsek v. r.
předseda komise
Prostějov, 23. 9. 2020
Zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise

-4-

