Zápis z jednání kulturní komise dne 28. 11. 2011
Přítomni: Mgr. Novotný Tomáš, RNDr. Caislová Dagmar, Ing. Šalamon Tomáš PhD.,
MBA, Mgr. Vlčková Jitka Ph.D., PhDr. Suchánková Zita, Uvarovová Eva, Drdová Vlaďka
Host: František Měchura
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Shrnutí uplynulé sezóny
Informace o probíhajícím jednání na KÚ – schody
Zhodnocení stavu kulturní památky Levý Hradec
Řivnáč – pozemky na prodej
Informace o probíhající rekonstrukci Středočeského muzea
Informace o křestu knihy Roztoky očima staletí
Představení nové směrnice – Pravidla pro poskytování finančních příspěvků
z dotačních prostředků rozpočtu města Roztoky

Pan F. Měchura – průvodce na Levém Hradci, informoval členy kulturní komise o uplynulé
sezóně. Sdělil, že ročně navštíví areál Levého Hradce cca 2.000 návštěvníků, nejvíce v měsíci
květnu, nejméně v červenci a srpnu.
Doporučil aktualizovat na webových stránkách města kontakty na nové průvodce a zmínil
problém s čištěním mobilních toalet v letním období a informoval o stavu zásob prodejních
upomínkových předmětů, které bude třeba doplnit před další sezónou (pohlednice, brožury,
příp. jiné předměty). Předá předsedovi komise T. Novotnému CD s nahraným dokumentem
Viktora Maurera o Levém Hradci, který by mohl být, po prověření příp. autorských práv,
umístěn i na webových stránkách LH.
Předseda komise T. Novotný podal informaci o průběhu schvalování studie nových schodů
k průvodcovské věži na krajském úřadě.
J. Vlčková zhodnotila stav kulturní památky Levý Hradec a doporučila zpevnění kraje cesty
z LH směrem k nádraží, kde vzniká eroze (prověří T. Novotný), v období dušiček a velikonoc
častější kontrolu stavu popelnic na starém hřbitově a prověřit možnost vložit plochy vhodné
k parkování, při úpravě územního plánu, pro návštěvníky Levého Hradce.
J. Vlčková informovala o cedulích, které na Řivnáči nabízejí prodej pozemků. T. Novotný
žádá OSRMŽP o kontrolu a prověření majetkového stavu pozemků na Řivnáči a možnosti
tyto cedule odstranit.
Paní ředitelka Středočeského muzea Z. Suchánková podala informaci o stavu archeologických
a stavebních pracích v areálu zámečku a o účasti na veletrhu Regiontour v Brně, kde bude mít
Středočeské muzeum poprvé svůj stánek. Zároveň upozornila, že by byla možnost propagovat
ve stánku i město Roztoky a Levý Hradec (v případě dodání propagačních materiálů). T.
Novotný se informuje na jednání RM o možnosti účasti zaměstnance - dobrovolníka, který by
se veletrhu, spolu se zástupcem muzea, zúčastnil.
Dále paní ředitelka informovala o probíhajících výstavách v muzeu: První dámy – osud,
poslání, úděl? a Dárek z pouti, poutní a pouťové umění.

T. Novotný informoval o křestu knihy Roztoky očima staletí a prověří možnost nabídky knihy
k prodeji i v hotelu Academic a u M. Lainové v prodejně Magdala.
Předseda komise T. Novotný představil novou směrnici – Pravidla poskytování finančních
příspěvků z dotačních prostředků rozpočtu města Roztoky, kde jsou uvedeny dvě výrazné
novinky pro žadatele, a to předložení vyúčtování do dvou měsíců po ukončení akce a omezení
finanční účasti města na 75 % celkového rozpočtu akce.

Další jednání komise bylo navrženo na úterý 24.1.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
MÚ Roztoky.

Zapsala: V. Dědičová
Schválil a ověřil: Mgr. T. Novotný

