
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE DNE 31.05.2021 a 21.06.2021  

 

dne 31.05.2021 

Přítomni: Zuzana Čermáková, Dana Humlová, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrová, 

Alexandra Jiřičková, Filip Pýcha, Jana Munzarová, Vladimíra Matušková, Bedřich Machek 

Omluveni: Martina Jarolímková, Iveta Hanušová, 

Host : Jana Kubcová 

Program jednání:    

1) Kronika města  

Členové KK diskutovali o návrhu zápisu do kroniky za rok 2020. Všechny podklady 

ještě nebyly k datu jednání zaslány, tak se jen diskutovalo, jakým způsobem 

proběhne kontrola jednotlivých textů.  

   dne 21.06.2021 

Přítomni: Dana Humlová, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrová, Jana Munzarová, Vladimíra 

Matušková, Iveta Hanušová, Alexandra Jiřičková 

Omluveni: Zuzana Čermáková, Filip Pýcha, Martina Jarolímková, Bedřich Machek 

Program jednání:    

1) Návrh na rozdělení dotace – II. kolo 
2) Kronika za rok 2020 
3) Žádost o dar spolku Na Žďár – oprava hřbitovní zdi v Horním Žďáru, šindelová 

výzva 
4) Informace ke kulturnímu létu 
5) Informace o možném partnerském městě z Ukrajiny 
6) Svatováclavské posvícení – program a rozpočet 
7) Žádost o dar na Noc kostelů 
8) Žádost o dotaci Old Racing Clubu 
9) Vlastivědné čtení 

 

1) Návrh na rozdělení dotace na veřejně prospěšné aktivity – II. kolo 
 

Odboru ŠKS bylo do II. kola doručeno: 
v oblasti B (podpora kulturních akcí na území města) - 2 žádosti, 
v oblasti D (podpora kulturních akcí mimo město) - 2 žádosti. 
 

Stejně jako v prvním kole každý člen kulturní komise RM podle svého uvážení navrhl rozdělení 



dotačních prostředků dle zaslaných podkladů. Jednotlivé návrhy byly zprůměrovány a výsledné 
návrhy výše dotací pro žadatele je předložen ke schválení RM 
 
KK doporučuje schválit dotace dle návrhu - kompletní návrh je přílohou zápisu.  
 

2) Kronika za rok 2020 
Členové KK doporučují k návrhu zápisu kroniky za rok 2020:  

*ředitelkám kulturních organizací zaslání paní kronikářce do 16.07.2021 doplnění 

a korektury akcí, 

*přehodnotit výběr usnesení – někdy jsou zde uváděny z historického pohledu 

nedůležité body, navrhujeme uvádění významnějších usnesení RM – např. významné 

investiční akce,  

*konstatováno, že by součástí kroniky mělo být subjektivní hodnocení kronikáře, 
nekopírovat jen samotné texty, doporučeno od letošního roku. 

  
3) Žádost o dar spolku Na Žďár  
Spolek NaŽďár se snaží mj. opravit hřbitovní zeď u kostela sv. Jana Křtitele v Hajnici – 
Horním Žďáru. Vzhledem k finanční náročnosti této obnovy (rozpočet ve výši cca 790.000 
Kč) byla vyhlášena „Šindelová sbírka“.  
 
KK doporučuje, i přes skutečnost, že se kostel nachází mimo ORP Dvůr Králové nad 
Labem, poskytnout dar ve výši 10.000 Kč.  

 
4) Informace ke kulturnímu létu 
Diskutováno bylo o blížícím se létu resp. o připravovaných kulturních akcích. Každá z PO má 
na své aktivy vlastní plakát s logem kulturního léta, do NKR je připraven plakát 
s nejdůležitějšími akcemi. Následovat bude zpracování podrobného vždy cca 14 denního 
programu, který se bude přeposílat primárně ubytovatelům. 
 
KK vzala na vědomí informace o přípravě kulturního léta. 
 
5) Informace o možném partnerském městě z Ukrajiny 
KK byla informována o navázání kontaktu s možným partnerským městem na Ukrajině. 
Diskutováno bylo o možné spolupráci kulturních organizací s obdobnými institucemi 
z Ukrajiny. Jedná se o obec Buštyno, Ťačivský rajón – Zakarpatská oblast. 
 
KK vzala na vědomí informace o možném novém partnerském městě. 
 
6) Svatováclavské posvícení – program a rozpočet 

Členové KK byli informováni o podrobném programu a rozpočtu připravovaného 

Svatováclavského posvícení, které se bude konat dne 24.09.2021.  

KK k programu nemá žádné připomínky.  



10) Žádost o dar na Noc kostelů 
Náboženská obec církve československé husitské podala žádost o dar ve výši 1.000 Kč na 

akci Noc kostelů, která se konala v rámci celorepublikové akce 28.05.2021, Připraven byl 

kulturní program ve všech kostelích v našem městě, pro děti byla připravena ekumenická 

hra, která seznamovala děti a jejich rodiče s církevními památkami města.  

KK doporučuje poskytnout dar v požadované výši. 

11) Žádost o dotaci Old Racing Clubu 
Spolek Old Racing Club promeškal termín pro podání žádosti do dotačního programu na 
veřejně prospěšné aktivity. Nedopatřením byla žádost ke kontrole donesena až po 
11.06.2021, tudíž nebyla ani zaevidována (musela by být vyřazena pro pozdní podání). 
Z toho důvodu si spolek podal žádost mimo dotační program. KK diskutovala o přínosu akce 
a případném využití dotace. 
 
KK doporučuje poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč na nákup věcných cen. 
 
12) Vlastivědné čtení 
Redaktor vlastivědného čtení zaslal KK obsah připravovaného dalšího čísla, které 
pravděpodobně vyjde až v druhé polovině července. 
 
KK nemá připomínky. 
 

 

 

                                                                                                          Zuzana Čermáková 

                                                                                                              předsedkyně 

 



žadatel projekt návrh dotace 2021

1 KČT, odbor Dvoráci

18. ročník turistického pochodu 

"podzimním Královédvorskem" 7 000,00 Kč               

2 Sbor dobrovolných hasičů Verdek Vítání prázdnin 5 000,00 Kč               
1 Revitalizace Kuks regionální jarmark v Kuksu 7 000,00 Kč               
2 Petra Hrdinová Po stopách vlastivědného čtení 14 000,00 Kč             

oblast A

oblast B

oblast C

oblast D 


