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Prıtomni: Dana Humlová, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrova, Alexandra Jirickova, Filip 

Pýcha, Jana Munzarová, Vladimíra Matušková, lveta Hanušová, 

Omluveni: Zuzana Čermáková, Martina Jarolímková, Bedřich Machek 

Host :Jana Kubcová 

Program '|ednání: 

1) Kronika za rok 2020 
2) Vyhodnocení kulturního léta 
3) Žádost O dotaci Petr Hirsch 
4) Výpůjčka soch u pošty 
5) Panely na náměstí- obměna informací, umístění 
6) Úprava výloh IC a oriflamu 
7) Různé 

1) Kronika města 

Členové KK obdrželi návrh zápisu do kroniky za rok 2020 se Zapracovanými připomínkami. 
Nikdo již nemá další požadavky. 

Návrh komise: lze doporučit ke schválení radě města. 

2) Vyhodnocení kulturního léta 
v v

ı Na jaře 2021 byl připraven program na rozsírené kulturní léto 2021. Společně by y propagovány 
koncerty a letní kino před Hankovým domem, kostýmované prohlídky městem, vycházka za 
architekturou a procházka za historií textilu. V rámci programu bylo možné zúčastnit se jógy 
v parku, dílniček nebo hraní deskových her v knihovně. 

Návrh komise: realizovat ve stejném rozsahu i v příštím roce, Zlepšit propagaci -jednotná 
šablona na celkový plakát (obecný), 14denní rozpis a propagaci jednotlivých aktivit na 

facebooku. 

3) Žádost O dotaci Petr Hirsch 
Petr Hirsch požádal O dotaci na projekt Černobyl na kolečkách. Tímto projektem navazuje na 
absolvování putování do Santiaga de Compostela s Janem Duškem, kterýje na vozíku. 
Cesta pro 11 osob (2 auta vč. pojištění, ...) je ve výši 60.000 Kč, chtějí 20.000 Kč. KK O žádosti 
diskutovala, organizátor cesty využil mj. možnost získání finančních prostředků 
prostřednictvím kampaně Hithit (rozpočet vč. natáčení dokumentu 300.000 Kč - podařilo se 
vybrat 324.000 Kč).
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Návrh komise: I přes výše uvedené KK doporučuje poskytnutí dotace ve výší 5.000 Kč. 

4) Výpůjčka soch u pošty 
Na prostranství před ZŠ Schulzovy Sady jsou umístěny 3 sochy zapůjčené ze sochařské školy 
Z Hořic, platná je do konce roku. 

v/v Návrh komise: prodloužit smlouvu O výpůjčce, v průběhu prıstího roku domluvit další postup. 

5) Panely na náměstí- obměna informací, umístění 
Info panely byly na náměstí po 2 sezony, diskutován je návrh na nový aktuální - kampaň 
Podzvičínska (fotky - nejhezčí místo na světě), případně Změna umístění. 

Návrh komise: Změna vizuálu, nechat na stávajícím místě. 

6) Úprava výloh IC a oriflamu 
Nemovitost čp. 2 -řešen byl vzhled prázdných provozoven bývalého IC a Oriflame (nemovitosti 
v majetku města). V tuto chvíli domluvené: 

odstranění nápisů -IC i Oriflame 
opravu a nátěr zdi pod nápisy a pod vitrínami IC 
opravu a nátěr po odstraněném infoboxu 
nátěr na vitrínách po obou stranách IC 

Místo vstupu do původního ICje aktuálně část výstavy Umění bez galerie, návrh úpravy výlohy 
Oriflamu - mapka umístění IC v ul. Švehlova a fotky atraktivit města a okolí. 

Návrh komise: realizace polepu výlohy a dveří původních prostor Oriflame. 

7) Různé 
Královédvorský chrámový sbor - V druhé polovině srpna KK projednávala elektronicky žádost 
o dotaci na projekt Spolková vystoupení v regionu Mariazell im Wienerwald. KK doporučila

v 
dotací ve výsi 7.000 Kč. 

Diskutováno bylo dále o připravovaném Svatováclavském posvícení. 

Dotační program - členům KK bude poslán aktuální dotační program se vzorovou smlouvou, 
která je uzavírána spříjemci dotací. Na dalších jednáních bude diskutováno o případných 
změnách v dotačním programu na rok 2022. 

Zuzana Cermaková 

předsedkyně


