
ZÁPIS č. 1/2022 Z JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE DNE 17.01.2022 

Přítomni: Dana Humlová, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrová, Alexandra Jiřičková, Vladimíra 

Matušková, Iveta Hanušová, Zuzana Čermáková, Bedřich Machek, Filip Pýcha, Martina Jarolímková, 

Jana Munzarová 

Host : Jana Kubcová 

Program jednání:    

1) Návrh dotačního programu - veřejně prospěšné aktivity na rok 2022  
2) Obnova vánočních ozdob 
3) Plán kulturních akcí na rok 2022 
4) Příprava Královédvorského kulturního léta  

 
1) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 2022 

Členové kulturní komise RM živě diskutovali o návrhu dotačního programu na podporu veřejně 
prospěšných aktivit na rok 2022, došlo k úpravám hodnocení jednotlivých žádostí (projektů). Všichni 
členové obodují projekty žadatelů dle nastavených kritérií, následně bude vše zprůměrováno a 
následně vypočítán návrh výše dotace.  

Návrh komise: KK doporučuje RM vyhlášení dotačního programu na rok 2022 v předloženém znění 
(doplněno bude upřesnění u bodového hodnocení). 

 

2) Obnova vánočních ozdob 

Barevné ozdoby, které připravila ZUŠ R. A. Dvorského, zdobily vánoční strom již 3 sezony. Diskutována 
byla příprava nových. Předjednána byla spolupráce s J. Holanem, pedagogem ZUŠ, který nám 
připraví návrh možných variant s rozpočtem na nákup materiálu.  

Návrh komise: na příštím jednání bude dle předložených podkladů J. Holana vybrána podoba nových 
vánočních ozdob. 

 

3) Plán kulturních akcí na rok 2022 

V letošním roce bude tradičně probíhat majáles (30.04. – 01.05.), Svatováclavské posvícení 
(24.09.2022). Městské muzeum žádá o dotaci do Mezinárodního visegradského fondu, Visegrad+ 
Grants, v rámci projektu bude naše město hostit vždy cca 20 účastníků ze slovenského města Trstená, 
polské Kamenné Góry a ukrajinského Buštyna. V rámci projektu se představí mj. i během 
Svatováclavského posvícení (folklorní soubory a řemeslníci).  

Návrh komise: KK vzala na vědomí informace o plánovaných akcích. 

 

4) Příprava Královédvorského kulturního léta  
Také v letošním roce bude probíhat Královédvorské hudební léto podobně jako v minulém roce. 
Cílem je sjednotit propagaci jednotlivých akcí, ale také akce jako celku (grafické sjednocení – plakáty, 
facebook, webové stránky). Opět zkusíme oslovit podnikatele, zda se nechtějí připojit a doplnit letní 
program. 
 



Návrh komise: KK vzala na vědomí informace o Královédvorském hudebním létě. 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 Zuzana Čermáková 

   Zapsala: P. Zivrová                                                                           předsedkyně 


