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ZJEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE DNE 8.10.2019 

Přítomní: Zuzana Čermáková, Dana Humlová, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrová, 
Vladimíra Matušková, Jana Munzarová, Martina Jarolímková, Alexandra Jiřičková, lveta 
Hanušová, Bedřich Machek 

Omluveniz Filip Pýcha 

Host :Jana Kubcová 

Program jednání: 1) Vánočnístrom 

2) Sochy v Schulzových Sadech 

3) 750 výročí města 

4) Sametová revoluce 

5) Dotace 

1) KK dìskutovala o kulturní akci Rozsvícené vánočního stromu. Akce se bude konat od 
15:00 hod, vystoupí pěvecké sbory místních ZŠ a MŠ a pěvecký Sbor Lipnice. Akci zakončí 
vystoupení Josefa Vágnera se sborem Carpe diem a ohňostroj. Strom se rozsvítí v 18:15 
hodin. Královédvorský betlém bude doplněn O poslední sadu figurek. 

2) Členové KK byli seznámeni S výměnou soch před budovou školy Schulzovy sady 
(Zapůjčeno na rok od Sochařské a kamenické školy v Hořicích). Diskutovalo se o možnostech, 
aby město mělo své Sochy. Jednou Z možnostíje realizovat u příležitosti výročí města 
sympozium. Osloveno by mělo být několik Sochařů. Je nutné počítat i S finanční náročností 
akce, realizace by měla Začít Začátkem příštího roku. 

3) 750. výročí města v roce 2020. Je potvrzena účast Marka Ztraceného. Město 
jedná S panem Duškem, který realizuje projekce pro různé společenské akce na 
velkoplošné obrazovky. Záměrem je propojení historie se současnosti Za využití 
moderní technologie. Dramaturgii akce připraví společně J. Kubcová, Z. Čermáková 
Společně s A. Jiřičkovou a P. Zivrovou. Předjednána je možnost letního kina v 
předvečer akce na náměstí TGM.



4) Sametová revoluce, listopad plný akcí. Pro větší přehled všech pořádaných akcí k 

tomuto výročí bude připraven jednoduchý „plakát“ (podklady p. Zivrové), který bude 
umístěn do Novin královédvorské radnice. 

5) Dotační program na rok 2020 bude zachován vícekolově, tentokrát jen ve dvou 
termínech. Na příštím jednání budou diskutovány případné Změny dotačních podmínek. 

Termín příštího zasedání stanoven na 10. 12. 2019 od 14:00 

Zuzana Čermáko 

předsedkyně


