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Vladimíra Matušková,, Martina Jarolímková, Alexandra Jiricková, Iveta Hanušová, Bedřich 
Machek , Filip Pýcha 

Omluveni: Jana Munzarová 

Host :Jana Kubcová 

Program jednání: 

1) Kalendář akcí na rok 2020 

Z) 750. výročí města 

~ 3) Rozsvícení stromu 2020 

4) Vydání fotoknihy 

5) Nabídky akcí 

6) Prezentace města jako podporovatele akcí 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

KK byla Seznámena S tiskovou podobou kalendáře akcí pro rok 2020, možné 
Změny a úpravy je možné ještě poslat do 18.12.2019. 

750. výročí města - organizace obdrží logo výročí, které se bude připomínat na 
tiskovinách po celý rok 2020. Městská slavnost se uskuteční na náměstí T. G. 
Masaryka v sobotu 19. 9. Historická část programu byla zadána agentuře 
Armentum. Do programu se zapojí i místní ochotníci. 

KK doporučuje termín Rozsvícení vánočního stromu v pátek 27. 11. 2020. 

KK doporučuje RM schválit u příležitosti výročí města vydání fotoknihy. Bude 
vypsána fotosoutěž. 

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo různé nabídky realizace akcí: 

Word fashion show 2020 S doprovodným programem (14., 15. nebo 16. července 
2020) -tato akce navazuje na MISS & MISTER DEAF WORLD & EUROPE & ASIA (20. 
ročník volby miss sluchově postižených -letos se koná v Praze). .le možné realizovat 
modní přehlídku účastníků soutěže krásy, kteří převádějí módní oblečení a národní 
kroje svých států. Počet účastníků je cca 150. Pokud by byla tato akce realizována v 

našem městě, je nutné Zajistit: pódium, ozvučení, stany k převlékání účastníků, 
finanční částku 100.000 Kč ( Z té bude hrazeno ubytování, jídlo a pitný režim). KK 
nedoporučuje realizaci této akce.



" 'ı
. 

Na kole dětem - tato akce se v našem městě již konala. Jedná se O již 11. ročník 
veřejné Sportovně - charitativní cyklotour. Peleton cyklistů V čele S Josefem 
Zimovčákem jede napříč Českou republikou, zastavují se v partnerských městech a 

obcích. Tento projekt podporuje onkologicky nemocné děti. V roce 2017 byl 
poskytnut organizaci dar ve výši 10.000 Kč. Symbolický šek předával starosta města na 
akci Integrovaného záchranného systému 03.06.2017. Tento rok KK nedoporučuje 
Zapojení do projektu v případě, že se nebude konat vhodná akce. 

Spolek Burkersdorf 1745 z.s. se Zabývá Zapomenutou bitvou druhé Slezské války, 
bitvou u Žďáru, ke které došlo 30. Září 1745. Zároveň se zabývají bitvou Z roku 1866. V 
letošním roce pořádá spolek velkou vzpomínkovou akci u příležitosti 275. výročí bitvy 
u Žďáru. Předseda spolku nabídl městu možnost využít přítomnost velkého počtu 
„vojáků“ k realizaci vzpomínkové akce v pátek 25.9.2020. V případě využití 
přítomnosti vojáků jako doprovodný program k akci by stála cca 500 Kč/voják. V 
letošním roce není v plánu žádná akce, kde bychom vojáky využili. KK nedoporučuje 
přijmout nabídku Spolku. 

Aby bylo patrné, které akce podpořilo město formou dotace, bude Zhotoveno několik 
bannerů a roll upu, které si budou moci jednotliví žadatelé vypůjčit v IC. 

Martina Jarolímková Zuzana Čermáková 

Zapìsovatel předsedkyně


