
..__._ -_~v=_-x.-._-4.-_„___z ____ 
-7, . , \-_ ˇ I V "r`”"_"ˇ_` 

. 
-~ _ 

Míč-S 
i 

3K`.‹' URAD ice..
A 

l ,_ 
-'I-×' ±`~=”'=1'C`»'é rad La:rz'.ˇ› . " 

-ıı _ _”“ z Í ' 

, __ _______` 
l „C..-. .ˇ 7r“`“`z J 

Lz ˇ: ˇ_'. 
, _. Ĺ. .. ..."'. "" ˇ 4

' 

in
l 

ZÁPISZJEDNANI KULTURNI KOMISE oNgì_g„,§„.2gzq _____ _____________ 
›~-vz 

j 

x2eč.ıžzi€z: ........................................ .. 

Přítomní: Zuzana Čermáková, Dana Humlová, Marta Peško,v,á;S$„ąnÁL‹Qv3_,_ Petra Zivrová,___,Á__ž_W 5 

Alexandra Jiřìčková, Iveta Hanušová, Bedřich Machek, Filip Pýcha, Jana Munzarová 
" ` 7 ˇ“ '_` 

Omluveniz Vladimíra Matušková, Martina Jarolímková 

Host :Jana Kubcová 

Program '|ednání: 

1) Změna názvů ulic 

2) Osobnosti města 

3) 750. výročí města 

4) Kronika města 

1) KK byla vyzvána k vyjádření ke změně názvů některých ulic ve městě a doporučila 
dle podkladů následující Změny: 

- Ulice Hradecká -lokalita 1 - Betlémská 

- Ulice Hradecká -lokalita 2 -V Lužánkách 
- Pod Lesem - K Lomu 

2) KK diskutovala O osobnostech navržených na cenu města. Doručeny byly 
nominace: 

Marta Čermáková - celoživotní dílo 

Marta Čermáková byla řeholní sestrou, která pracovala 65 let jako kostelnice ve Dvoře 
Králové nad Labem. Byla učitelkou náboženství, pečovatelkou, vrátnou, pracovala na 
poště. 19 let pracovala jako externí spolupracovnice královédvorské Charity při Tříkrálové 
Sbírce. Narodila se v roce 1930 u Bystré nad Jizerou, v roce 20196 se ze zdravotních 
důvodů odstěhovala do kláštera V Rokoli u Nového Města nad Metují. 

Vasil Biben - celoživotní dílo 

Vasil Biben byl aktivním hybatelem dění ve Dvoře Králové nad Labem v období 
,,Sametové revoluce" v listopadu 1989. Byl místostarostou města, v roce 2019 oslavil 
významné životníjubileum (75 let). 

Zuzana Čermáková - celoživotní dílo 

Zuzana Čermáková byla ředitelkou Hankova domu, městského kulturního Zařízení,
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realizovala stovky kulturních akcí a projektů. Byla nominována za rok 2009 (Ocenění 
obdržela za kulturní a společenskou činnost. Jako ředitelka městského kulturního Zařı'zenı'Hankův 
dům se aktivně podílı' na mnoha kulturních a společenských akcı'ch, Z nichž mnohé iniciovala. Stála 
u zrodu občanského sdruženıj v jehož rámci se zasazuje O spolupráci města se zahraničím). 

vr Josef Jiránek - mimoradná aktivita 

lng. Josefliránek je jedním Z důležitých iniciátorů vzniku Expozice textilního tisku 
v budově Střední školy informatiky a služeb, byl ředitelem podniku TlBA, je 
Královédvorákem tělem iduši. 

Pavel Vágner a Jan Brož - mimořádná aktivita 

Kovář Pavel Vágner a kameník Jan Brožjsou autory nové dominanty kruhové křižovatky u 

oční školy - sochy nosorožce Súdána v životní velikosti. 

KK doporučila ocenit Martu Čermákovou, Vasila Bibena, Josefa Jiránka, 
Pavla Vágnera a Jana Brože. 

Ředitelka Hankova domu Jana Kubcová seznámila členy KK S programem Dne 
královny Žofie. Do programu bude zapojena i ZUŠ R. A. Dvorského a místní spolek 
Žofie. Den před konáním akce bude na náměstí letní kino. Muzeum připravuje 
výstavu. K programu nebyly vzneseny Žádné připomínky. Dále ředitelka zmínila 
konání letních koncertů (revival 15.7., bluegrass 22.7. a rock 5.8.) 

Členové KK diskutovali o návrhu zápisu do kroniky za rok 2019. Na příštíjednání 
bude přizvána kronikářka Ing. Dagmar Krsková. 

předsedkyně


