
 

 
 

 
Zápis ze 4. jednání komise  pro kulturu a školství 
dne 6. května 2019 v restauraci Sokolovna Červený Kostelec 
 
Přítomní členové: Řezníčková Kukulová Hana DiS, Kollertová Marcela, Laštovičková Radka DiS, Mgr. Jakubíková 
Renata, Mgr. Nejmanová Marcela, RNDr. Jiránková Vlastislava, Hruška Milan, Mgr. Kuřátková Miroslava, PhDr. 
Fraňková Marcela, Šimek Tomáš,  
Omluveni: Vondrová Martina, Holzäpfelová Jana, Mgr. Zakouřil Martin, , Bc. Švanda Richard , Mgr. Štěpánová 
Ludmila, 
Neomluveni: Mgr. Smetana David, Ing. Kejzlar Roman 
 
 
 
1. Komise projednala zapojení škol do oslav 30 let od Sametové revoluce. Paní Jakubíková naznačila , že by ve 
Lhotské škole mohlo vzniknout i multimediální dílo, proto se komise zamýšlela jak a kde ho odprezentovat. Byla 
navržena velkoplošná televize do výstavní síně. Všechna díla budou vystavena ve výlohách po městě. Výlohy 
budou zajištěny během září. Poté budou díla pravděpodobně v listopadu společně umístěna do výstavní síně MÚ. 
Současně probíhá sběr materiálů na venkovní výstavu fotografií k výročí. 
 
2. Dále se projednával den 19.11., kdy má přijet p. biskup Václav Malý. Hodně se zvažuje varianta mše, zda kostel 
nebo mezi školami. Komise se přiklání k variantě mezi školami, kdy atmosféra bude připomínat revoluční 
listopadové dny a bude tak přístupnější pro širší veřejnost. Bude zajištěno podium a topný prvek. Mše by měla 
začínat v 17.00 proslovem starosty,  končit 18.10, program v divadle naváže v 18.30. Besedu s Václavem Malým a 
Milanem Hruškou o listopadových událostech bude moderovat Marie Štěpánová a prokládat folková skupina 
EPYDEMIE. 
Milan Hruška seznámí biskupa Malého s programem a příp. se dohodnou na požadavcích. 
 
3. PLAKÁT OSLAV zajistí MKS 
 
11.11 Výstava prací škol ve Výstavní síni 
13.11. knihovna v 18.00-beseda pro veřejnost (MILAN HRUŠKA) 
17.11. koncert v divadle , setkání mezi školami 
19.11. Návštěva biskupa Malého v ČK, návštěva Hospicu, mše, beseda 
 
4. Pomnník Legionáře 
je plánovaná oprava- prosíme prověřit a naplánovat odhalení na 28.9.2019 v rámci Svatováclavských slavností 
 
5. Památník obětem komunismu 
-zvážit zda by nebylo vhodné zvýraznit nápis. 
 
6. Diskuze 
 
V rámci diskuze p. Hruška navrhl, aby se u pomníku padlého vojáka z druhé sv. války , který leží na zdejším 
hřbitově upevnila tabulka se skutečnou (pohnutou) historií onoho vojáka, který byl údajně zastřelen za opilství 
svým nadřízeným a původně zakopán vedle domku č.p. .. v Olešnici." Aby lidé věděli, komu se klaní..!" Informace 
dostal od p. Hepnara z Olešnice, který sepisuje historii Olešnice. 
 
Opět byla vyzdvižena špatná grafická stránka zpravodaje. 
 
Další schůzka KK je naplánována na 10.6. v restauraci Sokolovna. 
 
 
Zapsala: Hana Řezníčková Kukulová  
 
Dne:13.5.2019 



 

 
 

 
Ověřil: Hana Řezníčková Kukulová 
 
 
Příloha: Evidence úkolů a doporučení 
 
Doporučení radě: 
- prověřit a naplánovat odhalení pomníku Legionáře po rekonstrukci na 28.9.2019 v rámci Svatováclavských 
slavností 
--zvážit, zda by nebylo vhodné zvýraznit nápis na památníku obětem komunismu 
- navrhujeme vyřadit ze seznamu členů komise pana Ing. Kejzlara Romana a Mgr. Smetanu Davida, kteří doposud 
na schůzkách nebyli, ani se neomluvili. 
 
 
Úkoly pro členy komise: 
 
- PLAKÁT OSLAV zajistí MKS - Šimek 
 
11.11 Výstava prací škol ve Výstavní síni 
13.11. knihovna v 18.00-beseda pro veřejnost (MILAN HRUŠKA) 
17.11. koncert v divadle , setkání mezi školami 
19.11. Návštěva biskupa Malého v ČK, návštěva Hospicu, mše, beseda 
 
- Milan Hruška seznámí biskupa Malého s programem a příp. se dohodnou na požadavcích. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Hana Řezníčková Kukulová DiS. , v.r. 
          předseda 


