
 

 
 

 
Zápis z 5.. jednání komise  pro kulturu a školství 
dne 10. června 2019 v restauraci Sokolovna Červený Kostelec 
 
Přítomní členové: Řezníčková Kukulová Hana DiS, Vondrová Martina, Kollertová Marcela, , Mgr. Zakouřil Martin, 
Mgr. Smetana David, , Mgr. Štěpánová Ludmila, Mgr. Jakubíková Renata, Mgr. Nejmanová Marcela,  Hruška Milan, 
Šimek Tomáš,  
 
Omluveni:, Holzäpfelová Jana, Bc. Švanda Richard, , RNDr. Jiránková Vlastislava, Laštovičková Radka DiS,           
Mgr. Kuřátková Miroslava, PhDr. Fraňková Marcela 
 
Neomluveni: Ing. Kejzlar Roman 
 
 
 
1. ZAPOJENÍ ŠKOL DO PROJEKTU 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 

Školám a školkám byla zaslaná výzva k zapojení se do projektu  prací očima dětí k 30.  výročí pádu komunismu do 

konce školního roku. Výzva bude zaslána opětovně s prodlouženým termínem do 15. října 2019 a poptávkou, zda 

se zapojí. Práce budou shromážděny na MKS, poté umístěny do výloh po městě a následně do galerie na MÚ.  

ZŠ Lhota již nastínila svůj projekt, stejně tak Speciální škola.  

 

2. NÁVŠTĚVA BISKUPA VÁCLAVA MALÉHO V ČERVENÉM KOSTELCI 

 Pan Hruška seznámí pana biskupa Malého s programem a časovým harmonogramem 19. 11. 2019 - kdy proběhne 

návštěva biskupa Malého v ČK. Časový přesun mezi mší a besedou v Divadle J. K. Tyla se nebude zbytečně 

prodlužovat, beseda by mohla proběhnout již v 18 hodin. 

Pan Hruška nadále pátrá po historických materiálech, fotkách, navštíví náchodský archív, kde by bylo možno 

dohledat nějakou dokumentaci k 17. listopadu 1989, osloví pana Nermutě a Kutílka, zda by neměli nějaké dobové 

fotografie. 

 

3. PLAKÁT OSLAV  

Popřemýšlet o vzhledu plakátu. Komise navrhuje umístění na plakát fotky biskupa Malého, kterou by poskytl. 

Domluví p. Hruška. Budou navrženy  plakáty, jeden se seznamem akcí, které budou probíhat v rámci oslav výročí 

v průběhu listopadu, další  plakát na konkrétní den 17. 11. a 19.  11. – návštěva biskupa Malého v Červeném 

Kostelci. Je třeba sestavit již oficiální program, který bude zaslán na biskupství.  

17. 11. 2019 bude koncert v divadle a poté setkání mezi školami. 

 

6. DISKUZE 

Komise navrhla nechat zhotovit placky se symboly, které se vážou k tomuto období a byly by součástí vstupného, 

které by činilo 89,-Kč.  

Další schůzka KK je naplánována na 2. 9.2019 v 17 hodin v restauraci Sokolovna. 



 

 
 

 

Zapsala: Vondrová Martina 

Dne: 11. 6. 2019 

Ověřil: Hana Řezníčková Kukulová 

 

Příloha: Evidence úkolů a doporučení 

Doporučení radě:  

1) Výzva školám a školkám bude zaslána opětovně s prodlouženým termínem do 15. října 2019 a poptávkou, zda 

se zapojí? Prosíme zahrnout i Speciální školu. 

2) Práce na opravě Pomníku legionáře by bylo vhodné dokončit před odhalením 28.9. 2019, prosíme zajistit. 

Úkoly pro členy komise: 

1) PLAKÁT OSLAV zajistí MKS – Šimek 

  - vzhled plakátu, připravit oficiální harmonogram programu a zaslat ke schválení na biskupství 

2) Pan Hruška osloví pana Nermutě a Kutílka o případném zapůjčení dobových fotografií, zjistí, zda jsou 

k dispozici historické materiály v oblastním archívu v Náchodě. 

3) Vymyslet motiv pamětních placek k výročí pádu komunismu, které budou součástí vstupného na besedu či 

koncert k oslavám. (OF a pod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       Hana Řezníčková Kukulová DiS. , v.r. 

          předseda 

 
 
 


