
 

 

 

 

Zápis ze  6.  jednání komise  pro kulturu a školství 

dne 2. září 2019 v restauraci Sokolovna Červený Kostelec 

 

Přítomní členové: Řezníčková Kukulová Hana DiS, Vondrová Martina, Mgr. Zakouřil Martin, Kollertová Marcela, 

Laštovičková Radka DiS, Mgr. Smetana David, Ing. Kejzlar Roman, Bc. Švanda Richard,  Mgr. Štěpánová Ludmila, 

Mgr. Jakubíková Renata, Mgr. Nejmanová Marcela, RNDr. Jiránková Vlastislava, Holzäpfelová Jana,  Hruška Milan, 

Mgr. Kuřátková Miroslava, PhDr. Fraňková Marcela, Šimek Tomáš,  

Host: Mgr. et Mgr.Bc.Štěpánová Marie 

Omluveni:  

Neomluveni:  

 

1. ZAPOJENÍ ŠKOL DO PROJEKTU „Konec totality – začátek demokracie“ 

Zástupci škol potvrdili účast v zapojení do projektu práci očima dětí. Práce budou umístěny do výloh po městě, 

poté přesunuty do výstavní síně MěÚ. Správní odbor prověří práce škol a opětovně připomene termín uzávěrky 

prací do 15. 10. 2019 

 

2. PLAKÁT OSLAV KE 30. VÝROČÍ OD SAMETOVÉ REVOLUCE 

Pan Šimek  představil předběžnou podobu plakátu k oslavám. 

28.9.2019 Svatováclavské slavnosti + odhalení pomníku Legionáře 

11.11 Výstava prací škol ve Výstavní síni + vernisáž 

13.11. knihovna v 18.00 - beseda pro veřejnost (MILAN HRUŠKA, spolek TGM) 

17.11. v 17 hodin setkání mezi školami u pomníku Legionáře - hudební složka - Petr Máslo , následovat bude v 18 

hodin koncert Městské dechové hudby v divadle. 

19.11. Návštěva pana biskupa Václava Malého v ČK - uvítání na radnici, návštěva Hospicu, v 17 hodin bohoslužba v 

prostoru mezi školami, v 18.30 naváže v Divadle J. K. Tyla beseda s Václavem Malým a Milanem Hruškou o 

listopadových událostech, kterou bude moderovat Marie Štěpánová, za doprovodu folkové kapely Epydemie 

 

3. POMNÍK LEGIONÁŘE 

Již probíhají opravy, bylo provedeno čištění památníku, postupně budou renovovány  jednotlivé poškozené části. 

Žádáme o prověření  termínu dokončení oprav pomníku, komise navrhla odhalení na 28. 9. 2019 v rámci 

Svatováclavských slavností. 



 

 

 

 

4. FOTOGRAFIE Z LISTOPADOVÉHO DĚNÍ ROKU 1989 

 Stále se pátrá po dokumentaci této doby. Zatím je velice málo materiálů z demonstrací v Č. Kostelci. Pan Hruška 

našel  pouze audiomateriály a to z Rádia Svobodná Evropa, kde se mluví i o dění v Č. Kostelci. Dále má i materiály z 

velké demonstrace na náměstí TGM v ČK . Vybere nějaké části, které se pokusíme přehrát na jiný nosič. 

  

5. DISKUZE 

Pan Smetana vznesl myšlenku pozvat na mši i zástupce ostatních církví města, stejně tak i duchovní z přilehlých 

obcí a farností. Tzn. udělat ekumenickou mši, nebo podobnou variantu. 

Je pověřen vykomunikovat tuto  možnost s biskupem V. Malým, kde ale stále vedoucím bohoslužby bude právě 

pan biskup a  zvolí její  podobu . 

Diskutovalo o konkrétnější podobě plakátů k oslavám 30 let od Sametové revoluce. 

Byl vznesen dotaz, zda nevytvořit nějaký upomínkový předmět na 17. listopad 1989- přívěšek na klíče - otvírák a 

pod. 

Richard Švanda nastínil komisi  záměr, jak oslavit výročí 200 let od narození B. Němcové v našem městě. 

 

Další schůzka KK je naplánována na 2. 10. 2019 v 17 hodin, místo bude upřesněno. 

 

 

Zapsala: Vondrová Martina 

Dne:3.9.2019.2019 

Ověřil: Hana Řezníčková Kukulová 

 

Příloha: Evidence úkolů a doporučení 

 

Doporučení radě: 

- prověřit, zda bude do konce září opraven památník Legionáře a naplánovat odhalení pomníku Legionáře po 

rekonstrukci na 28.9.2019 v rámci Svatováclavských slavností 

-Návrh -  Město pozve na koncert a Besedu s Václavem Malým zastupitele města a nabídne jim lístky zdarma. 

- Byl vznesen dotaz, zda nevytvořit nějaký upomínkový předmět na 17. listopad 1989- přívěšek na klíče - otvírák a 

pod? 



 

 

 

 

Úkoly pro členy komise: 

-Milan Hruška vybere vhodný audiomateriál k dalšímu zpracování do týdne. 

- Šimek, Řezníčková, Hruška- dokončí finální podobu plakátu 

- Richard Švanda ještě projde kroniku města a archiv- fotodokumentace roku 1989  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       Hana Řezníčková Kukulová DiS. , v.r. 

          předseda 


