
 

 

 

 

Zápis z 9. jednání komise  pro kulturu a školství 

dne 11.prosince 2019 v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 

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

Mgr. Smetana David,  Laštovičková Radka DiS , Bc. Švanda Richard, Mgr. Štěpánová Ludmila, Mgr. Jakubíková 

Renata, Mgr. Nejmanová Marcela,  RNDr. Jiránková Vlastislava,  Hruška Milan,  Mgr. Kuřátková Miroslava, PhDr. 

Fraňková Marcela, Šimek Tomáš 

Omluveni: Ing. Kejzlar Roman,  Holzäpfelová Jana, Jiří Regner, Markéta Šolcová 

 Neomluveni:  

 

Poslední schůzka komise probíhala v duchu vánoc, kde nechyběl stromeček s cukrovím a dárkem v podobě 

kulturní vložky - vystoupení dvou prastarých nástrojů. 

1) SHRNUTÍ OSLAV 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 

Předsedkyně poděkovala všem, kteří se účastnili prací na oslavách, zejména MKS, školám, školkám, komisi pro 

kulturu a školství, Městu ČK, pronajímatelům výloh, knihovně.. Ohlasy na programy oslav byly velmi dobré a vřelé. 

Oslavy splnily účel na 100% a byly velmi významné a důstojné. Podařilo se vytvořit pronajímatelům výloh, 

knihovně atmosféru, která připomněla dobu nedávno minulou a pro mnohé lidi velmi těžkou a zároveň oslavit 

naší 30 letou svobodu. Podařilo se také zrealizovat  krásnou výstavu prací škol, které byly vystaveny nejprve ve 

výlohách po městě a poté shromážděny v zahradní kavárně TREES.   

28.9. v den České státnosti proběhl program v areálu Smetanových sadů a byl odhalen pomník Legionáře, který 

byl zrekonstruován.  

13.11. beseda v knihovně s M. Hruškou a spolkem TGM 

17.11. - koncert Městského dechového orchestru s jeho sólisty- PRAVDA A LÁSKA ZÍTĚZÍ 

19.11.  - mše svatá pod širým nebem mezi školami a beseda s Václavem Malým za doprovodu folkové kapely 

EPYDEMIE , tento den byl také velmi vydařený. Beseda byla velice přínosná a vřelá. Dle tvrzení Ondřeje Hůlka, 

který se účastnil oslav v širokém okolí, nejlepší, co viděl.  

 

2) NÁVRHY NA OSOBNOSTI MĚSTA- OCENĚNÍ NA PLESU MĚSTA 

V úvodu jsme podali návrhy na ocenění osobnosti Města.  

  - Hepnar- práce s mládeží- Kadet 

 - Česenek- práce s mládeží volejbal 

 - Nermuť- fotografie, fotokroužek, dokumentace města 

  

  



 

 

 

3) PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

Paní Nejmannová Marcela vznesla připomínku,  že se stále píše, mluví, děkuje komisi kulturní a na školskou se stále 

zapomíná. Tzn. zapomíná se na psaní celého názvu komise.  Je pravdou, že školských témat se neprobírá mnoho, 

ale jsou a budou vítána. Shromažďovat a navrhovat je do programu komise bude paní Nejmannová. 

 

 

Zapsala: Vondrová Martina 

Dne 13.12.2019 

Ověřil: Hana Řezníčková Kukulová 

 

Příloha: Evidence úkolů a doporučení 

Doporučení radě:  

Komise nominuje na ocenění osobnosti města pány:  Hepnar, Česenek, Nermuť. 

 Prosíme v oficiálních věcech psát název komise v celém znění 

 

Přejeme Šťastný a úspěšný nový rok 2020! 

 

 

 

              

       Hana Řezníčková Kukulová DiS. , v.r. 

          předseda 

 

 

 


