
 

 
 

 
Zápis z 1. jednání komise  pro kulturu a školství 
dne 22.1.2020 v zasedací místnosti Městkého úřadu. 
 
Přítomní členové: Řezníčková Kukulová Hana DiS, Vondrová Martina, Kollertová Marcela, Laštovičková Radka DiS, 
Bc. Švanda Richard, Mgr. Jakubíková Renata, Mgr. Nejmanová Marcela, RNDr. Jiránková Vlastislava, Hruška Milan, 
Mgr. Kuřátková Miroslava, PhDr. Fraňková Marcela, Šimek Tomáš,  
Omluveni: Holzäpfelová Jana, Mgr. Zakouřil Martin, Mgr. Smetana David, Ing. Kejzlar Roman, Mgr. Štěpánová 
Ludmila, 
Neomluveni:  
 
 
1). VÝROČÍ 200 LET OD NAROZENÍ SPISOVATELKY BOŽENY NĚMCOVÉ 
 
Pan Šimek, ředitel MKS nastínil, jak budou probíhat oslavy výročí B. Němcové. Za spolupráce s Kladským pomezím 
pracuje na propagačních materiálech- průřez životem BN + pozvánky na výstavy a akce související s výročím 
v dotčených městech. Domek BN nyní prochází menší rekonstrukcí, poté bude nainstalována výstava věnovaná 
spíše jejímu muži. 
Paní předsedkyně Řezníčková přišla s myšlenkou promenádního koncertu, věnovaného době Boženy Němcové. 
Paní Nejmanová prověří, zda jsou po Hadaři kostýmy z této doby a zjistí, zda by nějací ochotníci byli ochotni v nich 
vystupovat. Pan Švanda předal kontakt na Suchdolský spolek SPONA, který se touto problematikou zabývá. 
 
2) INFORMACE ŠKOLSKÉ KOMISE 
 
Proběhla diskuze o školce Větrník   a problémech  inkluze ve školách, na kterou školy zatím  nemají řešení. 
Paní Nejmanová Marcela navrhla oslovit zástupce školských zařízení, kteří nejsou členy kulturní a školské komise, 
nebo ani nevědí, že tato komise existuje, že mají možnost v případě nějakého problému, či nápadu se s dotazem 
na komisi obrátit.  
 
 
3) USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 
Pan Hruška seznámil komisi s usnesením Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019. Usnesení by mělo sloužit k 
tomu, aby se evropské dějiny počaly vyučovat nezkreslené a v souladu s historickými skutečnostmi. 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_CS.html 
 
Nakonec pan Hruška citoval kroniku Olešnice, kde je zápis o vojákovi Ruské armády, který je dnes pohřben na 
místním hřbitově jako hrdina osvobozeneckých vojsk Rudé armády. 
Pan Hruška 10.1. 2020 požádal Vojenský ústřední archiv o potvrzení místních kronikářů, kteří evidují, že vojáka 
zastřelil jeho velitel a zakázal ho pohřbít na místním hřbitově. Archiv odpověděl, že se vyjádří v zákonné lhůtě 30 
dnů. Komise se usnesla, že vyčká na stanovisko Vojenského ústředního archivu. Potvrdí-li se oficiálně paměti 
kronikářů, navrhne odstranění památníku ze hřbitova v souladu s Usnesením Evropského parlamentu.  
 
 
4). DISKUZE 
 
Pan Šimek pozval na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Malého sálu Divadla J. K. Tyla. Vystoupí flétnový 
soubor ZUŠ Červený Kostelec. 
 
Příští schůzka komise je naplánovaná na středu 4.3.2020 od 17 hodin v Malém sále Divadla J.K.Tyla. 
 
 
Zapsala:  Vondrová Martina 
 
Dne: 23.1.2020 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_CS.html


 

 
 

 
Ověřil: Hana Řezníčková Kukulová 
 
 
Příloha: Evidence úkolů a doporučení 
 
Doporučení radě: 
 
Úkoly pro členy komise: 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
       Hana Řezníčková Kukulová DiS. , v.r. 
          předseda 


