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Zápis z jednání kulturní komise dne 28. 11. 2016 

 
Přítomni: T. Novotný, V. Balík, L. Hejduk, M. Krajdl, D. Najmanová, Z. Suchánková,                    

Omluveni: R. Mádlo, J. Tichá 

Host: M. Ramdan 

Zapisovatelka: V. Dědičová 

 

Program: 
 

1. Informace o činnosti průvodcovské služby 

2. Informace o průběhu prací na Levém Hradci a setkání s občany 

3. Informace o vyhlášené dotační a grantové podpoře 

4. Informace o pomníku Jana Palacha, změně názvů kulturních pořadů pana Pavlíka a 

probíhající akci „Vzpomínky pamětníků“ 

5. Informace o pořádaných akcích 

 

 

1. Informace o činnosti průvodcovské služby 

Pan Ramdan informoval přítomné o počtu návštěvníků Levého Hradce v letošním roce, celkové 

tržbě za rok 2016, které předal členům komise k nahlédnutí v přehledných tabulkách a proběhlých 

akcích. 

 

2. Informace o průběhu prací na Levém Hradci 

Předseda komise informoval o průběhu prací při rekonstrukci cestiček na hřbitově a o veřejném 

slyšení o proměnách Levého Hradce. 

 

3. Informace o vyhlášené dotační a grantové podpoře 

Členové komise byli informování o vyhlášení dotační a grantové podpory a rok 2017 

včetně termínu podávání žádostí, o přehledu čerpání dotačních a grantových prostředků v letošním 

roce a podanými vyúčtováními za letošní rok. 

 

4. Informace o pomníku Jana Palacha, změně názvů kulturních pořadů pana Pavlíka a 

probíhající akci „Vzpomínky pamětníků“ 

Předseda komise informoval o odhalení památníku Jana Palacha, o žádosti pana Pavlíka o změně 

názvu kulturních pořadů, na které získal od města grant a které rada města vyhověla a rovněž o 

probíhající akci „Vzpomínky pamětníků“. 

 

5. Informace o pořádaných akcích 

Paní Suchánková informovala přítomné o probíhajících a plánovaných výstavách v muzeu, pan 

Hejduk o plánovaném skautském plesu, výstavě o transportu smrti a spolupráci s ČSBS. P. Hejduk 

a p. Novotný upozornili na nutnost změny v seznamu zvaných hostí na pietní akce. Mají za to, že 

nelze nadále zvát zástupce Svazu bojovníků za svobodu, neb se jeho vedení zcela zdiskreditovalo. 

Doporučují radnici vstoupit v kontakt s nově vznikajícím uskupením s obdobnou náplní a zejména 

pozvat P. Vranského. 

 

Příští schůzka komise je naplánována na pondělí 9. 1. 2017 od 18.00 hod.  

 

 

Zapsala V. Dědičová 

Souhlasí: T. Novotný 


