
Zápis společenské a kulturní komise

11. září 2019

Přítomni:  Mgr. Renata Slámová, Mgr. Eva Kulková, Mgr. Hana Knapčoková,                 

                         Mgr. Miroslav Skalník, Světlana Konečná, Helena Zelená Křížová

                         

Hosté:     Mgr. Veronika Teplá, Daniel Šimek, Mgr. Alena Lukášová, PhDr. Žofie   

                       Řádková                

              

Omluveni: Mgr. Jana Černá               

Program:

1. Zahájení jednání komise

2. Rok osvobození – PhDr. Ž. Řádková

3. Plánované akce k 17.11. - ředitelka NKZ Mgr. V. Teplá, D. Šimek

4. Setkání padesátníků - organizace

5. Dotace – hodnocení žádostí

6. Názvy nových ulic

7. Diskuse 

Zahájení

Ad 1)

Předsedkyně komise Mgr. R. Slámová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání komise.

Ad 2)

PhDr.  Řádková  podala  informace  k  Roku  osvobození  –  oslavy  jsou  plánovány  na  dva

termíny:  18.4.  -  vojenské  ležení  s  letištěm,  výstava  v  Horáckém  muzeu,  příprava

autogramiády s letci RAF

8.5.  -  odhalení  nového  památníku  padlým  vojákům  RA,  večer  je  připravován  koncert

(dechovka – Broln, Žďárský swingový orchestr).



Projekt Memento – věnovaný obětem holocaustu v Novém Městě – v rámci projektu vznik

nové ulice pojmenované podle Jiřího Bradyho. Členové komise se shodli na názvu ulice a to:

Bradyho.

Projekt Krokus – organizuje Gymnázium V. Makovského. Školy by vypěstovaly krokusy a

poté umístily před dům J. Bradyho, kde by z nich byla vytvořena židovská hvězda. 

8.3. - koncert Pamatuj! - celorepubliková akce věnována obětem holocaustu.

Objednány kameny tzv. stolpersteine, budou osazeny do chodníku před dům Skuteckých a

Bradyho.

Pořádání besed pro veřejnost i školy, workshopy, promítání filmů, výstava o rodině Brady (L.

Šula).

Mgr. Slámová informovala o projektu Nadačního fondu obětem holocaustu – výběrové řízení

v  programu  „Připomínka“.  Návrhy  do  projektu  je  možné  podávat  do  18.9.2019.  Oblasti

podpory – výstavy fotografií, koncerty, publikační činnost, památníky, konference, výukové

programy, výzkumná činnost.

Ad3)

Mgr. Teplá – je naplánován dvouměsíční program k 17.11.2019 – besedy, koncerty,

vzpomínkový večer, Chytrý kvíz apod. D. Šimek – připomínka 17.11. - Listování, čtení

z kroniky nebo dávat postupně na webové stránky úryvky z kroniky.

Ad 4)

Setkání rodáků – přihlášeno 75 účastníků. Připraveny Pamět. listy, zápis, knihy, fotograf

–  p.  Coufalová.  Organizační  tým  na  akci:  Mgr.  Slámová,  Mgr.  Knapčoková,  p.

Konečná.

Ad 5)

Komise projednala došlé žádosti v programu „Kultura a ochrana přírody 2020“. Bylo

posouzenou 6 žádostí.  5  žádostí  bylo vhodných pro poskytnutí  dotace,  jedna  žádost

nevyhovovala  z  důvodu  nedoložení  všech  potřebných  dokumentů  k  žádosti  dle

Metodiky. Dotace byly hodnoceny slovně. Součástí zápisu je Hodnotící list v oblasti

kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu na rok

2020, pro každou z hodnocených žádostí.



Ad 6)

Komise navrhla název nové ulice pod Brožkovým kopcem. Návrhy členů: Sadová, 

V Loukách, Na Kopci, Na Úvoze, U Mercedesky, Nebeská.

Ad 7)

Komise požaduje opětovné zveřejnění kroniky.

Usnesení:

Komise doporučuje opětovné uveřejnění kroniky na webových stránkách města.

Mgr.  Lukášová  informovala  o  pořízení  betlému.  Jedná  se  o  deskový  betlém  od

výtvarníka Vlčka. Jeho umístění bude realizováno ve spolupráci s panem Vlčkem. 

Termín  příštího  jednání  komise je  stanoven na 13.11.2019 v 15:30 hod.  v  zasedací

místnosti MěÚ.

Mgr. Renata Slámová, předsedkyně komise

Zapsala: Drahomíra Coufalová, tajemnice komise


