
Zápis společenské a kulturní komise

24. března 2021

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

Světlana Konečná, Mgr. Miroslav Skalník, Helena Zelená Křížová

Hosté: Michal Šmarda, Mgr. Lenka Klapačová, Mgr. Helena Šustrová

Program:

1. Zahájení komise

2. Betonový skelet na katolickém hřbitově

3. Různé, diskuse

Ad 1)

Předsedkyně komise přivítala přítomné a zahájila jednání komise. Na úvod seznámila

členy komise s Jednacím řádem komisí Rady města Nového Města na Moravě.

Ad 2)

Předsedkyně komise — několik variant využití místa: (pozn. varianty vychází z e-mailové

komunikace mezi členy komise,)

1) orientační mapa — hroby významných osobností, které leží pouze na katolickém

hřbitově (seznam osobností po poradě s Horáckým muzeem)

2) pomník k uctění kněžích působících v NMNM

3) odstranění betonového skeletu (využití místa jako klidové odpočinkové zóny — zeleň,

lavička, tato možnost v budoucnosti nabízí využití místa kjakýmkoliv účelům)

4) kadovské kříže

5) pomník obětem 2. světové války

6) vyčkat a znovu v budoucnosti žádat o přemístění ostatků rudoarmějců



Komentáře členů komise k variantám:

H. Zelená — nedoceněné téma kadovské kříže — umístění na náměstí, kolem kostela

E. Kulková — památník obětem 2. svět. války

H. Knapčoková — např. před vchod hřbitova umístění orientační mapy, atd.

Předsedkyně komise — návrh do budoucna — série pamětních desek na domy s

významnými osobnostmi města

Členové komise se jednomyslně shodli na usnesení.

Usnesení:

Komise navrhuje odstranit původní betonový skelet a na jeho místě vybudovat klidovou

odpočinkovou zónu se zelení a lavičkou.

Usnesení:

Místo po odstranění betonového skeletu v žádném případě nenechávat na soukromé

hroby.

Návrh komise — pro konečný vzhled místa oslovit zahradní architekty.

Ostatní varianty k využití místa na katolickém hřbitově jsou brány jako podnětné a v

budoucnu jim bude věnována pozornost.

Ad3)

H. Šustrová — seznam hrobů významných osobností z Horáckého muzea sestavila A.

Hradilová, možné využití do budoucna

— informace o výstavbě smuteční síně

M. Skalník — cechovní podstavníky — možnost využití, na další diskusi

Předsedkyně — rodáci, společná akce pro loňské a letošní rodáky, termín je zamluven na

2. 10.2021

— vítání občánků — dořešení se starostou, předání darů na úřadě — D. Coufalová
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Mgr. Renata Slámová, předsedkyně komise
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Zapsala: Drahomíra Coufalová. zapisovatelka komise


