
ZÁPIS Z KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  
 
Číslo jednání:   3/2019 
Datum konání: 13. 3. 2019 
  
Předseda: Mgr. Alžběta Cibochová  
Přítomni: Ing. Nataša Hadačová, Bc. Hana Čížková, Bc. Jana Daniela Šabatková, Mgr. Zuzana 

Foglarová, Jaroslav Kočí st., Ing. Petr Tikman MBA, Lucie Turnová 
Omluveni:  Mgr. Josef Beránek, Mgr. Zdeněk Sedláček, 
Hosté: 0 
Zapisovatelka: Ing. Alexandra Janáčková 
 
Program 

 zahájení, přivítání členů komise 
 plán a příprava kulturních akcí 
 diskuse 
 úkoly, termín setkání 

 
Plán a příprava kulturních akcí 

 7. – 11. duben velikonoční dílničky v PM v Mions zajišťuje Z. Horvátová, auto zajištěno. 
 Výměnný zájezd  8-9 hudebníků z PM Brunsbüttel, plánovaný na červen, přesunuto na 

listopad 2019 zajišťuje L. Zíka 
 Začátek října výměnný pobyt studentů z Brunsbüttelu zajišťuje J. Lišková 
 Návštěva z PM Brunsbüttel - 6 osob, ve dnech 19. – 22. září platí, bude po domluvě na tentýž 

termín pozvaná i francouzská delegace 
 Návrh na pojmenování školy, či prostoru po prof. Holém – paní Holá nesouhlasí, souhlasí s 

deskou na Chvalském zámku, již domluveno s minulým vedením mč (s p. Moravcovou) 
 Informace o rekonstrukci stodoly, plánky, každé pondělí kontrolní den, možno navštívit 
 pokračování ve vyhledávání památek (vč. hřbitova) pro informační brožurku o památkách HP 
 doporučení pojmenování uličky z ul. Božanovské ke Svépravické škole na uličku U Svatého 

Jana, na žádost p. Trutnovského. 
 
Diskuze a návrhy činnosti komise 

 Rubrika slavní rodáci (občané) HP na internetových stránkách HP – doplnit seznam a připravit 
na zveřejnění na stránky www 

 Akce s tematikou Austrálie a Nového Zélandu – p. Turnová zjistí možnosti 
 Navýšení provozní doby knihovny na sobotu dop. - doporučit anketu: p. Čížková 

 
Úkoly 

 Příprava programu pro německou delegaci v září, T: průběžně 
domluvit společnou akci s tenisovým klubem: p. Hadačová 
pozvat delegaci z Mions: Cibochová, Tikman 

 Pokračovat v mapování pomníčků a uměleckých děl. T: průběžně 
 Seznam významných osobností pro internetové stránky MČ Prahy 20, T: průběžně 
 návrhy pro radu MČ – navrhování a schvalování a posouzení projektů, které budou přínosem 
 Zjistit situaci s neopraveným pomníčkem v ul. Tlustého 
 Zjistit situaci se Stodolou 

 
Termín dalšího jednání komise: středa 24. 4. 2019, 17 hod. v knihovně na Náchodské 
 


