
ZÁPIS Z KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  
 
Číslo jednání:   5/2019 
Datum konání:  5. 6. 2019 
  
Předseda: Mgr. Alžběta Cibochová  
Přítomni: Ing. Nataša Hadačová, Bc. Hana Čížková, Bc. Jana Daniela Šabatková, Mgr. Zuzana 

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

 zahájení, přivítání členů komise 
 hodnocení návrhů 4 projektů  
 připravované kulturní akce 
 diskuse 
 úkoly, termín setkání  

 
Projednání žádostí o projekty 

 Pomezí – máme pochybnosti o přínosu pro občany naší MČ. Jedná se o nový a jistě zajímavý 
druh umění, ale není žádná propagace, žádný ohlas, dost drahé vstupné. Navíc v té době 
probíhá v HP Letní divadelní festival a máme zde naše divadelní sdružení. Pravděpodobně je 
to určeno pro skauty a jejich rodiče. V tom případě nelze mluvit o obohacení kulturní nabídky 
pro HP. Komise projekt nedoporučuje. 

 Junák – v projektu chybí počet členů subjektu a kdo projekt podává. V nákladech se nám 
nezdá položka nákup plastových kelímků a nádobí na jedno použití. Případně, jestli by bylo 
možné pronájem sálu na ples a pronájem divadelního sálu řešit bezplatnou půjčkou prostor 
po otevření Stodoly. Jinak činnost Junáka je jistě pro mládež HP velice přínosná a podporuje 
rozvoj osobnosti mladých lidí a spoluorganizuje mnoho akcí během roku. Komise doporučuje 
v plné výši. 

 SHM Klub – nabízí přínosné aktivity během celého roku, aktivně podporuje místní komunitu. 
V položkovém rozpočtu není uvedeno, komu se proplácí pronájem prostor a zařízení, když 
veškerá jejich činnost je dobrovolná. V jejich činnosti vidíme přínos pro děti i mládež ze 
sociálně slabých a vícečetných rodin. Komise doporučuje v plné výši. 

 Divadelní sdružení – na každou ze 7 inscenací vychází přiměřená částka 30 000,- Kč. Činnost 
spolku má dlouholetou tradici, účastní se letního divadelního festivalu v HP. Je jistě přínosem 
pro kulturní obohacení HP, neboť má jak dětský i dospělý soubor z místních občanů a díky 
tomu i velkou návštěvnost. Doporučujeme v plné výši. 

 
Plán a příprava kulturních akcí 

 návštěva z partnerských měst Brunsbüttel /6 osob/a Mions /11osob/ ve dnech 19. – 22. září – 
příprava programu, zajištění dárků 

 informace o rekonstrukci a využití stodoly z jednání 2. 5. Stodola bude spadat organizačně 
pod zámek, bude koordinace akcí, je ale potřeba zajistit odpovídající technické vybavení a 
náležitosti 
 

Diskuze a návrhy činnosti komise 
 členové KK se účastnili kontrolního dne Stodola – doporučili zajistit před dokončením 

rekonstrukce odpovídající technické vybavení a náležitosti 



 Jiří Stibor přinesl ukázku rozpracovaného prospektu pomníčků v HP, fotografie, seznam – 
bude nutné dokončit zmapování a přípravu prospektu. 

 
 Návštěva z partnerských měst – návrhy akcí v průběhu návštěvy – návštěva Rozhlasu, zajistit 

oficiální večeři – zámek, restaurace u tenisových kurtů, koncert sv. Ludmila? 
 

Úkoly 
 Příprava programu pro německou a francouzskou delegaci v září  
 pokračovat v mapování pomníčků: průběžně 
 seznam významných osobností pro www.stránky  
 oznámit hodnocení projektů 

 
Termín dalšího jednání komise:   10. 7. 2019 v 17. Hod. v restauraci U Voháků    
 

 


