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Zápis z jednání Kulturní komise 

dne 30. srpna 2022 

 

Přítomni: pí. Ludmila Švandová, p. Lukáš Hanzelín, p. Libor Vodička, p. Miloslav Vlk, p. Michal 

Müller, pí. Viktorie Janáčková 

Omluveni: -  

 

 

Program: 

1. Hodnocení fungování kulturní komise za minulé volební období 
2. Oslavy 100 let založení města  
3. Program plánovaných akcí na další měsíce  
4. Další informace a diskuze 

 

Body jednání:  

1. Hodnocení fungování kulturní komise za minulé volební období 

 Co se povedlo: 
o Zavedení prohlídkové služby kostelů  
o Zvýšení informovanosti a povědomí o pořádaných akcích – 9 stanovišť „Áček“+ 6 

vývěsek 
 Výhodou je, že výlepy a vývěsky centrálně obhospodařuje KS, ale jsou 

s tím spojené velké finanční náklady – na cca. 2500 plakátů za rok musí 
být pořízený papír, tonery cca na 35tis, lepidla, výdaje na pohonné hmoty 
a čas cca 4 hodiny týdně  

o Rekonstrukce KS a rozšiřování služeb (např. vybavení pro akce jako jsou stany, 
osvětlení) – bude se v tom pokračovat  

o Oceňovaná podpora vedení města obecně v oblasti kultury  
 Co by se mohlo vylepšit: 

o Podpora akcí pomocí infomailů a mobilního rozhlasu – zasílání informací na daný 
den (nebo den dopředu), ne jako souhrnné hlášení, ale jednotlivě (divadlo, fotbal, 
atd.)  

o Navigační a informační systém ve městě – kde je radnice, fotbalové hřiště, 
kostely, apod.  

o ZUŠ se stává příspěvkovou – propojenost organizací by se měla nastavit i s nimi, 
např. zapojením vedení ZUŠ do kulturní komise – mohlo by se organizovat více 
akcí 

o Do komise by se opět mohl připojit zástupce knihovny 
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2. Oslavy 100 let založení města  

 Je nutné se více zaměřit na přípravu materiálů a akcí k oslavám města  
 P. Vlk chystá novou publikaci o církevních památkách v Pečkách a Velkých Chvalovicích – 

financování vydání této publikace by mělo podpořit město  
 Sborník ke 100 letům města: 

o K výročí 90ti let již vznikl sborník o životě ve městě, do kterého přispívala hlavně 
ZŠ a může sloužit jako základ pro nový sborník  

o Musí se zvážit, jak se bude nový sborník distribuovat – bude to publikace zdarma 
pro každou domácnost ve městě nebo bude k dispozici za symbolickou prodejní 
cenu?  

o Sborník by měl mít hlavního zodpovědného externího editora, který bude 
publikaci držet v jednotném stylu a je nutné zajištění i celkové grafického 
zpracování – p. Müller má kontakt na p. Jana Psotu, který má s přípravami 
podobných sborníků zkušenosti  

 Další nápady: 
o Vytvoření městských suvenýrů – např. turistické známky 
o Vystavení listiny založení města (příp. její kopie) 
o Pracovní skupina by měla být rozšířena a rozdělena na dvě části – dokumentární 

(příprava publikací) a „akční“ (příprava oslav a dalších aktivit) 
 Např. p. Pavel Pospíšil, p. Ziegler, p. Jan Polák, pí. Šuková (která 

organizovala výstavu k oslavám 90ti let města) 
o Do příprav oslav by se mohla zapojit i ZŠ  
o Bylo by dobré aktualizovat seznam čestných občanů města při příležitosti oslav 

města (např. seznam rozšířit o místního varhaníka) 
o Celkový plán oslav by měl mít jasnou časovou posloupnost  

 
3. Program plánovaných akcí na další měsíce 
 1.-27.9. Výstava pro ZŠ v knihovně – Spolkla mě knihovna  
 3.9. Garážový výprodej Našich Peček – Havránkův mlýn  
 3.9. Pohádková cesta v Dobřichově  
 9.9. Rozloučení s prázdninami na farní zahradě 
 10.9. Farmářské trhy Našich Peček s vyhlášením Pečinu roku 2022 
 10.9. Podzimní zahradní slavnost v DPS (na programu Blaťanka, ZUŠ Band, letní kino – 

Srdce na dlani) 
 14.9. Přednáška ČKA v KS – Vrbčany – Kostel sv.Václava napříč staletími  
 17.9. Food Festival Našich Peček ve Velkých Chvalovicích  
 17.9. Jiří Babica hostem posvícení ve Velkých Chvalovicích  

o Vzhledem k rekonstrukci letos při posvícení nebude program u kapličky, 
přestože se slaví 30. výročí vysvěcení kaple  

 17.9. Pečecké vinobraní (na programu kapela Vrzavá Suzi a předtačení)  
 21.9. Noc literatury – bude probíhat v obou kostelech, v KS, na zahradě ZŠ, v ZUŠ, 

v knihovně  
 23.-24.9. Pouť v Pečkách  
 23.-24.9. Volby do zastupitelstva města  
 28.9. Benefiční koncert v kostele sv.Václava  
 Od 29.9. Vernisáž v KS – Výstava Waldes (podnikatel, sběratel, mecenáš, filantrop) 
 1.10. Začátek tanečních v KS  
 5.10. Přednáška ČKA v KS – Rostliny budoucnosti  
 6.10. Komentovaná prohlídka v KS o životě českého podnikatele J. Waldese  
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 9.10. Divadlo pro děti v KS 
 12.10. Přednáška ČKA v KS – Arménie – archeologické nálezy  
 13.10. Vernisáž fotografií z poutní cesty Blaník-Říp v KS  
 21.10. Divadlo pro dospělé v KS 
 22.10. Prodloužená taneční v KS  
 26.10. Přednáška ČKA v KS – Raketou na Mars  
 9.11. Přednáška ČKA v KS – Náhrobky, němí svědci lidských osudů  
 23.11. Přednáška ČKA v KS – Bylany u Kutné Hory  
 4.12. Adventní koncert ČKA v evangelickém kostele  
 7.12. Přednáška ČKA v KS – Čarokrásná Havaj  

 
4. Další informace a diskuze 
 Vzhledem k plánované další etapě rekonstrukce KS se neplánuje Ples města 2023 
 Přednášky a aktivity ČKA se po dobu rekonstrukce KS přesunou do Vzdělávacího centra 

Pečecka  
 Program Mašinky 2023 zatím není v přípravě, bude se odvíjet od daného rozpočtu  
 Další možné služby v KS jsou:  

o Informační středisko města 
o Obnova kuchyně pro možnost pořádání akcí s cateringem  
o Zřízení kavárny ve foyer, případně s využitím prostoru v zahradě pro posezení 

venku  
o Zaměření se na udržitelnost – např. pořízením městských vratných kelímků pro 

akce a příslušenství k jejich údržbě 
o Nabízení KS jako prostoru k pronájmu pro akci (např. svatby, oslavy) 

 Po rekonstrukci by se KS mohlo stát pravidelnou štací ochotnického divadla 
 Členové mají zájem o účast v komisi i v příštím volebním období 

  
Úkoly: -  

Usnesení: -  

Příští zasedání dne: Další setkání komise bude svoláno po ustanovení nového předsedy komise.  
 
Zápis vytvořil: Viktorie Janáčková  

 

………………………….. předseda komise  

 

Přílohy: -  
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