Zápis z 63. z jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 8. 11. 2016
Místo konání: Město Opočno, kancelář starosty
Přítomní: Blanka Čiháčková, Ing. Petr Lžíčař, Šárka Škrabalová, Mgr. Renáta Černá

Omluveni: Mgr. Jana Hrnčířová, Petr Sadovský
Hosté: Ing. Petr Poláček, p. Viniegrová, J. Králíček, D. Štěpán

Program jednání:
Rodný kraj Františka Kupky- zapojení do oslav výročí úmrtí malíře Františka Kupky
D. Štěpán přednesl záměr, že by bylo dobře, aby organizace oslav a další akce v dlouhodobém
horizontu byly organizovány přes mikroregion. K tomu by bylo dobré zpracovat strategii, v níž by
bylo uvedeno o jaké akce se bude jednat, jak bude vedena propagace atd. Předpokládaný náklad by
se blížil cca 500 tis. Kč.
Na akce lze požádat o dotaci z dotačních titulů Královéhradeckého kraje.
P. Králíček- 24. 6. 2017 by měla proběhnout slavnostní vernisáž výstavy o Kupkově životě za války.
Bylo dohodnuto, že výstava by měla být v prostorech dobrušské radnice a otevřena by měla být cca
do konce července 2017. V souvislosti s tím bude slavnostně odhalen památník Fr. Kupky.
Upozornil na to, že Královéhradecký kraj by měl obdržet finanční prostředky na rozvoj kraje a
cestovní ruch, z nichž by se daly čerpat finance na tyto a další akce.
Do akcí by byla zapojena obě členská města, Jaroměř a francouzské Puteaux a Beaugency.
Koordinátorem akcí atd. pověřili členové výboru p. Čiháčkovou (spolupráce s p. Králíčkem). Pro
upřesnění akcí a finančních požadavků za jejich zajištění se jmenovaní v nejbližší době sejdou a
dohodnou spolupráci. O výsledcích jednání bude p. Čiháčková informovat výbor svazku.
P. Viniegrová- výstavy, která je nyní v Beaugency bude přesunuta do Paříže a to na celý rok 2018.
Výstava bude v Grand Palace.
V souvislosti s výročím F. Kupky proběhnou další akce (Divadélko na štaflích, komponovaný pořad
Kupka malíř a vlastenec, setkání Kupků a další...).
Další jednání výboru svazku proběhne po schůzce B. Čiháčkové a J. Králíčka

