Zápis z 66. jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 2. 2. 2017
Místo konání: MěÚ Opočno
Přítomni: Šárka Škrabalová, Mrg. Renáta Černá, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Radka Mecnerová, Blanka
Čiháčková
Omluven: Petr Sadovský
Host. Miroslav Sixta
Program jednání:
Česko – francouzské dny 23. 6. – 24. 6. 2017
Byl předložen návrh programu na České-francouzské dny.
23. 6. 2017
- v odpoledních hodinách příjezd návštěvy z Francie do Opočna
- odvoz na ubytování do Slunného dvora + večeře (pouze s doprovodem vedení měst)
- od 19,00 hodin koncert v KND (vystoupení ZUŠ Opočno + ZUŠ Dobruška?)
- klavírní koncert – harmonika (francouzské skladby)
Zajistit moderátora – p. Ostrý příp. p. Dušek (p. Ostrý mluví i francouzsky)
Stolová úprava v KND
Promítnou krátký film o dosavadní spolupráci (zajistit materiály a požádat pana Duška o
zpracování)
Pozvat starosty okolních obcí
Pozvat vedení měst Dobruška a Jaroměř
Pozvat další VIP hosty
- drobný raut se zastupiteli a starosty v KND
- odvoz na ubytování do Slunného dvora
24. 6. 2017
- v dopoledních hodinách, cca v 9,30 příjezd do Opočna
- Slavnostní zahájení v tabulnici
- celým dnem bude provázet pan Dušek
- Případně můžeme oslovit pana ředitele galerie moderního umění HK p. Rybičku
- přípitek a slavností úvod
Promluví starostka města Opočna, starosta města Dobrušky, starosta města Jaroměř
Dále promluví korátor a autor pomníku (prof. M. Karel a Ing. Lekeš)
- Odhalení pomníku
- Návštěva výstavy černá a bíla v čp. 2 – ke zvážení
- Přechod k Mariánskému kostelíku, kde zazní slavnostně zvony, které F. Kupka rád
poslouchal a sedával na schodech u zvonice (již předjednáno s p. Fáberou)
- Prohlídka areálu kláštera (představení případně vize budoucího využití) – na zvážení
- Nástup do aut a odjezd do Slunného dvora na slavnostní oběd
- Po obědě přesun do Dobrušky
Program v Dobrušce
- Doplní do dobrušťáci
- vernisáž výstavy
- Návštěva vyhlídky z radnice
- exkurze do pivovaru (uvařit speciál pro tuto příležitost vč. etikety)
- odborný garant – p. Mach

- nechat zpracovat dokumentární film (cca 60 tis.)
- sborník, propagační materiály (popřemýšlet, co by se hodilo nejvíce)
Po skončení programu v Dobrušce odvoz delegace do Slunného dvora, příp. dle jejich přání exkurze
např. do pivovaru v Dobrušce
- Odvoz do Slunného dvora
Co je třeba zařídit:
- Zamluvit KND (již zajištěno)
- Zamluvit tabulnici
- Seznam pozvaných hostů (na příště)
- Moderátora – p. Dušek, p. Ostrý
- Tlumočníky
- Dopravu (mikrobus)?
- Řidiče s auty
- Květinové dary
- Propagační materiály
- Tiskové zprávy
- Květinové dary
- Věcné dary
- Příprava výstavy černá a bíla v čp. 2?
Termín příští schůzky byl dohodnut na 16. 2. 2017 ve 13:00 hodin v Opočně

