ZÁPIS ZE SCHŮZE KULTURNÍ KOMISE MĚSTA MORKOVICE –SLÍŽANY
ze dne 24.8.2016 v 18.00 v restauraci Mezi stromy

Přítomni: Barnetová Daniela, Albrechtová Bronislava, Valentová Martina, Brázdilová Anna,
Srnánková Jarmila, Tesařová Lenka, Kubásková Alžběta, Bleša Viktor, Krejčí Lubomír,
Polášek Karel, Kocourek Tomáš
Host: Tlach Petr
Omluveni: Judasová Daniela, Klimek Radim
Schůze zahájena v 18.00 hodin:
1. Hodnocení průběhu Morkovských hodů – p. Albrechtová – celkově pozitivní průběh
akce - pro příští rok trvat na pevně stanovené délce programu účinkujících, zlepšit
technické zajištění přípravy stolů, stanů a do úklidu více zapojit další organizace
podílející se na pořádání a průběhu a občerstvení
- Článek do Zpravodaje a fotografie z akce – p. Srnánková do 8.9.2016
- nástěnka na Náměstí + fotografie – zajistí p. Albrechtová+ p. Srnánková
2. Hodnocení Červencové noci – úspěšná akce – 160 platících, klidný průběh
3. Příprava koncertu klasické hudby 5.11. 2016 na klášteře – zajistí p. Srnánková,
Valentová, Bleša ve spolupráci s R. Jablunkovou
4. Příprava na Vánoční výstavu konanou 25. -26.11. v sále hasičské zbrojnice – prostory
a vystavovatele zajistí p. Jablunková , úkoly ostatním členům na příští schůzce KK
16.11. v 18.00
5. Hlasování o místě a průběhu rozsvěcování vánočního stromu a mikulášské nadílky
- KK rozhodla spojit rozsvícení vánočního stromu a mikulášskou nadílku v sobotu
3.12. 2016 od 17.00 na Náměstí v Morkovicích
program :
- projev pana starosty nebo některého z členů Rady města k občanům města
- rozsvícení stromu
- vystoupení pěveckého souboru pod vedením Kristýny Jaškové – zajistí
Barnetová, Bleša
- průvod Mikulášské družiny z prostor kláštera + doprovodná skupina – zajistí
Barnetová, Tesařová, Judasová, Klimek, Krejčí…, mikulášská nadílka – perníčky
pro děti - místní výroba – zajistí Bleša
- občerstvení – Sokol Morkovice, paní Klabalová – cukrárna, p. Navrátil ( punče),
další možní prodejci…?
- stavba pódia : Tlach p. a technické služby, bezpečnost – hasiči, policie,
Kalendář akcí do Zpravodaje do 8.9. 2016 – Barnetová
Příští schůzka : 16.11. v 18.00 v restauraci Mezi stromy

Zapsala: Mgr. D. Barnetová
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