ZÁPIS ZE SCHŮZE KULTURNÍ KOMISE MĚSTA MORKOVICE –SLÍŽANY
ze dne 16.11.2016 v 18.00 v restauraci Mezi stromy

Přítomni: Albrechtová Bronislava, Brázdilová Anna, Tesařová Lenka, Bleša Viktor, Krejčí
Lubomír, Polášek Karel, Kocourek Tomáš, Judasová Daniela, Barnetová Daniela
Host: Jablunková Romana
Omluveni: Klimek Radim, Kubásková Alžběta, Valentová Martina
Ukončení činnosti v KK: Srnánková Jarmila
Schůze zahájena v 18.00 hodin:
1. Krátké zhodnocení koncertu klasické hudby ze dne 5.11. 2016 na klášteře –
kvalitní koncert, nízká účast, vysoké náklady
2. Příprava na Vánoční výstavu konanou 25. -26.11. v Sokolovně
Plakáty již zajištěny (Barnetová, Polášek),
příprava prostor 24.11. v Sokolovně od 16.00 hodin- všichni členové
výzdoba sálu - vánoční stromky – Judasová, Polášek
chvojí na výzdobu sálu – Krejčí
vánoční dílna - Barnetová , Judasová , Tesařová
retro ozdoby na stromeček – dle možností každého člena
nákup vína, ubrusů atd. Kocourek
kalendáře Morkovice 2017 , pokladna, seznamy vystavujících - Jablunková
CD přehrávač + CD koledy – Barnetová
Aroma lampy – dle možností každého člena
Služby pátek : Albrechtová, Brázdilová, Judasová, Krejčí
Služby sobota:
10.00 -12 .00 Barnetová, Judasová, Kocourek (svařené víno)
12.00 – 19.00 Klímek
13.00 – 19.00 Kocourek
15.00 – 19.00 Bleša
Dílna 13.00 -17.00
Barnetová, Tesařová
18.00-19.0 – úklid – všichni členové
3. Příprava na Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášskou nadílku
v sobotu 3.12. 2016 od 17.00 na Náměstí v Morkovicích
- Stavbu pódia a přívod elektřiny zajistí technické služby (pan Tlach)
- Omezení dopravy a bezpečnost chodců a celého průběhu akce – po domluvě SDH
Morkovice – zajistí paní Jablunková
- občerstvení – punč - Sokol Morkovice, paní Klabalová – cukrárna, p. Navrátil,
další možní prodejci…
- Kostýmy, účinkující, osvětlení – reflektor, možnost tichého ohňostroje - Barnetová
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- sraz členů KK a účastníků mikulášské družiny na klášteře v 16.00
Příprava, převlékání, líčení, občerstvení pro účinkující
(Barnetová, Tesařová, Albrechtová,
Jablunková, Klímek, Krejčí, Kubásková, Judasová)
- Ozvučení, organizace, moderování na místě akce Bleša, Brázdilová
Průběh akce:
- uvítání občanů jménem města a KK města Morkovice - Brázdilová
- sváteční slovo pana starosty a rozsvícení stromu
- sváteční slovo duchovního správce farnosti
- vystoupení pěveckého souboru pod vedením Kristýny Jaškové
- průvod Mikulášské družiny z prostor kláštera ,
- mikulášský vůz – košíkářské muzeum
- mikulášská nadílka – perníčky pro děti - Bleša (Šviriková)
- ukončení – Brázdilová

Zapsala: Mgr. D. Barnetová
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