Zápis z jednání kulturní komise konané 31. srpna 2018 v 17 hodin
Přítomni: Karel Polášek, Luboš Krejčí, Kateřina Hrabánková, Eva Pátíková, Radim Klimek,
Bronislav Zaoral, Romana Jablunková, Anna Brázdilová, Tomáš Kocourek, Bronislava Albrechtová
Nepřítomni: Martina Valentová, Jarmila Horáková
Program:
1) Plánované akce:
 Zájezd do Znojma – vinobraní - září
 Vánoční akce – Vánoční výstava pro veřejnost a rozsvěcování vánočního stromku na náměstí
s Mikulášem
 Výpomoc Košíkářskému muzeu při Světýlkovém průvodu - říjen
Projednávání programu:
Zájezd do Znojma
 kapacita naplněna, velký zájem
Vánoční akce:
1) Vánoční jarmark, výstava pro veřejnost
 Termín konání – pátek 30.11. 2018 pro základní a mateřskou školy – pozvání zařídí E.
Pátíková
 1.12. 2018 sobota – pro veřejnost, prodejní výstava
 R. Klimek osloví vystavovatele
 T. Kocourek zajistí ubrusy, služby, sokolovnu, techniku, stoly
 B. Zaoral – zajistí víno
 zbytek bude upřesněn na dalším setkání kulturní komise, které proběhne koncem října
2) Rozsvěcení vánočního stromku a Mikuláš na náměstí
 Termín konání – neděle 9.12. 2018
 Spolupráce se základní školou – oslovení dětí na čerty a andílky – zajistí E. Pátíková
 návrh na koupi kostýmů – čert, anděl a Mikuláš – návrhy zašle R. Jablunková ostatním členům
komise, poté se domluvíme
 ohňostroj – zajistí T. Kocourek
 B. Zaoral – ohlášení ohňostroje, zajištění hasičů a policie (organizace dopravy)
 Občerstvení – oslovit zdejší podniky, podnikatele
 Pan Tichý – hudba
 Spolupráce s Cantusem?
 zbytek bude upřesněn na dalším setkání kulturní komise, které proběhne koncem října
Zhodnocení uplynulých akcí:

Výstava chovatelů v červnu
 22. června se uskutečnila na "Béčincu" výstava zemědělské techniky a zvířectva pro Základní
školu Morkovice
 někteří členové kulturní komise vypomohli – Radim Klimek bude za vystavovatele, výpomoc
Anička Brázdilová
 Akce byla pochválena vedením školy a zhodnocena jako úspěšná a povedená
Červencová noc
 Zhodnocena jako povedená akce
Další akce:
 Otázka výpomoci při Světýlkovém průvodu Košíkářské muzeum Morkovice?
Další setkání kulturní komise se uskuteční na konci října, termín bude upřesněn.
Zápis vyhotovila: Eva Pátíková

