Zápis z jednání kulturní komise konané 15. října 2018 v 18 hodin
Přítomni: Karel Polášek, Luboš Krejčí, Eva Pátíková, Radim Klimek, Bronislav Zaoral, Anna
Brázdilová, Bronislava Albrechtová
Nepřítomni: Martina Valentová, Tomáš Kocourek, Kateřina Hrabánková, Jarmila Horáková,
Romana Jablunková
Program:
1) Světýlkový pochod




program
organizace
spolupráce se základní školou

Datum akce:


v sobotu 27. října 2018

Místo konání:



před budovou základní školy
sraz všech členů Kulturní komise v 15:00 hodin (ZŠ Morkovice)

Program:
Změna v programu:





v 15:30 hodin proběhnou ve škole dílničky – pomohou děti ze školního parlamentu
v 17:00 hodin proběhne průvod s lampionky, vycházet se bude od školy a vracet zpět ke škole
cca 18:00 hodin konec průvodu
cca 18:30 hodin ohňostroj z budovy „Bílého domu“ – zařizuje si město samo

Občerstvení:

celkem bude 80 litrů pití – 20 litrů svařáku, 20 litrů čaje, 20 litrů alkoholického punče a 20
litrů nealkoholického punče

po domluvě s vedením základní školy budou nápoje připravovat paní kuchařky, které jej
budou následně i prodávat

stánek s občerstvením – zajistí B. Zaoral – prodávat se bude po domluvě jen jídlo (hranolky,
párek v rohlíku…)
R. Klimek – zajistí stany, židle, svíčky a sklenice na svíčky
B. Zaoral – zavolá a poprosí o pomoc hasiče
E. Pátíková – udělá plakát
K. Hrabánková a K. Polášek – roznesou plakáty
místní rozhlas – vyhlásit nechá B. Zaoral
Rozsvěcení svíček v den konání akce – Martina Valentová a Kateřina Hrabánková
Morkovčanka – vystoupí od 16 do 17 hodin, potřeba stoly, židle, prodluží – domluva se školou –
zajistí E. Pátíková (domluva s vedením školy) a na místě v den konání vypomůže L. Krejčí

Připravované akce:


jen okrajově domluva na Vánoční výstavu a rozsvěcování vánočního stromku -


vzhledem k rekonstrukci Sokolovny se vánoční prodejní výstava uskuteční na hasičárně

program vánoční výstavy a rozsvěcování vánočního stromku na městečku bude řešen na
dalším setkání kulturní komise, které se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 v 18:00 hodin
v restauraci Mezi stromy
Zápis z kulturní komise zpracovala Mgr. Eva Pátíková

