Zápis z jednání Kulturní komise konané 6. listopadu 2018 v 18 hodin
Přítomni: Karel Polášek, Lubomír Krejčí, Kateřina Hrabánková, Eva Pátíková, Radim Klimek,
Bronislav Zaoral, Bonislava Albrechtová, Anna Brázdilová, Tomáš Kocourek, Martina Valentová,
Nepřítomni: Jarmila Horáková
Noví členové: Alena Vlhová, Ondřej Trávníček
Program:
1) Vánoční prodejní výstava
2) Rozsvícení vánočního stromku a Mikuláš
3) Volba nového předsedy
1) Vánoční prodejní výstava
Datum akce:
 od 30.11. do 1.12. 2018
Místo konání:
 hasičárna
Program:
 ve čtvrtek 29.11. budou mít členové kulturní komise sraz na hasičárně – příprava stolů na
vystavované zboží, navážení zboží vystavovatelů
 v pátek 30.11. bude vánoční prodejní výstav zpřístupněna školkám (Morkovice, Pornice,
Počenice) a školám (Morkovice, Počenice) – od 8-12 hodin
 v sobotu bude prodejní výstava otevřena od 10-18 hodin pro veřejnost
Rozpis služeb:
Pátek: 8-10 hodin – B. Albrechtová a L. Krejčí
10- 12 hodin – A. Brázdilová a R. Klimek
Sobota:10-12 hodin – T. Kocourek a R. Klimek
12-14 hodin – E. Pátíková a A. Brázdilová
14-16 hodin – E. Pátíková a O. Trávníček
16-18 hodin – B. Albrechtová a M. Valentová
od 18:00 – úklid – všichni členové Kulturní komise
R. Klimek – zajistí stoly, vystavovatelé
L. Krejčí – vánoční stromek, koledy
R. Jablunková – hlášení do rozhlasu
T. Kocourek – ubrusy, víno, svařák, bonbóny
M. Valentová - občerstvení
E. Pátíková – udělá plakát, PR, foto

K. Hrabánková a K. Polášek – roznesou plakáty
2) Rozsvícení vánočního stromku a Mikuláš
Datum akce:
 8.12. 2018
Místo konání:
 náměstí Morkovice
Program:
 od 15:30 hodin – koledy v rozhlase
 v sobotu v 16:00 hodin sraz členů Kulturní komise na klášteře
 v 16:00 hodin sraz přihlášených dětí na klášteře (možnost převléct se do kostýmů)– andílci a
čertové
 16:00-16:30 hodin – vystoupí Morkovčanka
 16:30-17:00 hodin – vystoupí žáci ZUŠ
 17:00 – proslov starosty a rozsvícení stromku
 17:00-18:00 hodin – Mikuláš a jeho družina – rozdávání kalendářů
 18:00 hodin – ohňostroj
Občerstvení:
 Sokolové – svařák,punč, Husar pivo?, p. Nezdařilová, cukrárna, Slezák – klobásy, Radim?
B. Zaoral – nahlášení akce na policii a u hasičů
T. Kocourek – občerstvení – Sokol; ohňostroj
O. Trávníček – stan
E. Pátíková – plakát, klášter děti a přesun na náměstí, focení, PR, ZUŠ, čertovská a andělská družina
schůzka před akcí
M. Valentová – chlebíčky, pití, oplatky pro děti, přesun dětí z kláštera na náměstí
R. Jablunková – lucerničky, kalendáře, koledy rozhlas
L. Krejčí - technika
Mikuláš – Kamil Žižlavský
Andělé – Kateřina Hrabánková a Johana Žižlavská
Čert – Radim Klimek
čertovská a andělská družina – děti ZŠ
Vystoupí:
ZUŠ Morkovice
Morkovčanka
3) Volba nového vedení kulturní komise a přijmutí nových členů
 Volby nového zastupitelstva si vyžádaly i volbu nového vedení Kulturní komise

 Zasedání Kulturní komise se zúčastnilo 10 členů, jedna se nezúčastnila
 volilo celkem 9 členů, jeden se zdržel hlasování
 výsledky:
6 hlasů Eva Pátíková
2 hlasy Radim Klimek
1 hlas Lubomír Krejčí
Zároveň byli na schůzi přijati dva noví členové – Alena Vlhová a Ondřej Trávníček
Datum další schůzky kulturní komise bude upřesněno.
Zápis z kulturní komise zpracovala Mgr. Eva Pátíková

