Zápis z jednání Kulturní komise konané 9. ledna 2019 v 17 hodin
Přítomni: Karel Polášek, Lubomír Krejčí, Kateřina Hrabánková, Eva Pátíková, Radim Klimek,
Bronislav Zaoral, Anna Brázdilová, Tomáš Kocourek, Martina Valentová, Alena Vlhová, Ondřej
Trávníček
Nepřítomni: Jarmila Horák, Bronislava Albrechtová
Za město: Romana Jablunková
Program:
1) Zhodnocení vánoční výstavy, rozsvícení vánočního stromku a Mikuláš
2) Plán činnosti na rok 2019
3) Velikonoční prodejní výstava
1) Zhodnocení vánoční výstavy






akce byla povedená
spousta vystavovatelů, které oslovíme i v příštím roce
spokojenost návštěvníků
organizační věci týkající se příští vánoční výstavy
drobné opravy na hasičárně – výmalba pokapané zdi a oprava stolu

Rozsvícení vánočního stromku a Mikuláš
 akce se zdařila
 v příštím roce bude potřeba pořešit vánoční strom a zdroj elektřiny pro občerstvení
 zajistit světla, schůdky k pódiu, zátarasy (investice z města?) - potřeba i v příštích letech,
hlavně světla na pódium jsou nezbytná
2) Plán činností na rok 2019
 v roce 2018 dělaly výdaje Kulturní komise na všechny uspořádané akce 60 576 Kč
 většina akcí ponechána dle plánů minulých let
 tradiční akce – velikonoční výstava, vánoční výstava, Mikuláš s rozsvícením vánočního
stromu, poznávací zájezdy, červencová noc (záleží na dokončení opravy sokolovny),
 konat se naopak nebude koncert, drakiáda
 nově Světýlkový průvod – v případě, že nebudou mít o akci zájem manželé Procházkovi
 úvaha nad zorganizováním zájezdu do divadla
3) Velikonoční prodejní výstava






uskuteční se na hasičárně – p. Jablunková zamluví termín 11.-13. dubna 2019
Radim Klimek– vystavovatelé
Ondra Trávníček – technické služby
Eva Pátíková – foto, PR, plakát
ostatní členové – výpomoc při chystání ve čtvrtek 11. dubna; spolupráce pří výstavě – pátek
12. dubna pro školu a školky, v sobotu 13. dubna otevřeno pro veřejnost
 upřesnění informací proběhne na schůzce kulturní komise 19. března

Datum další schůzky kulturní komise se uskuteční 19. března v restauraci Mezi stromy.
Zápis z kulturní komise zpracovala Mgr. Eva Pátíková

