Zápis z jednání Kulturní komise konané 27. května 2019 v 17 hodin
Přítomni: Lubomír Krejčí, Kateřina Hrabánková, Eva Pátíková, Radim Klimek, Anna Brázdilová,
Tomáš Kocourek, Martina Valentová, Bronislava Albrechtová, Karel Polášek
Nepřítomni: Alena Vlhová, Ondřej Trávníček
Program:
1) Zhodnocení velikonoční výstavy
2) Červencová noc
3) Další plánované akce
4) Noví členové Kulturní komise

1) Zhodnocení velikonoční prodejní výstava
•

velikonoční výstav se uskutečnila na hasičárně v termínu 11.-13. dubna 2019

•

byla zhodnocena jako povedená

•

návrhy na zlepšení – malé košíčky na nákup cca 20 kusů

•

upozornění pro nakupující - pokud si někdo nakoupí, neměl by se už do místnosti s nákupem
vracet

•

prodejci si budou muset pečlivě označit a zkontrolovat cenovky, na reklamace pak nebude
brán zřetel

•

změna ve vedení dílniček – nově Ivana Mošťková – osloví ji R. Klimek

2) Červencová noc
•

termín 13. července 2019 v areálu Sokolovny

•

akce se uskuteční v případě, že bude Sokolovna již otevřena a bude vhodné počasí

•

plakáty zajistí Pátíková

•

roznos plakátů K. Polášek a K. Hrabánková

•

O. Trávníček zajistí kapelu a smlouvu s kapelou

•

občerstvení má na strarosti Sokol

•

pokladnu vyzvedne A. Brázdilová a K. Polášek

•

ohňostroj zajištěn – T. Kocourek

3) Další plánované akce
21. 6. 2019 – pomoc s výstavou chovatelů – A. Brázdilová a R. Klimek
Hody – B. Albrechtová – sama, v případě potřeby výpomoc Kulturní komise
Výlet do Krakova – 12. října 2019 – cena pro zájemce jen za prohlídku, Kulturní komise má schválené
finance na dopravu
26.10. 2019 – Světýlkový pochod – spolupráce se školou
Vánoční výstava – termín 22.-23. 11. - Sokolovna – zkusit zajistit Betlémy od místních obyvatel a
udělat výstavu
Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromku – termín 30. 11. - místo bude upřesněno
4) Noví členové Kulturní komise
•

nábor nových členů

•

nový člen Kulturní komise Helena Holásková, předložit a nechat schválit Radou města

Zápis vyhotovila dne 28. května 2019 Eva Pátíková,
Další schůze se uskuteční koncem června po hodech, datum bude upřesněno.

