Zápis z jednání Kulturní komise konané 23. září 2019 v 18 hodin
Přítomni: Lubomír Krejčí, Kateřina Hrabánková, Eva Pátíková, Radim Klimek, Anna Brázdilová,
Martina Valentová, Karel Polášek, Alena Vlhová, Ondřej Trávníček, Bronislava Albrechtová, Helena
Holásková
Nepřítomni: Tomáš Kocourek
Za město: Romana Jablunková
Program:
1) Světýlkový pochod
2) Outdoorové filmy
3) Výlet Krakov
4) Vánoční výstava
5) Mikuláš a rozsvěcování vánočního stromku
6) Ostatní
1) Světýlkový pochod – uskuteční se 26.10. 2019
 spolupráce se školou – Eva P. - domluveno – škola zajistí jednu várnici nealkoholického a
jednu alkoholického punče, občerstvení a dílničky
 Světýlkový pochod od základní školy na sokolskou zahradu
 po průvodu projekce pro děti v sokolovně (Ondra T.) - v 19:00 hodin
 v sokolovně zajistí občerstvení sokoli (Luba K., Alena V. a Tomáš K..) - 30 kusů špekáčků
pro děti
 svíčky cca 100 ks – Radim K.
 Ondra T. - skleněné lahve (Technické služby rozvoz)
 akce začne v 15:30 hodin – dílničky ve škole, občerstvení, malování na obličej...dílničky
potrvají do 16:30 hodin (v dílničkách jen jednoduchá tvoření pro děti, dohled Kačka a
Martina)
 17:00 zahájení pochodu s lampióny od školy
 přesun na sokolskou zahradu, opékání špekáčků
 od 19:00 hodin kino (89 minut)
2) Mezinárodní přehlídka outdoorových filmů – uskuteční se 17.-19.10. 2019
 ve spolupráci s městem se uskuteční v Morkovicích mezinárodní přehlídka outdooorových
filmů
 Kulturní komise – zajistí vybírání vstupného (Broňa A. A paní Brázdilová)
 Promítání vždy v 18:00 a ve 20:00
 místo akce: Sokolovna
3) Výlet do Krakova – termín 16.11. 2019
 z organizačních důvodů (setkání osmi prezidentů a uzavření památek) je exkurze do Krakova
přesunuta na 16. listopadu 2019
 cena 300 Kč

 Výlet zajištěn přes pana Kočího
4) Vánoční výstava – termín 29.-30. 11.2019










termín vánoční výstavy přesunut na 29. a 30.11. 2019
místo: Sokolovna
zkusit zajistit Betlémy od místních obyvatel a udělat z nich výstavu – (Helena H.)
vystavovatelé – Radim K.
Školka výrobky, svařák– Tomáš K., Eva P. osloví ředitele MŠ)
Plakát – Eva P.
roznos plakátů – Katka H. A Karel P.
stromek – Luba K.
Technické záležitosti – Ondra T.

5) Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromku – termín 7. 12. 2019












místo – náměstí v Morkovicích
termín přesunut na 7.12. 2019
Tomáš K. - ohňostroj - zrušit, občerstvení Sokol, adventní kalendáře pro děti
Radim – občerstvení (Bistro a Marcel)
Ondra T. - technické práce, pódium
ozvučení – Eva P. (Vojta Ludík)
oslovit Kamila Žižlavského na roli Mikuláše
plakáty, občerstvení, ZUŠ – Eva P.
roznos plakátů – Karel P. a Katka H.
od města přislíbeny zátarasy
osvětlení – Eva P. město

6) Ostatní
 zajištění kulturních akcí na sokolovně v příštím roce (2020)
 promítání filmů pro malé i dospělé – jednou měsíčně v neděli (od 15:00 hodin pro děti od
18:00 hodin pro dospělé) – filmy a projekce – Ondra T.
 Broňa A. - navrhne kulturní akce – divadlo (3x do roka) a koncert (2x do rokoa)
Poznámka:
 nakoupit 20 kusů malých košíků (do 20 Kč) – Luba K.
Zápis vyhotovila dne 23. září 2019 Eva Pátíková
Další schůze se uskuteční před vánoční výstavou

