Zápis č. leden/2019
z jednání Kulturní komise
konaný dne dne 7.1.2019 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec Fr., Kročková V., Slepička M., Bollogová I.,
Omluvena: Procházková V.
Návrh programu:






Novoroční koncert 13.1.2019
Obecní ples 8.2.2019
Divadelní představení 20.2.2019
Květinové vazby 8.4.2019
Různé

Ad 1) Novoroční koncert 13.1.2019
Kročková zajistí otevření kostela 15.45 hod., květiny (8ks)

Ad 2) Obecní ples 8.2.2019
6.2.2019 v 16.30 na ÚMOb Hrabová příprava tomboly, Jochec převeze tombolu v pátek dopoledne
do K-Tria, zajistí nealko, orazí losy do tomboly (8 druhů losů)
prodej vstupenek od 14.1.2018 u Bollogové, ÚMOb Hrabová. Houžvička zjistí cenu za pronájemBollogová vystaví objednávku
Ad 3) Divadelní představení KISS ME, KATE, Divadlo Jiřího Myrona dne 20.2.2019
Bollogová vyhotoví objednávku a ověří, zda jsou vstupenky připraveny k vyzvednutí
prodej vstupenek od 4.2.2018 u Bollogové, ÚMOb Hrabová, dle prodaných vstupenek vytvoří
Bollogová seznam návštěvníků představení. Houžvička zajistí autobus a zjistí cenu, podklady dá p.
Bollogové k vystavení objednávky s odjezdem v 17.30 z točny na Šídlovci
Plakát zajistí Orkáč R. do 14.1.2019
Ad 4) Květinové vazby, 8.4.2019, 16.00 hod. zasedací místnost ÚMOb Hrabová
Materiál na vazby připraví V. Kročková, F. Jochec zajistí proutí na pletení karabáčů
Ad 5) Různé
Houžvička a Kopitzová budou pracovat na přípravě „Olympiády seniorů nad 65 let“, včetně
průzkumu v okolních obvodech, zda by tyto měly zájem se rovněž zúčastnit olympiády. Houžvička
zajistil účast družstva z družební Hrabové. Slepička ověří možnost besedy k výročí 80 let založení
Šídlovce
Slepička ověří možnost besedy k výročí 30 let od „Sametové revoluce“, případné výstavy fotografií
zahrnující tyto události v MS kraji. Za tímto účelem Houžvička prověří možnost zakoupení panelů,
které by obvodu zůstaly pro další výstavy. Současně by proběhl lampionový průvod pro děti.
Předpokládaný termín 16.11.2019.
KK pověřuje Kopitzovou ověřením způsobu odměňování manželů Hromádkových, za jejich činnost
pro obvod v radě městského obvodu

Další schůzka KK: 6.3.2019 v 15.30 hod. na ÚMOb Hrabová

