Zápis č. 2016/01
z jednání kulturní komise
konané dne 12. ledna 2016 v Hrabové
Přítomni: Kopitzová V., Jochec F., Houžvička M., Orkáč R.
Omluveni: Žižka V.
Ples:
• Vstupenky budou k zakoupení od 25.1. u paní Haunerové.
• F. Jochec předá vstupenky některým sponzorům, od kterých převezme sponzorské dary do
tomboly.
• Velké sponzorské dary se budou shromažďovat na úřadě, drobné u členů.
• 8.2. v 16:00 hod zajede V. Kopitzová a R. Orkáč zmapovat sponzorské dary na úřadě.
• 10.2. zajedou členové zakoupit hodnotnější věci do tomboly.
• Kapela chce přijít na 18:30 hod.
• Členové komise se sejdou v 18:00 hod.
• Ples zahájí starosta Igor Trávníček ve 20:00 hod. a ihned po zahájení vystoupí Vojtěch
Kohoutek s taneční partnerkou.
• Ve 21:30 hod. vystoupí překvapení.
• Kapela bude hrát do 1:45 hod.
• Občerstvení zajištěno.
• Úřad měl nahlásit akci na OSA, zkontroluje V. Kopitzová.
• Orkáč připraví plakátky do pá 22.1. a zajistí tisk (15x A3, 15x A4).
• V. Kopitzová zakoupí lístky do tomboly.
• Do příště zjistíme kdo bude prodávat lístky do tomboly.
• R. Orkáč zajistí kbelík nebo lavor na losování lístků.
• V. Kopitzová zajistí příjmový doklad za kapelu – 10 000,Fotosoutěž:
• Členové kulturní komise a zástupce základní školy (Mgr. Vladimír Janků) vybrali výherce
nejlepší fotografie. Za měsíc listopad 2015 zvítězila fotografie od Libora Hromádky, kterou
jsme pracovně nazvali Noční Místecká. Pro nepovinné téma „Kateřinská pouť“ byla
zvolena jako nejlepší fotografie – Pouť II, kterou do fotosoutěže zaslala Barbora Ručková.
• Poslední měsíc fotosoutěže (prosinec 2015) vyhodnotí zástupce základní školy sám/sama.
• Využití fotek: vernisáž, pokusíme se o kalendář k příležitosti 720 let Hrabové.
• Po skončení fotosoutěže R. Orkáč časem upraví alba fotek tak, aby byli patrní i autoři
a poznámky.
Videospot:
• R. Orkáč bude kontaktovat kameramana.
• Zahájíme obecním plesem.
• Zasněžená Hrabová.
Další úkoly:

• M. Houžvička upřesní dubnový termín zájezdu a domluví termín divadla Devítka na
květen/červen.
• V. Kopitzová bude kontaktovat Kinematograf bratří Čadíků, aby se pokusila domluvit
prázdninový termín promítání.
• Orkáč bude kontaktovat tajemníka kvůli pana Slavíka – cena městského obvodu.
Další schůzka kulturní komise se bude konat 9. 2. 2016 v 17.00 hod, na místě obvyklém.

