Zápis č. 2016/02
z jednání kulturní komise
konaného dne 8. února 2016 v Hrabové
Přítomni: Kopitzová V., Jochec F., Houžvička M., Orkáč R., Žižka Petr
Neomluveni: Žižka Vojtěch
Návrh programu:
• Obecní ples
• Fotosoutěž
• Kinematograf bratří Čadíků
• Natáčení videospotu
• Cena městského obvodu
• Akce
• Různé
Ad 1) Obecní ples (nehlasováno)
• Komise děkuje paní Haunerové za pomoc při organizování plesu.
• Obě vystoupení (Bobři, Vojtěch Kohoutek) potřebují přehrání hudby ve formátu mp3.
• R.O. vyvěsí seznam věcí do tomboly na webech Hrabová.Info i webu obce.
• V.K. navrhuje, aby se kromě poděkování sponzorům poděkovalo i dodatečně zasláním
děkovného dopisu s fotkou. V.K. předala seznam sponzorů k vytištění. R.O. zajistí tisk.
• Komise se na místě sejde v 18:00 hod.
• R.O. a V.K. budou prodávat lístky do tomboly.
Ad 2) Fotosoutěž (nehlasováno)
• Fotosoutěž je kompletní. Chybí předat mnoho cen (Hromádkovi, Slíva, Machálková).
Zvláštní odměnu by měli dostat manželé Hromádkovi, kterou přislíbil starosta. Starosta
poprosil komisi, aby požádala Radu. R.O. již žádost zaslal a rozhodnutí se objeví v usnesení
34/703.). Rada městského obvodu Hrabová
souhlasí se zakoupením ročního předplatného časopisu Fotovideo pro manžele Libora a Ilon
u Hromádkovy, XXX XXX, OstravaHrabová za pořizování fotodokumentace pro městský obvod Hrabová.
• Předplatné můžeme zakoupit. Proplatí jej paní Ziobrová na odboru financí a správy majetku.
• R.O. obdržel od soutěžícího podnět, že by bylo vhodné doplnit vyvěšené fotografie o jména
autorů a zapsaný popis fotografie. R.O. požadované doplní do poloviny roku.
• R.O. má přístup ke správě webu obce, proto na webu doplní fotosoutěž o poslední měsíce.
Ad 3) Kinematograf bratří Čadíků (nehlasováno)
• V.K. obdržela od pana Čadíka termín 31.8.-3.9. se kterým komise souhlasí.
• R.O. již kontaktoval Petra Nováka, který sice musí akci projednat v širší skupině Sokolu, ale
předběžně s tím počítají/souhlasí.
• V.K. termín potvrdí panu Čadíkovi.

Ad 4) Natáčení videospotu (nehlasováno)
• R.O. komunikoval s panem Piskorem. Zimní (zasněžený) kostelík měl natáčet 23.1. a do
konce ledna se měl ozvat ohledně natáčení obecního plesu.
Ad 5) Cena městského obvodu (nehlasováno)
• Komise přehodnotila své stanovisko – odměnit pana Slavíka za jeho přepis pamětní knihy –
a na základě jeho důrazného odmítnutí nebude komise odměnu navrhovat (R.O. žádost
stáhne).
• Tajemník Ing. Socha požádal komisi, aby přijala stanovisko ve věci udělování cen
městského obvodu.
• Členové komise se dohodli, že nebudou zatěžovat Radu a Zastupitelstvo udělováním
a posuzováním jinde rozdávaných cen městského obvodu, ale půjde vlastní “cenou“.
• M.H. již věc konzultoval s předsedou sdružení obcí Hlučínska a diví se, jak to, že nic
takového dosud u nás udělováno nebylo. M.H. získá podklady.
• Komise se dohodla, že nezávazně poptá vytvoření pamětních medailí, které by předával
starosta (není zatím dohodnuto).
• Pokud bude starosta a RMOb souhlasit, cena by se jmenovala cena Viléma Závady a její
udělování by se řídilo pravidly, které by komise sepsala a dodala ke schválení RMOb.
Ad 6) Akce (nehlasováno)
• Středa 16.3. v 16:00. Pletení pomlázky a velikonoční aranžmá. R.O. vytvoří plakátky do
příští schůze.
• Sobota 23.4. se uskuteční poznávací zájezd do Osvětimi. M.H. vykomunikuje.
• Neděle 15.5. divadlo Devítka. M.H. vykomunikuje.
Ad 7) Různé (nehlasováno)
• M.H. sepíše za komisi článek do Hrabovských listů, ve kterém oznámí plánované akce
s hlavní upoutávkou na Kinematograf bratří Čadíků. Pokusí se zmínit fotosoutěž a natáčení
videospotu, vše bude konzultovat s Petrem Žižkou.
• R.O. převzal dne 7.2.2016 od M.H. vybranou částku za publikaci o druhé světové válce, aby
ji do konce února předal ve prospěch knihovny.
• Nebudeme pořádat masopust? R.O. bude kontaktovat pamětníky.
• Rozsvícení vánočního stromku před úřadem? M.H. zpracuje vizi.
• Sázení stromků za nové občánky po vzoru Jihu? R.O. komise se rozhodne až na základě
podkladů, které přislíbil radní Adam Rykala.
• Výměnná budka na použité knihy po vzoru z Poruby? R.O. získá podklady.
Další schůze 8. 3. 2016 v tradičních 17.00 hod.

