Zápis č. 2016/03
z jednání kulturní komise
konaného dne 8. března 2016 v Hrabové
Přítomni:
• Kopitzová V. (VlK), Jochec F. (FJ), Houžvička M. (MH), Orkáč R. (RO), Kročková V. (Věk)
Hosté:
• Žižka Petr (PŽ)
Návrh programu (nehlasováno):
• Zájezd do Osvětimi a Krakova (23.4.)
• Velikonoční aranžmá (16.3.)
• Kinematograf bratří Čadíků (31.8.-3.9.)
• Natáčení videospotu (zrušeno)
• Cena městského obvodu
• Divadlo Devítka (zrušeno)
• Beseda o kraji (předběžně květen)
• Komentovaná procházka Hrabovou (předběžně červen)
• Různé
Ad 1) Zájezd do Osvětimi a Krakova (nehlasováno)
• 23.4. odjezd od Hrušky v 5:30, cca 21:00 návrat.
• 250,- včetně vstupného.
• Účastník zájezdu (týká se to i dětí) potřebuje platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
• Zájezd nezahrnuje cestovní pojištění.
• Přihlašování od 16.3. 12:00 (VěK 15 míst, RO 35).
• MH: Autobus je objednaný, kapacita 50 osob.
• VlK prověří výběr peněz na úřadě.
• RO: Zvací plakátek (návrh) do 9.3.
Ad 2) Velikonoční aranžmá (nehlasováno)
• FJ pomůže VěK s přípravou.
• RO plakátky budou vytištěny 9.3. na zastupitelstvu 5xA3 (Vlaďka), 2xA3 (František), 4xA3
(Mirek)
Ad 3) Kinematograf bratří Čadíků (nehlasováno)
• VlK se znovu zeptá.
Ad 4) Natáčení videospotu (nehlasováno)
• RO napíše panu Piskořovi, že projekt letos nakonec nebudeme realizovat.
Ad 5) Cena městského obvodu (nehlasováno)

• MH a PŽ přišli na dvě varianty, bude dále projednáváno.
• MH navštíví osobně jednoho řemeslníka.
Ad 6) Divadlo Devítka (nehlasováno)
• V Lípě není možné z technických důvodů divadelní představení zrealizovat, představení
rušíme.
Ad 7) Beseda o kraji (nehlasováno):
• Přednášející Petr Žižka.
• Beseda určena nejprve (především) pro seniory.
• Předběžný termín v květnu.
• VlK bude kontaktovat panu Bořutovou.
Ad 8) Komentovaná procházka Hrabovou (nehlasováno)
• PŽ informoval o kvalitách této akce.
• RO bude kontaktovat info@provedu.cz
Ad 9) Různé (nehlasováno)
• MH: Informoval o prvním adventu (jednal již s ZUŠ, ředitelem Pollem, panem farářem),
předběžný termín 27.11.2016.
• RO: (Úkol zatím neřešen, knihovnu již ale kontaktoval) převzal dne 7.2.2016 od MH
vybranou částku za publikaci o druhé světové válce, aby ji do konce února předal ve
prospěch knihovny.
• RO: (Úkol neřešen) nebudeme pořádat masopust? RO bude kontaktovat pamětníky.
• Sázení stromků za nové občánky po vzoru Jihu? RO komise se rozhodne až na základě
podkladů, které přislíbil radní Adam Rykala. Podklady dodány později, RO je předloží
příště.
• RO: Výměnná budka na použité knihy po vzoru z Poruby. Budeme dále pracovat s poznatky,
které převzal RO od úřadu v Porubě.
Další schůze 12. 4. 2016 v tradičních 17.00 hod.

