Zápis č. 2016/04
z jednání kulturní komise
konané dne 12. dubna 2016 v Hrabové
Přítomni: Kopitzová V., Jochec F., Houžvička M., Orkáč R., Kročková V.
Host: Žižka Petr
Návrh programu:
• Zájezd do Osvětimi a Krakova (23.4.)
• Kinematograf bratří Čadíků (31.8.-3.9.)
• Natáčení videospotu (zrušeno)
• Cena městského obvodu (řeší se)
• Beseda o kraji (předběžně 8.6.)
• Komentovaná procházka Hrabovou (předběžně 28.5.)
• Různé
Ad 1) Zájezd do Osvětimi a Krakova (nehlasováno)
• 23.4. odjezd od Hrušky v 5:30, cca 21:00 návrat.
• Děti potřebují vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz.
• Nejprve se jede do Krakova a na 15:30 do Osvětimi.
• MH zkompletuje seznam a zašle tel. čísla k obeslání R.O.
Ad 2) Kinematograf bratří Čadíků (nehlasováno)
• Vlaďka: Pan Čadík se stále neozval.
Ad 4) Natáčení videospotu (nehlasováno)
• RO napsal panu Piskořovi, že projekt letos nakonec nebudeme realizovat. Pan Piskoř
odepsal, že rozhodnutí respektuje a že mu žádné náklady nevznikly, takže je věc uzavřena.
Ad 5) Cena městského obvodu (nehlasováno)
• MH a PŽ (stále v řešení) přišli na dvě varianty, bude dále projednáváno.
• MH (stále v řešení) navštíví osobně jednoho řemeslníka.
Ad 6) Beseda o kraji (přednášející Petr Žižka):
• Beseda určena nejprve (především) pro seniory.
• Předběžný termín 8.6.2016
Ad 7) Komentovaná procházka Hrabovou
• RO kontaktoval info@provedu.cz, Tomáš Majliš
• Ideální by byla nějaká sobota na konci května.
• Pokud by chtěla přípravu zaplatit obec, přišlo by to na 2500,- a občané by měli procházku
zdarma.
• Domluveno: kulturní komise zaplatí částku z rozpočtu.

• RO objedná prohlídku na sobotu 28.5. (ihned mailem zaslán dotaz).
Ad 8) Různé (nehlasováno)
• RO: vybraná částka za publikaci o druhé světové válce byla přidána knihovnici paní Martině
Šalati. Vše bylo podloženo smlouvou, kterou musí ještě RO převzít.
• RO: (úkol neřešen) nebudeme pořádat masopust? RO bude kontaktovat pamětníky.
• Sázení stromků za nové občánky po vzoru Jihu. RO předloží mailem podklady, které získal
od Adama Rykaly.
• Diskuze ohledně výměnné budky na použité knihy po vzoru Poruby (ukázány fotky
z Poruby) nebo projektu knihobudka.cz. Nepůjdeme cestou Poruby, ale budeme dále jednat
o projektu knihobudka.cz
• 1. říjen – mezinárodní den seniorů (budeme na to myslet). Předběžně počítáme s oslovením
bylinkářky paní Podhorné. Máme se ozvat v srpnu.
• Jana Machálková se ptá, jestli se nám nehodí dvě šikovné ruce navíc. V tuto chvíli
neuvažujeme o rozšíření komise o další členy. Spolupracovat s námi může každý,
např. podobně jako Petr Žižka.
• MH sestaví cenové nabídky osvětlení pro advent, kterou předáme radě obce k posouzení.
Další schůze 3. 5. 2016 v tradičních 17.00 hod.

