
Zápis č. 9/2015 
 

z jednání kulturní komise, 
 

která se konala dne 21. 10.2015 od 16.00 hod. ve Střeše  
 
Předseda: Karel Michalus - přítomen 
 
Členové: Naděžda Trzaskaliková - přítomna 
            Pavlína Lesniaková - přítomna 
            Bc. Petra Demelová – omluvena  
            František Langer – přítomen 
            Jitka Musilová – přítomna 
            Mgr. Jana Zaoralová – přítomna  
 
Hosté: nebyli pozváni 
 
Program: 
1. Úkol z Rady města 

2. Sestavení programu celodenní vánoční akce  

3. Slavnosti města v roce 2016 

4. Diskuse  

 

Ad. 1. Úkol z Rady města 

• Diskuse o úkolu z Rmě, týkajícího se rozpracování návrhu programu pro adventní 
neděle v blízkosti vánočního stromu města. 
Toto je z hlediska financí nezajistitelné. Kapely hrající v zimě venku nevydrží hrát déle 
jak 1 hod., muselo by se oslovit a zaplatit hodně kapel.  
Variantou by byla celodenní akce, kde by se kapely prostřídaly po půlhodinách a zajistil 
by se program ze škol a školek, rozsvítil by se vánoční strom města při společném 
zpívání koled. 
 

Ad. 2. Sestavení programu celodenní vánoční akce  

• Komise se shodla na tom, že začne pracovat na zajištění akce. Dala ji název „Vrbenské 
Vánoce“. Akce je plánována na středu 9.12.2015 od 10.00-19.00 hod., kdy 
v 17.55 hod. se rozsvítí vánoční strom města a  
v 18.00 hod. si pod ním všichni společně zazpívají koledy v rámci celostátní akce Česko 
zpívá koledy.  
Od 10.00 - 12.00 hod. budou mít prostor v programu školky,  
od 12.00 – 14.30 hod. bude mít prostor škola (zpěv, tanec, pohádka…), 
Od 14.30 – 17.55 hod. budou mít prostor místní kapely – osloveny budou: Řebřiňák, 
Proton, Semtamtón, Košař, Náhoda, do pauz Modulor. 
V cca 18.30 hod. by akci završilo vystoupení – ohňová šou s hudbou (skupinka 
z Karlovic) či ohňostroj? – dle financí. 
 
*Předběžně je domluveno ozvučení – Jiří Vacek a moderování akce – Vít Válek. 



*Na akci by se zapůjčilo pódium obce Ludvíkov, lavičky, stany a koše z města Vrbna.  
*Je nutno zmapovat areál okolo vánočního stromu pro rozmístění laviček, pódia a 
občerstvovatelů. Vánoční strom bude ozdoben jiný než v letech minulých – je ale nutná 
úprava jeho spodních větví na jedné straně.  
*Pomocné a úklidové práce by zajistila veřejná služba města. 
*Zázemí pro účinkující by mohlo být v domě nad Elektro Lindner („komunál“) nebo 
v obchodním centru nad Albertem („globál“). 
*Proběhla diskuse k doplňkové výzdobě areálu – dřevěný betlém (škola), andělé 
(město), živá zvířata… 

          *Komise sestavila plán programu s přibližným rozpočtem akce. 
 

 
Ad. 3. Slavnosti města v roce 2016 

Na slavnosti města pro rok 2016 bylo schválenou pouze 400.000 Kč. Nereálné je uspořádání 
třídenních slavností s tímto rozpočtem. Taktéž prodejci dají raději přednost jiným vícedenním 
akcím v okolí, nežli jednodenní akci ve Vrbně.  
Jednodenní slavnosti by byly krokem zpátky. 
Město by mělo najít prostředky pobavit 1x za rok místní obyvatelé. 

• Zkusíme udělat slavnosti přes projekt ve spolupráci s Polákama. 

Diskuse o snížení nákladů. Navrhovány jsou alternativy uspořádat slavnosti v jiných 
prostorech, např. na rybnících, v bývalých sklárnách… 
 
 

Ad. 4. Diskuse  

• Diskuse k vybavenosti města Vrbna p. P. ohledně restaurací v centru města. 
• Diskuse k vytvoření adventního kalendáře všech vánočních akcí probíhajících ve městě. 

 
 
Úkoly pro členy KK: 

a) I nadále připravovat své náměty na obsahové zaměření a účinkující pro slavnosti 
„Vrbno se baví 2016“ a městského plesu v roce 2016. 

b) Zmapování prostoru určeného k vánoční akci,  
zajištění programu ZŠ a MŠ,  
oslovení místních skupin zařazených do programu – prověřit jejich dostupnost,  
oslovení majitelů potencionálního zázemí při samotné akci („globál“ nebo „komunál“),  
oslovit spolky, ženy, a místní nejen podnikatele k vánočnímu prodeji občerstvení 
(vytvoření pozvánky s přihláškou) či oslovit stánek se zabíjačkou - co sem jezdí,  
zajištění veřejné služby na pomocné a úklidové práce,  
vystavení objednávek na převoz potřebného materiálu, ozdobení vánočního stromu a 
zřízení el. přípojky (objednáme u TS),  
přihlášení města k akci Česko zpívá koledy, tisk koled ad.  
 
Bod b) jen za předpokladu schválení akce Radou města.  
 

 
Komise doporučuje: 

1. Zrušit úkol z Rmě, jehož úkolem bylo sestavit a navrhnout program pro adventní 
neděle v centru města. Tento úkol je z hlediska financí nezajistitelný. 



2. Zajistit (místo programu na čtyři adventní neděle), celodenní akci s programem a 
občerstvením (s názvem Vrbenské Vánoce), rozsvícením vrbenského vánočního 
stromu a společným zpíváním koled v rámci celostátní akce Česko zpívá koledy.  

3. Vytvořit adventní kalendář s následnou distribucí po městě a okolí, jehož součástí 
bude akce „Vrbenské Vánoce“. 

 
 
Datum příští schůzky Kulturní komise:  
Pondělí 9. 11. 2015 v 16.00 hod. v přístavbě MÚ s mezischůzkou v terénu. 
 
Zapsala:  Jitka Musilová 
 


