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Zápis Č. 8/2015

Z jednání kulturní komise,
která se konala dne 9. 9.2015 od 16.00 hod. ve Střeše

Predseda. Karel Michalus - pritomen

Členové: Naděžda Trzaskaliková - přítomna
Pavlína Lesniaková - přítomna W É

Bc. Petra Demelová - přítomna
František Langer -:přítomen

, I,

Jitka Musilova - pritomna
a

xf/
Mgr. Jana Zaoralová - přítomna 4

` Či
pi.: A

Hosté: nebyli pozváni

Program:
1. Finanční bilance slavností města „Vrbno se baví“
2. Zhodnocení slavností města v médiích
3. Slavnosti města v roce 2016
4. Ostatní akce celoměstského charakteru

l

l

5. „závodní i‹inh LNH“

l

6. Diskuse

Ad. 1. Finanční bilance slavností města „Vrbno se baví"
ł 0 Předseda komise Karel Michalus a Jitka Musilová informovali členy KK O celkových

nákladech na pořádání slavností města.

Ad. 2. Zhodnocení slavností města v médiích
0 Komise se shodla na tom, že propagace městských slavností a Závěrečné informování

veřejnosti prostřednict\/ím veřejnoprávních médiích nebyly ze strany pověřeného pana
Qlejníčka dostatečné, spíše se dá říci žádné.

Ad. 3. Slavnosti města v roce 2016
0 Komise vedení města, aby se slavnosti v roce 2016 konaly v termínu 10. -

12. 6. 2016 a termín byl projednáván i S okolními obcemi v návaznosti na jejich slavnosti
a obecní akce.

0 Doporučujeme, aby se slavnosti konaly ve stejném duchu jako v roce 2015. Rozčlenění
do tří dnů podle věkových skupin. Umístění akce opět v prostorách „koupaliště“ u Klíčů
a na Zlatohorské ulici S tím rozdílem, že by ulice nemusela být již uzavřena. Toto se po
zkušenostech Z roku 2015 ukázalo jako nepotřebné.



0 Doporučuj'eme ?nanční rozpočet akce „Vrbno se baví 2016" ve výši 1.000 000Kč.

0 Komise doporučuje městu pokusit se Zajistit projektem nákup 10 ks stylových
dřevěných stánků a min. 20 ks „zahradních - pivních setů" (lavičky a stůl).
0 Stánl‹y by mohly být využity při konání slavností, ale i pro prodejce v oblasti

kruhového objezdu (stylový jednotný styl...), ale také při konání jiných
městských akcí, např. Vánočního jarmarku atd. Dále by město tyto stánky a

„pivní sety" mohlo pronajímat.

Ad. 4. Ostatní akce celoměstského charakteru
0 Ve Vrbně se v současné době díky aktivitě některých spolků a organizací (Spolekpřátel

Vrbna, Osadní výborMn/chov, Sbor dobrovolných hasičů, Zvonek - spo/ek pro obnovu
kultury a řemesel Vrbenska a da/Š) koná množství zajímavých akcí, které mají
celoměstský charakter a těší se stále větší oblibě místních obyvatel. Mnohé se konají
v období zvýšeného cestovního ruchu ve Vrbně a okolí (rekreační sezona letní a zimní).
Komise doporučuje, aby tyto akce byly přímo Z u města.
V současné době jsou hrazeny především Z grantů a tak jsou akce ohroženy případným
neudělením dotace a nedostatečnou ?nanční podporou. Vzniká tedy riziko, že tyto akce
zaniknou nebo nebude vznikat jejich tradice. Zejména akce pořádané v letních měsících
napomáhají přitáhnout turisty a atral‹tivně působit a propagovat město. Existuje zde
tedy návaznost na rozvoj cestovního ruchu. Jedná se o akce např.: pálení čarodějnic,
dětský den, Lesní slavnost Lapků Z Drakova, akce v Mnichově, vánoční jarmark a další.

Ad. 5 „Závodní klub LNH“

0 Komise se domnívá, že objekt bývalého „Závodního klubu LNH", který stále více chátrá,
je Zajímavým historickým objektem, který by mohl dále sloužit veřejnosti a proto
doporučujeme vedení města zvážit možnosti a zahájit jednání s majitelem objektu.
Budova architel<tonicky zapadá do soustavy budov v okolí, je rovněž umístěna
v historickém centru města poblíž kostela a škol. V těsné blízkosti jsou také parkovací
plochy. Objekt by mohl být případně využíván jako kulturní centrum, které město Vrbno
postrádá.

Ékg!! pm gˇjgny KK:
a) Každý připraví svůj námět na obsahové zaměření a účinkující pro slavnosti „Vrbno se

baví 2016".
b) Členové komise připraví své podněty v oblasti konání městského plesu v roce 2016.

Datum příští schůzky Kpltgrní komise: _

Pondělí 12. 10. 2015 v 16.00 hod. v přístavbě MU

Zapsala: Petra Demelová


