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Zápis Č. 2/2015

Z jednání kulturní komise,
která se konala dne 15. 2.2016 od 15.30 hod. ve Střeše

Předseda: Karel Michalus - přítomen z

N

Členové: Naděžda Trzaskaliková - přítomna
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Pavlína Lesniaková - přítomna ž

P

fi
Bc. Petra Demelová - přítomna Í; Ť

František Langer- přítomen . _Jitka Musilová - přítomna «

Mgr. Jana Zaoralová - přítomna i
z 5//“ íćż

í

Hosté: pracovnice městského úndu Kateřina Klausová,
'i Ť

Body programu:

1. Slavnosti města:

a) Informace O stavu zajištění objednávek a programu slavností města

b) Projednání záměru gra?ckého Zpracování návrhu plakátu slavností

c) Předloženi' pojetí slavností města - K. Klausovou a 5. Jägermannovou
d) Nabídka společnosti EKO-KOM

2. Městský ples
3. Diskuze

Ad. 1. Slavnosti města
a. Představení programu pracovnicím města

Předseda komise Karel Michalus představil pracovnicím MěÚ Sáře Jägermannové a
Kateřině Klausové návrh komise města na programové složení slavností, který je již

Éve stavu potvrzování objednávek.
Ě

Dále informoval přítomné O navázání kontaktů Z veletrhu CR v Brně a jejich možné Š

využití k pozvání na městskou slavnost Vrbno se baví. Jedná se zejména o prodejce
l

„opuncované" regionální značkou kvality (regionální pivovar, mlékaři, umělecká i

Skupina INFLAMENUS atd.).
Komise prodlskutovala aktuální stav smluv S účinkujícími.

i
b. Plakát

Komise navrhuje, aby bylo vytvořeno více verzí návrhu propagačního plakátu na
slavnosti města.



,
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c. Návrh pracovnic města na konání slavností

Slečna Jägermannová a Slečna Klausová předložily svůj koncept na konání slavností

města, se kterým do komise kultury přišly.
- domnívají se, že by slavnost města byla dostačující jednodenní a sportovně

zaměřená novou tradicí - běh městem (projednali to již S p. Strnadem).
- členové komise souhlasí S možností doplnění programu slavnosti s podaným

námětem a mají za to, že by bylo vhodné také oslovit některé další občany
města, Sportovní oddíly - prostřednictvím Sportovní komise města, kteří by
případnou sportovní aktivitu organizačně Zabezpečili. Bylo dohodnuto, že na

při'štím zasedání komise předloží informaci, Zda se slavnost města O tuto
aktivitu bude moci rozšířit.

- Sára Jägermannová a Kateřina Klausová nabídly komisi spolupráci spojené
S potřebou se zajištěním některých Sportovních a dětských aktivit týkajících se

slavností, zajištěním tomboly a účasti na textovém zpracování projektu EU,

česko-polské spolupráce.

l

d. EKOKOM
- komise kultury vzala na vědomí informaci vedení města O nabídce spolupráce

l

?rmy EKOKOM S realizací dětských aktivit v neděli. Zábavné atrakce pro děti

l

budou také zábavnou formou zaměřené na třídění odpadu.

ł Ad. 2. Městský ples
l Komise byla Jitkou Musilovou informována o aktuálním stavu příprav městského plesu a

zabývala Se, všemi záležitostmi a otázkami Spojené S organizací plesu.

Ad. 3. Diskuse
- členové komise poblahopřáli Františkovi Langerovi k jeho narozeninám
- přijali vyzvání Rady města k předložení případného námětu Zaměření výstavy v Senátu

Datum příští schůzky Kulturní komise:
Pondělí 14.3.2016 v 15.30 hod. ve Střeše.

Zapsala: Petra Demelová
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