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Zápis č. 5/2016

Z jednání kulturní komise,
která se konala dne 9. 5.2016 od 16 hod. ve Střeše

Předseda: Karel Michalus - přítomen

Členové: Naděžda Trzaskaliková - přítomna
Pavlína Lesniaková - přítomna
Bc. Petra Demelová - přítomna
František Langer - přítomen
Jitka Martínková - přítomna
Mgr. Jana Zaoralová - přítomna

Hosté: pracovnice nebyli přizváni ._.

- .

Body programu:
' Q) `

1. Představení nové členky komise kultury
2. Městské slavnosti - snížení rozpočtu akce
3. Plakát na slavnost města „Vrbno se baví“
4. Kulturní středisko „Lid'ák“
5. Formát časopisu Zpravodaj
6. Diskuze

Ad. 1. Představení nové členky komise kultury
0 Komise kultury přivítala novou členku komise kultun/ paní Jitku Martinkovou, která

nahradila paní Jitku Musilovou.

Ad. 2. Městské slavnosti - snížení rozpočtu akce
0 Předseda komise kultury pan Michalus Seznámil členy KK S nutností snížit rozpočet

městské slavnosti „Vrbno se bavi“. Nebylo již možné Z časových důvodů zrealizovat
projekt EU. Na Zasedání Zastupitelstva obce byla městská slavnost schválena
S podmínkou nepřekročení rozpočtu 700.000,-Kč.

Ad. 3. Plakát na slavnost města „Vrbno se baví"
0 Komise se seznámila S propagačním plakátem na městkou slavnost a S dalšími

Způsoby propagace této městské slavnosti.

Ad. 4. Kulturní středisko „Lid'ák"
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0 Předseda komise kultury pan Michalus informoval členy KK o výjezdu do obce Velké
Heraltice, kde navštívil tamní zrekonstruovaný kulturní dům podobného Stáří a
architektuiy jako je vrbenský bývalý „závodní klub LNH“, ztv. Lid'ák.

Ad. 5. Formát časopisu Zpravodaj
0 Členové kulturní komise vyjádřili své názory k formátu časopisu Zpravodaj. Všichni se

shodli na tom, že by měl být zachován stávající formát velikosti A5. Kulturní komise
doporučuje Radě města, aby stávající formát A5 byl zachován.

Ad. 6. Diskuse

Datum příští schůzky Kulturní komise:
Pondělí 6. 6. 2016 v 15.30 hod. ve Střeše.
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Zapsalaz Petra Demelová
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