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Z jednání kulturní komise,

která se konala dne 14. 1.2017 od 16.00 hod., středisko Střecha

Předseda: Karel Michalus - přítomen

čionovez Naděžda Trzaskaliková - přítomna t jf,
Pavlína Lesniaková - přítomna

“

Bc. Petra Demelová - přítomna É
A

František Langer - přítomen j
Mgr. Jana Zaoralová - přítomna É

'Ef
f

Jitka Maitinková - přítomna É , Ĺ

Hosté: Nikola Juříková tí

r

Program:
í

1. Zhodnocení kulturních akcí města v roce 2016

2. Záměry kulturních akcí města v roce 2017

3. Různé

Ad. 1. Zhodnocení kulturních akcí města v roce 2016
0 Komise se shodla, na dobrém výsledku akce Vrbno se baví, kterou vrbenská veřejnost

přijala pozitivně atraktivní třídenní program zaměřený na všechny věkové skupiny,
bez kritiky a příznivě bylo přijato nízké vstupné. V

- Nezdařil se záměr „Vrbenské vánoce" (Rozsvícení vánočního stromu a Cesko Zpívá
koledy). Důvodů bylo několik: především nedostatečné ?nance neumožnily Zajištění
atraktivního programu pro více dnů a k Zajištění potřebného technického Zabezpečení
(osvětlení, ozvučení atd.). Vydatné sněžení a silnější vítr nás Zaskočil a ukázal, že bez
dobrého ozvučení a osvětlení se akce nezdaří. Překvapil i malý Zájem občanů o

poprvé organizovaný vícedenní Vánoční jarmark a to i přesto, že se podařilo Zajistit
13 spíše dobrých vánočních prodejců S bohatým občerstvením, vánočním Zboží,

prodej jmelí, keramiky, účast řezbáře, vinotéky, prodej bramboráku a br. spirál,
prodej výrobků dětí spolku Klubíčko a další. Dobře lze hodnotit aktivní pomoc
pracovníků TS a pracovníků města řídící skupinu pomocníků a pracovníků VPP. Spolek
Přátelé Vrbenska také zajistil vlastní atrakce a některé technické potřeby (osvětlení,
Stoly, židle, hru O vánoční štěstí, z\/oničku štěstí, 2m sněhuláka a zajistil ohňostroj ve
spolupráci S městem). Spolek Zabezpečoval i technické a organizační služby (řízení
parkování na parkovišti, bezpečnost), úklid odpadkových košů na jarmarku, vše
Z vlastních zdrojů. Pomáhal při stavbách a likvidaci areálu.

0 Po velké diskuzi kvánočním aktivitám a informaci povýšení rozpočtu města na tuto
akci v letošním roce, se členové shodli na potřebě udržení a zachovávání vánočních
tradic města. Neclostatky a Zkušenosti budou motivační pro sestavení plánu
„VrbenSké vánoce“.



0 Členové předložili náměty:
- Vánoční strom města rozsvítit na první adventní neděli 26. 11. 2017

S bohatším doprovodným programem (vánoční dílna, Zpěvy dětí
vrbenských škol, pozvání zábavných agentur např. LEV Vítkov,
l<\/ELB, Cirkus trochu jinak, Certí rodinka ze Supíkovic apod.).

- Zvážit nahrazení upadajícího zájmu O akci Cesko Zpívá koledy, za

akci k oslavě svátku Mikuláše (nadílky).
- Programově komise Záměr projedná v prvním pololetí roku 2017 a

předloží radě města.

Ad. 2. Slavnosti města v roce 2017
0 Komise projednala Stav příprav městské Slavnosti. Předseda informoval o úspěšně

přijatém projektu podaném u Euroregionu Praděd.
0 přijat námět k pátečnímu \/ystoupení skupiny Maraton a skupiny FIHA Ostrava.

Clenky komise Jana Zaoralová a Petra Demelová Zpracují programový záměr pro
páteční večer určený mládeži do pátku 20. 1. 2017.

Ad. 3. Různé
0 Komise byla informována Jitkou Martinkovou o stavu Zajištění termínu konání plesu

města Vrbna pod Pradědem - 17. 3. 2017.
0 Hostem komise byla přítomna Nikola Juříková, která projevila zájem o práci v komisi

(O členství rozhoduje rada města). .
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Jana Zaoralová a Petra Demelová Zpracují programový záměr pro páteční večer určený
mládeži do pátku 20. 1. 2017.

. l

çlenové komise připraví, vlastní náměty pro nahrazení nebo oživení upadajícího zájmu O akci
Cesko Zpívá koledy. Zváží, Zda připravíme náhradou novou vánoční akci (tradici) koslavě
svátku Mikuláše (nadílky) a jak dál s organizací Vánočního jarmarku. l

Datum příští schůzky Kgltgrní komise:
Pondělí 13. 2. 2017 v 16.00 hod. ve Střeše

Zapsalz Karel Michalus “


