
Z jednání kulturní komise,
která se konala dne 12. 9. 2016 od 16 hod. ve Střeše

Předseda: Karel Michalus - přítomen

Členové: Naděžda Trzaskaliková - přítomna J

Pavlína Lesniaková - omluvena
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Bc. Petra Demelová - přítomna ~
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František Langer ~ přítomen g
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Jitka Martínková - přítomna ‹
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Mgr. Jana Zaoralová - přítomna Ý
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Program:

1. Informace O čs. - polském projektu „15 let spolupráce mezi městy Vrbno pod

Pradědem a městem Glogowek 2017

2. Příprava vánočních akcí

3. Různé

ad. 1. Informace o čs. - polském projektu EU

Karel Michalus informoval O podaném projektu, který bude Zajišťován oběma městy
na svém území a vwrcholí pořádanými městskými slavnostmi ve Vrbně 9. - 11. 6.
2017, v Glogowku 24. - 25. 2017. Ve Vrbně bude navazovat na městskou slavnost
Vrbno se baví (9. - 11. 6. 2017).

Členové komise kultury připraví náměty k programovému zajištění jednotlivých dnů,
pátek - večer pro mladé, sobota - čs. - polský den, historický jarmark a hudební
programový blok, neděle - den programově věnovaný seniorům.

ad. 2. Příprava vánočních akcí
Předseda komise Michalus informoval členy KK o rozpočtovém Zajištění
?nancí na vánoční akce (Cesko Zpívá koledy). V rozpočtu je částka 30 000,-Kč.

Doporučil členům komise připravit vlastní programové náměty k vytvoření podmínek
záměru Zavedení konání pravidelných akci „VrbenSké vánOce" spojené s rozsvícením
vánočního stromu, pořádání akce Cesko (Vrbno) Zpívá koledy, pořádání Vánočního
jarmarku a připravit jejich realizaci. Po projednání otevřenou otázkou je dostatečné
?nancování vystupujících, rekvizit, osvětlení prostoru, ozvučení, ohňostroje a Zavedení
el. přípojky k napojení prodejců.
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ad. 3. Různé
Členové se shodli, že pro následující schůze komise připraví vlastní náměty k realizací
plánovaných akcí.

V
Komise byla informována O stavu příprav výstavy města v Senátu Parlamentu CR.

Datum příští schůzky Kulturní kgmise:
Pondělí 10. 10. 2016 v 15.30 hod. ve Střeše.

ZaDSal: Karel Michalus
ij/
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