ZÁPIS ZE SCHŮZE KULTURNÍ KOMISE OBCE SOBOTÍN,
DNE 5. ÚNORA 2019

Přítomni:

Luboš Polanský, Helena Marková, Libuše Pavelková, Jaromíra Bartošová,
Zdeňka Vaňatková

Hosté:

Iveta Fojtíková – starostka obce

Omluveni:

-

BODY SCHŮZE:

1. Na první schůzi jmenovala starostka obce Sobotín paní Iveta Fojtíková členy
komise – Luboše Polanského, Helenu Markovou, Libuši Pavelkovou, Jaromíru
Bartošovou a Zdeňku Vaňatkovou. Dále byl na schůzi zvolen předseda kulturní
komise obce Sobotín – Luboš Polanský.
2. Starostka obce Sobotín paní Iveta Fojtíková informovala kulturní komisi obce
Sobotín o již pořádaných akcích v obci Sobotín, aby se komise vyvarovala
podobným akcím v obci.
Jedná se hlavně o akce – zájezd pro seniory, Sobotínský okruh, prohlídka
mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně, Mikulášskou nadílku, tradiční ohňostroj na
Čapím vrchu.
3. Kulturní komise jednohlasně souhlasila, že na těchto akcích se bude aktivně
podílet, aby tyto již tradiční akce v Sobotíně mohli dále úspěšně pokračovat.
4. Starostka obce Sobotín paní Iveta Fojtíková informovala kulturní komisi o blížícím
se karnevalu pro děti, pořádaný farou v Sobotíně, který je spojen s Masopustem.
5. Komise souhlasí, aby na schůzi (pořádanou dne 19. února 2019) byla přizvána
paní xxxxxxxxxxx z fary v Sobotíně, aby komisi poskytla více informací, a aby byly
společně projednány body, na kterých se bude podílet obec Sobotín, a na kterých
se bude podílet fara Sobotín.
6. Kulturní komise překládá návrh akcí na rok 2019.
a. Březen – Karneval pro děti (fara Sobotín ve spolupráci s obcí Sobotín, KK a
SDH Sobotín)
b. Duben – Tradiční pálení čarodějnic (obec Sobotín, KK, Motorest Permoník,
SDH Sobotín)

c. Květen
– Vystoupení folklorního pěveckého souboru „Seniorky“ na
obecním úřadě (obec Sobotín, KK)
- Májová retro zábava (Motorest Permoník, KK)
- Zájezd pro seniory (obec Sobotín)
- Sobotínský okruh (Obec Sobotín)
d. Červen
– Sportovní odpoledne o pohár starostky obce (Obec Sobotín,
KK)
- Pohádkový les a dětský den – (Motorest Permoník, Obec
Sobotín, KK, SDH Sobotín)
e. Červenec a Srpen – letní prázdniny
f. Září – Zájezd pro děti (obec Sobotín, KK)
- Prohlídka mauzolea rodiny Kleinů (obec Sobotín)
- Drakiáda, spojená s opékáním špekáčků (obec Sobotín, KK)
- Zájezd na muzikál Praha/Brno (obec Sobotín, KK)
g. Říjen – Halloweenský lampionový průvod (obec Sobotín, KK)
h. Listopad – naučná beseda na obecním úřadě (obec Sobotín, KK)
i. Prosinec – Mikulášská nadílka pro děti (obec Sobotín, KK)
- Tradiční ohňostroj na Čapím vrchu (obec Sobotín, KK, SDH
Sobotín)
7. Předseda komise svolává schůzi kulturní komise obce Sobotín na 19. února 2019,
v úterý v 18:00 hodin v Motorestu Permoník v Sobotíně.

Zápis provedl
Luboš Polanský
Předseda kulturní komise

ZÁPIS ZE SCHŮZE KULTURNÍ KOMISE OBCE SOBOTÍN,
DNE 19. ÚNORA 2019

Přítomni:

Luboš Polanský, Helena Marková, Libuše Pavelková, Jaromíra Bartošová,
Zdeňka Vaňatková

Hosté:

xxxxxxxxxxxxxxx

Omluveni:

-

BODY SCHŮZE:

1. Kulturní komise svolána kvůli pořádání maškarního karnevalu pro děti ve
spolupráci s farou v Sobotíně, dne 2. března 2019. Přizvána byla i paní xxxxxx
xxxxxx, se kterou si komise rozdělovala úkoly, které jsou potřeba zajistit a zařídit,
aby akce proběhla v pořádku.
2. Předložení plakátu.
3. V Sobotu 2. března 2019 sraz ve 12:00 hodin na faře v maskách. Ochutnávka jídel
a nápojů. (farnost Sobotín, Spolek pro děti a mládež)
4. Cca. ve 13:30 – 14:00 hodin řazení masek do průvodu, příjezd povozu s koňmi.
(místostarosta obce Josef Hroch)
5. Cca. ve 15:30 – 16:00 hodin příchod do tělocvičny, k dispozici šatna (Luboš
Polanský, SDH Sobotín)
Občerstvení – párky v rohlíku, koblihy, tlačenka, koláčky, limonády, káva, víno
(Helena Marková, Libuše Pavelková, Jaromíra Bartošová)
6. Výzdoba tělocvičny (kulturní komise)
7. Inventář (Luboš Polanský)
8. Fotograf (farnost Sobotín)
9. Nákup surovin (farnost Sobotín, starostka obce Sobotín Iveta Fojtíková, Helena
Marková, Luboš Polanský)
10. Příprava tělocvičny (stoly, židle) – (obec Sobotín)

11. Zajištění požární ochrany (SDH Sobotín)
12. Předseda komise svolává schůzi kulturní komise obce Sobotín na 28. února 2019,
ve čtvrtek v 17:00 hodin v Motorestu Permoník v Sobotíně.

Zápis provedl
Luboš Polanský
Předseda kulturní komise

ZÁPIS ZE SCHŮZE KULTURNÍ KOMISE OBCE SOBOTÍN,
DNE 19. BŘEZNA 2019

Přítomni:

Luboš Polanský, Helena Marková, Libuše Pavelková, Jaromíra Bartošová,
Zdeňka Vaňatková

Hosté:

-

Omluveni:

-

BODY SCHŮZE:

1. Kulturní komise obce Sobotín zhodnocovala maškarní karneval, který proběhl 2.
března 2019 v prostorách farnosti Sobotín a tělocvičny Základní školy v Sobotín.
2. Kulturní komise dále projednávala body, které by se daly pro příští akci zlepšit,
kterým bodům se úplně vyvarovat, na které si dávat pozor a hlavně také body,
které byly velice vydařené, jako celá akce.
3. Další bod schůze je blížící se akce tradiční akce pálení čarodějnic. Komise se
shodla na minulé schůzi, která proběhla 28. února 2019, že termín plánované
akce tradiční pálení čarodějnic bude 30. dubna 2019, v úterý v odpoledních
hodinách, v prostoru Motorestu Permoník.
4. Komise se shodla na programu – zábavné odpoledne pro děti (tematické soutěže),
do příští schůze si jako úkol vzaly (Helena Marková, Libuše Pavelková, Jaromíra
Bartošová), že vymyslí právě tematické soutěže pro děti.
5. Občerstvení na celé akci bude zajišťovat Motorest Permoník Sobotín. (zajistí
Luboš Polanský, Zdeňka Vaňatková).
6. Kulturní komise se shodla, že na celé akci bude hrát hudba, DJ. (zajistí Luboš
Polanský).
7. Požární hlídku budou zajišťovat dobrovolní hasiči (SDH Sobotín), z důvodu toho,
že na akci se bude zapalovat velká vatra. (zajistí Luboš Polanský).
8. Děti i dospělí, kteří přijdou v maskách, budou odměněni. (zajistí KK)
9. Plakát na akci – (zajistí KK). Také jeho rozvoz po vesnici i okolních vesnic – (zajistí
KK).

10. Helena Marková informuje kulturní komisi, o blížící se akci – vystoupení
folklorního spolku, která proběhne 10. května v odpoledních hodinách.
11. Předseda komise svolává schůzi kulturní komise obce Sobotín na 10. dubna 2019,
v úterý v 18:00 hodin v Motorestu Permoník v Sobotíně.

Zápis provedl
Luboš Polanský
Předseda kulturní komise

ZÁPIS ZE SCHŮZE KULTURNÍ KOMISE OBCE SOBOTÍN,
DNE 28. ÚNORA 2019

Přítomni:

Luboš Polanský, Helena Marková, Libuše Pavelková, Jaromíra Bartošová,
Zdeňka Vaňatková

Hosté:

starostka obce Iveta Fojtíková, xxxxxxxxxxxxxxxx

Omluveni:

-

BODY SCHŮZE:

1. Kulturní komise svolána hlavně kvůli projednání splněných úkolů a bodů před
maškarním karnevalem, který se koná 2. března 2019.
2. Všechny úkoly, který byly zadány na schůzi kulturní komise dne 19. února 2019,
byly splněny a domluveny, tudíž budou na akci bez problému zajištěny.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Povoz s koňmi – (místostarosta obce Josef Hroch)
Šatna – (Luboš Polanský, SDH Sobotín)
Občerstvení – (Helena Marková, Libuše Pavelková, Jaromíra Bartošová)
Výzdoba tělocvičny – (kulturní komise)
Inventář – (Luboš Polanský)
Fotograf – (farnost Sobotín)
Nákup surovin (farnost Sobotín, starostka obce Iveta Fojtíková, Helena
Marková, Luboš Polanský)
h. Příprava tělocvičny (stoly, židle) – (obec Sobotín)
i. Zajištění požární ochrany – (SDH Sobotín)
3. Zábavný program bude zajišťovat agentura Jana z Olomouce, program Alenka
v říši divů, 2x 50 minut.
4. Pro děti na maškarním karnevale zdarma – párek v rohlíku, kobliha, čaj. Párek
v rohlíku a koblihu budou děti dostávat na základě předložení kartičky, které
rozdá paní xxxxxxxxxxxxxxx.
5. Dalším tématem na schůzi kulturní komise bylo projednání následujících akcí –
tradiční pálení čarodějnic, májové retro zábavy, vystoupení folklorního spolku
Seniorky a tradičního pohádkového lesa, který je spojen s dětským dnem.

6. Kulturní komise se shodla na termínech, ve kterých se budou následující akce
konat.
7. Tradiční pálení čarodějnic – v úterý 30. dubna 2019, v odpoledních hodinách, ve
venkovních prostorách Motorestu Permoník Sobotín.
8. Vystoupení folklorního spolku Seniorky – v pátek 10. května 2019, v odpoledních
hodinách, v prostorách velké zasedací místnosti obecního úřadu Sobotín.
9. Májová retro zábava – v pátek 31. května 2019, v podvečerních hodinách,
v prostorách Motorestu Permoník Sobotín.
10. Tradiční Pohádkový les, který je spojen s dětským dnem – v sobotu 22. června
2019, celodenní akce, ve venkovních prostorách Motorestu Permoník a v okolí
Zámeckého resortu Sobotín.
11. Předseda komise svolává schůzi kulturní komise obce Sobotín na 19. března 2019,
v úterý v 18:00 hodin v Motorestu Permoník v Sobotíně.

Zápis provedl
Luboš Polanský
Předseda kulturní komise

