ZÁPIS ZE SCHŮZE KULTURNÍ KOMISE OBCE SOBOTÍN,
DNE 10. DUBNA 2019

Přítomni:

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

Hosté:

-

Omluveni:

Zdenka Vaňatková

BODY SCHŮZE:

1. Hlavní bod schůze je blížící se akce tradiční akce pálení čarodějnic. Komise se

shodla na předminulé 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.
2. 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. Soutěží bude cca 6.
3. Občerstvení na celé akci bude zajišťovat Motorest Permoník Sobotín. (zajistí Luboš

Polanský, Zdeňka Vaňatková). Občerstvení ve venkovním stanu – párky v rohlíku,
klobásy, steaky, hamburgery, na čepu pivo a limo.
4. Kulturní komise se shodla, že na celé akci bude hrát hudba, DJ. (zajistí Luboš

Polanský). Domluven DJ Miloš Chlanda, obec přispěje 4000,- na reprodukci hudby.
5. Požární hlídku budou zajišťovat dobrovolní hasiči (SDH Sobotín), z důvodu toho, že

na akci se bude zapalovat velká vatra. (zajistí Luboš Polanský). Po domluvě s JSDH
Sobotín, domluveno, že hasiči přijedou okolo 14:00 hodiny.
6. Děti i dospělí, kteří přijdou v maskách, budou odměněni. (zajistí KK) Sladké

odměny zajištěny, ve spoluprací s OÚ Sobotín.

7. Plakát na akci – (zajistí KK). Také jeho rozvoz po vesnici i okolních vesnic – (zajistí

KK). Polanský- Vernířovice, Marková Petrov a Rapotín, Pavelková – Sobotín,
Bartošová Sobotín.
8.

Helena Marková informuje kulturní komisi, o blížící se akci – vystoupení
folklorního spolku, která proběhne 10. května v odpoledních hodinách. Folklorní
spolek Seniorky, přijedou do Sobotína, na Motorestu Permoník se občerství, dále
mají na programu prohlídku zámku a následuje vystoupení v zasedací místnosti
OÚ Sobotín.

9. Předseda komise oznamuje, že další schůze bude domluvena a svolána na akci

Pálení čarodějnic.

Zápis provedl
Luboš Polanský
Předseda kulturní komise

