Zápis pracovní porady kulturní komise 19,2,2015 stran využití příspěvku firmy Hyundai
Nošovice pro kulturní a sportovní akce k výročí 710 let vzniku obce Dolní Domaslavice.
Z porady omluven Mgr. Fikoczek,p.Moráňová,p.Junga Jakub,
Přítomní hosté: p.Postůvka,p.Štípková.
Po podrobném rozebírání vhodného data k pořádání –název ještě neupřesněn ,jsme shrnuli
průběh v několika bodech s předpokl.zajištěním organisace jednotl.členy kulturní komise,
vedení obce ,event.zastupiteli.
1,termín pořádání -sobota 13,6,2015 se zahájením v 15,00 hod.
2,.většina je pro vstup na aci zdarma.
3, Na zahájení akce osloví p. Pavlasovou Mirka Chrobočková- ze zdárné internet.akce „Tančí
celé Domaslavice“.
4, Bude následovat vystoupení dětí pod vedením p.Kuchařové/již oslovena/
5,Pak nejspíše Mažoretky pod vedením p., Musilové /.
6,Předsedkyně Hasičů p. StaňkaMoravcová zajistí event.i krátké ukázkové vyst. Hasičů event.
předvedení hlavně dětem techniky hasičského sboru.
7,Nyní by mělo místo hlavního pořadu vystoupení Andera z Košic a jehodoprovodu./zajistí
Pavel Postůvka/. Před jeho vyst.možno i oslovit a zařadit do programu vystoupení p. Ondřeje
Ungra ,jako vítěze učnovské soutěže přípravy míchaných nápojů- jeho zručnosti při přípravě.
/osloví p.Junga M./.
8,A o další průběh slavnostoi s koncem ve večerních hodinách se postará skupina
Bakardi/zajistí S. Moravcová/.
K zajištění občerstvení požádáme zájemce např. p.Buchta či jiní prodejci piva, Masop..Bojko,alkohol v rámci hasičského baru/využít i zbytků alkoholu z plesu/,Marlenka- event. i
zmrzlina,roznos tekutin v kelímcích a pod-zajistí vedení obce.
Další průběh schůze pak byl ve znamení plánování pořádání i jiných akcí- některé sportovní
ještě v i v rámci oslav 710 let obce Domaslavice s účasti finančního zajištění ze sponzorského
daru Hyundai Nošovice:turnaj v nohejbalu-angažuje se p. Furmančík,turnaje ve florbalu
s organizací p.Mgr.Fikoczkem.K pochodům za poznáním krás obce D.Domaslavice přislíbila
organizaci p.Voráčková./16.ev,17,5,?/.Tradiční úklid břehu Žermanické přehrady je plánován
na 28,3,2015 s předpokladem při ukončení s posezením v Domě ovocnářů.
Návrh p.Moravcové k vydání slavnost.kalendáře k výročí a s tématikou hasičských akci byl
přijat spíše zamítavě.
Termín k zhodnocení zajištění plnění plánovaných akcí na 13,6,2015 byl zvolen 9,3,2015 opět
zde v místech obecního úřadu.
Dne 23,2,2015

sepsal

Dr. Junga

Předseda komise kulturních soc. potřeb a sportu.

