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Zápis	  ze	  schůze	  kulturní	  komise	  

Zápis	  číslo:	  4	  
Datum:	  2.	  března	  2015	  
Místo	  konání:	  Vestec	  

Přítomni:	  

- za	  kulturní	  komisi:	  Blanka	  Drahošová,	  Radka	  Vávrová,	  Anna	  Cajthamlová,	  Kateřina	  Novotná,	  Dana	  
Zemanová	  

Program:	  

1. Určení	  zapisovatele	  
2. Příprava	  Velikonočního	  zdobení	  
3. Příprava	  Vítání	  občánků	  
4. Řešení	  Vesteckého	  Fesťáčku	  
5. Čarodějnice	  
6. Shrnutí	  Masopustu	  
7. Vyplácení	  odměn	  

	  
1. Na	  schůzi	  byl	  určen	  zapisovatel	  –	  Blanka	  Drahošová	  

	  
2. Příprava	  Velikonočního	  zdobení:	  	  

a) Plakáty	  vytvoří	  BD,	  zajistí	  tisk,	  roznos	  po	  vývěskách,	  distribuci	  do	  Regionu,	  VL,	  na	  FB	  a	  web.	  
b) Komise	  se	  dohodla,	  že	  velikonoční	  zdobení	  bude	  zpoplatněno	  vstupným	  ve	  výši	  30,-‐,	  ve	  kterém	  bude	  

zahrnut	  veškerý	  využitý	  materiál.	  Vstupné	  připadne	  v	  plné	  výši	  obci.	  
c) Velikonočního	  zdobení	  se	  nemohou	  z	  osobních	  důvodů	  zúčastnit:	  Radka	  Vávrová,	  Dana	  Zemanová	  
d) Příští	   středu	   11.3.	   ve	   20	   hodin	   se	   uskuteční	   tvořivý	   večer,	   kdy	   pro	   účely	   zdobení	   členky	   KK	   vytvoří	  

předlohy	  výrobků.	  
e) Akce	  se	  bude	  konat	  se	  součinností	  s	  RC	  Baráček,	  který	  bude	  mít	  na	  místě	  4	  stanoviště	  a	  žádá	  o	  dotaci	  

na	  využitý	  materiál	  cca	  600,-‐	  Kč.	  
f) Výzdoba	  bude	  zajištěna	  z	  dekorací	  využitých	  na	  akci	  Masopust.	  
	  

3. Příprava	  Vítání	  občánků:	  	  
a) BD	  zajistí	  pamětní	  listy	  a	  pozvánky,	  které	  budou	  zaslány	  přihlášeným	  dětem.	  
b) Kroniku	  zapůjčí	  a	  nadepíše	  Radka	  Vávrová	  (je	  třeba	  vyčkat	  na	  uzavírku	  přihlášek	  a	  vyžádat	  seznam	  od	  

Mirky	  Plevové).	  	  
c) Vítání	  proběhne	  na	  dvě	  várky	  –	  od	  14	  hodin	  a	  od	  15	  hodin.	  Děti	  budou	  rozděleny	  dle	  data	  narození	  na	  

první	  pololetí	  2014	  a	  druhé	  pololetí	  2014.	  V	  rámci	  skupiny	  pak	  abecedně	  nebo	  dle	  data	  narození.	  
d) Jako	  dárek	  pro	  účastníky	  vítání	  se	  komise	  dohodla	  věnovat	  poukázku	  do	  místní	  lékárny	  Jesenice,	  sídlící	  

v	  ulici	   Budějovická	   ve	   výši	   1000,-‐.	   Lékárna	  nevyužité	  poukázky	  proplatí	   zpět	   a	   ke	   každé	  poukázce	   se	  
zavazuje	  darovat	  balíček	  se	  vzorky	  dětské	  kosmetiky,	  apod..	  

e) Členky	  komise	  se	  pokusí	  zajistit	  další	  poukazy	  na	  slevy	  či	  vstupy	  z	  oblasti	  volnočasových	  aktivit	  pro	  děti.	  
f) Centrum	  plavání	  a	  RC	  Baráček	  osloví	  za	  tímto	  účelem	  BD.	  
g) Výzdobu,	   objednání	   květin	   pro	   maminky	   v	  počtu	   kusů	   dle	   přihlášených	   dětí	   (cca	   45)	   a	   květinové	  

aranžmá	  na	  řečnický	  pult	  (stůl	  s	  kronikou)	  zajistí	  AC.	  Rozpočet	  pro	  květinu	  je	  určen	  maximálně	  do	  100,-‐	  
-‐	  150,-‐	  Kč,	  květinové	  aranžmá	  na	  stůl	  bude	  do	  500,-‐	  Kč.	  

h) O	  hudební	  doprovod	  se	  postará	  DZ	  –	  osloví	  ředitelku	  školy.	  
i) Na	  vítání	  budou	  vytvořeny	  směrové	  cedule	  –	  vytvoří	  BD.	  
j) Zajištěna	  byla	   fotografka	  Martina	  Venená	   z	  fotoemotion.cz.	   Za	   akci	   si	   účtuje	  350,-‐	   Kč,	   dodá	   všechny	  

fotografie	   v	  netisknutelné	   kvalitě,	   tisknuté	   fotografie	   nebo	   fotografie	   v	  digitální	   podobě	   vhodné	   pro	  
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tisk	  nabídne	  rodičům	  přímo	  a	  budou	  se	  řídit	  ceníkem	  na	  jejích	  webových	  stránkách	  (tisknutá	  fotografie	  
cca	  65,-‐	  Kč)	  
	  

4. Na	  Fesťáček	  se	  nedaří	  zajistit	  program.	  Komise	  navrhuje	  přesunutí	  na	  19.6.,	  RV	  zjistí	  možnosti	  programu	  na	  
tento	  den.	  Program	  musí	  být	  uzavřen	  nejpozději	  do	  15.3.	  
	  

5. Čarodějnice	  
a) Odpolední	  program	  bude	  výhradně	  určen	  dětem	  –	  čarodějnické	  soutěže,	  soutěž	  o	  masku,	  aj.	  
b) Pálení	  hranice	  připadne	  na	  cca	  19	  hodinu.	  
c) Občerstvení	  zajistí	  výhradně	  obecní	  hospoda.	  
d) Odsouhlasena	  byla	  účast	  zájemkyně	  o	  stánek	  se	  sladkostmi	  p.	  Sládkové,	  ta	  byla	  informována	  o	  změně	  

v	  cenách	  za	  úklid,	  elektřinu	  a	  to	  3x3	  metrový	  stánek	  bude	  zpoplatněn	  částkou	  1000,-‐	  Kč	  (plus	  cena	  za	  
zábor).	  

e) Na	  odpoledne	  se	  KK	  pokusí	  sehnat	  kouzelníka/čaroděje.	  
f) Na	  akci	  je	  objednána	  ohnivá	  show,	  která	  vystoupí	  po	  setmění.	  

	  
6. Shrnutí	  masopustu	  -‐	  nedostatky	  

a) Na	  masopustu	  je	  dle	  zpětného	  ohlasu	  třeba	  příště	  zajistit	  vytápění	  do	  stanu	  s	  živou	  hudbou.	  
b) Obecní	  hospoda	  bude	  muset	  rozšířit	  na	  příští	  ročník	  obsluhu	  i	  počet	  stánků.	  
c) KK	  navrhuje	  příští	  ročník	  zpestřit	  bohatším	  programem	  do	  průvodu.	  

	  
7. Vyplácení	  odměn	  proběhlo	  po	  Masopustu	  a	  další	  proběhne	  po	  ukončení	  II.	  kvartálu	  a	  to	  na	  žádost	  účetní	  a	  

pana	  starosty	  s	  ohledem	  na	  přihlašování	  a	  odhlašování	  pracovního	  poměru	  na	  příslušné	  úřady.	  To	  znamená	  
ve	  výplatách	  za	  měsíc	  červen.	  Komise	  je	  s	  tímto	  srozuměna	  a	  souhlasí.	  Členky	  komise	  obdržely	  odměnu	  za	  
I.	  kvartál	  a	  souhlasí	  s	  její	  výší.	  
	  

Komise	  se	  dohodla	  na	  kreativní	  schůzce	  11.3.2015.	  

Zapsala	  Blanka	  Drahošová	  


