Zápis z 11. jednání kulturní komise
Datum jednání: 24.10.2016
Účastníci: Adamcová Hana, Kapuciánová Lenka, Klívarová Lenka, Zaujec Pavel
Omluveni: Musilová Eva
Hosté: Machová Marie, Cablk Zdeněk
Kulturní komise projednávala akce, které připravuje Město Borohrádek:
1) Divadelní představení
- divadlo kvasinských ochotníků - hra „Poručík Colombo zasahuje“ – sobota 19.11.2016 od 19:00 v kině
2) Vánoční (adventní) trhy – náměstí Borohrádek – termín konání sobota 26.11.2016
PRODEJCI:
Jeden stánek:
1. Pavla Beránková (605356515/pajinka-b@seznam.cz): Fimo šperky, plstěné vánoční dekorace
2. Paní Stýblová (724417252/jitastyblova@seznam.cz): šité věci z látky, prostírání
3. Miroslava Majtánová – Sokolová (775869557): palačinky a marmelády
4. Zuzana Uhrová (731179753): dekorace, vyřezávané ozdoby, přání s vlastní tvorbou
5. Pavla Adámková (724960160/horinkova.pavla@seznam.cz): bižuterie
6. Kateřina Vacková (šperky).
7. Radka Šulíková (605729545): šité tašky, háčkované čepice
8. Pan Zumr (605531501): domácí produkty ze zeleniny – kečup, horčice
9. Květinářství paní Smisitelová
10. BRAMBORÁKY – v jednání
11. ZŠ TGM Borohrádek
Dva stánky:
12. Hunalová Tereza, Jindrová Zuzana (602529805, 734820457): domácí dezerty
13. CZŠ Borohrádek
14. Eko-farma Bozetice, pan Podstávek (728204040): ochutnávka + prodej čajů
Vlastní stánky:
15. Pan Truhlář – jmelí (739 206 748)
16. Mléčné výrobky z ekofarmy MP Rampuše (http://www.vyrobkyzfarmy.cz/zbozi/mlecne-vyrobky/ )
17. Pavel Zaujec – občerstvení
18. Medovina
19. Frolíkova káva
+ pásmo vystoupení dětí ze ZŠ TGM, CZŠ a MŠ – domluví p.Machová
- stánky budou zapůjčeny od Města Horní Jelení, přistavení kamionu pro vystupující – p.Bahník
3) Vánoční koncert skupiny NEZMAŘI s dětským sborem – středa 7.12.2016 v kostele Borohrádek,
začátek vystoupení bude upřesněn
4) Adventní koncert v šachovském kostele – sobota 17.12.2016 od 15:00 hodin – vystoupí Prausův sbor
pod vedením Mgr.Zemánkové a p.Smolík z Holic – hra na zrestaurované varhany – zajišťuje Osadní
výbor Šachov
5) Rybova mše vánoční + sbor CARMINA z Rychnova n.Kn. – neděle 18.12.2016 v kostele Borohrádek,
čas bude upřesněn

6) Silvestrovský ohňostroj – náměstí Borohrádek – sobota 31.12.2016 od 18:00 hodin
7) Termíny plesů a prozatím plánovaných akcí v roce 2017:







20.1.2017 – ples sportovci - PÁTEK !!!
18.2.2017 – ples myslivci + rybáři
25.3.2017 – ples SRPŠ při ZŠ TGM Borohrádek
8.4.2017 – maškarní karneval města Borohrádek
13.5.2017 – módní přehlídka (p.Vojnarová)
27.5.2017 – májové odpoledne a dětský den na hřišti

Upřesnění a organizace jednotlivých akcí bude průběžně a aktuálně domluveno vždy před konáním
dané akce telefonicky nebo pře e-mail.
Předběžný termín dalšího jednání kulturní komise: leden - únor 2017
Téma jednání: - upřesnění akcí pro rok 2017
V Borohrádku dne 2.11.2016
Zapsala: Adamcová Hana

