ZÁPIS
ZE SCHŮZE KULTURNÍHO VÝBORU OBCE PROVODOV – ŠONOV
KONANÉ DNE 20.06.2022 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
ÚČAST: p. Daněk, p. Zelený, pí. Nyklíčková, p. Nyklíček, pí. Hejčlová, pí. Pavelková,
p. Sochor
HOST: p. Kulek, pí. Novotná a pí. Uhlířová (MŠ)
ZAHÁJENÍ: 18.00 hod., UKONČENÍ: 19.30 hod.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1)

Akce OSLAVA 50 LET MŠ, Ne 26.6.2022, zahrada MŠ / vevnitř (déšť)

- byly finálně upřesněny detaily akce
- jako hosté se zúčastnily z MŠ pí. Novotná a pí. Uhlířová a p. starosta Kulek
- hlavním pořadatelem je MŠ – KV byl přizván ke spolupráci
- plakát hotov a zveřejněn
- 13:30 hod. – zahájení akce proslovem p. starosty
- 13:40 – 16:00 hod. – průběh akce
- 14:00 – 14:45 hod. – divadlo Kozlík (na koberci)
- 15:00 – 15:15 hod. – vystoupení dětí z tanečního souboru Stepík (na koberci)
- 15:15 – 15:45 hod. – vystoupení dětí MŠ
- v průběhu akce otevřená MŠ k prohlídce / retro koutek v MŠ / prodej prací dětí
- fotograf akce - p. Daněk st.
- předpokládaná účast 200 – 300 osob
- KV zajistí na akci:
•

prodej knížek (Náchodsko z nebe + Nesvačilov), pohlednic, medailí obce dle
ceníku – provozní zálohu předá obsluze Iveta Hejčlová

•

výdej letáků Kladského pomezí

•

poskytnutí nápojů zdarma
- káva, čaj, limo (rozlévané) – nákup zajistí Iveta Hejčlová

•

drobné občerstvení – koláčky + srnčí hřbet – prodej za symbolickou cenu
5,- Kč/ks (výtěžek z prodeje pro MŠ)

•

květiny pro pozvané ženy – 36ks + 1ks pro vedoucí Stepíku – nákup zajistí Iveta
Hejčlová

•

ozvučení z aparatury – instalaci zajistí p. Malina

- za KV budou výše uvedené zajišťovat 2 osoby – pí. Pavelková, pí. Špačková
- KV bude umístěn v altánu, zázemí zde bude mít i MŠ – prodej prací dětí (výtěžek
z prodeje pro MŠ)
- MŠ zajistí u p. Burdy prodej cukrové vaty + párku v rohlíku (zároveň toto bude odměna pro
vystupující ze Stepíku + děti z MŠ – proti poukazu od MŠ – využité poukazy uhradí obec)
- MŠ bude od p. Maliny zaučena na obsluhu aparatury
- TS v týdnu před akcí zajistí:
- posečení zahrady
- odpadkové koše
- instalaci koberce pro vystoupení divadla Kozlík a Stepíku
- dovoz 2ks stanů 3x6m (budou uschovány ve skladu hraček na zahradě) – stany postaveny
+ 2ks stolů nachystány v rámci příprav členy KV v neděli dopoledne a uklizeny po akci
- SRAZ VŠECH ÚČASTNÍKŮ V NE 26.6.2022 V 10.00 HOD. NA ZAHRADĚ MŠ

2) Proběhlá akce „Dětský den“, Ne 5.6.2022, fotbalové hřiště Provodov
- O. Daněk ještě jednou poděkoval všem za pomoc při organizaci a Ivetě Hejčlové za
koordinaci akce
- akce hodnocena jako velmi úspěšná s bohatým programem
- návštěvnost 143 soutěžících dětí (rekordní)

3) Jubilanti 2022
- aktuální seznam a personální rozdělení z minulé schůze KV platí nadále (do konce
volebního období)
– na další schůzi KV budou upřesněni jubilanti v říjnu 2022 (než bude po volbách ustanoven
nový KV)

4) Ostatní
- Akce „Týden dobrých skutků“, červen 2022, OH (2. pokračování)
- na minulé schůzi KV představeno pokračování besed p. Daňkem
- zapůjčeno 25 ks židlí z Orelny (ne nových) – dovoz do OH zajistil p. Uždil + p. Daněk

- Akce „Vítání prvňáčků“, Čt 1.9.2022, ZŠ Provodov
- za KV účast pí. Turková + pí. Nyklíčková, p. starosta za obec
- dárky pro prvňáčky má již obec nakoupeny
- sraz na místě v 7.45 hod., od 8.00 hod. zahájení akce

- Akce „Setkání s důchodci“, Pá 7.10.2022, Orelna v Šonově
– p. Daněk oslovil dle zaslané nabídky – lidový vypravěč + malá dechovka (4 osoby) – cena
24.000 Kč za cca 2 hodiny programu vč. dopravy (Uh. Hradiště)
– KV doporučil objednat (bude již v gesci nového KV)
- datum konání KV stanoveno – viz výše
- p. Daněk potvrdil datum p. Koníčkovi + předal mu kontakt na p. Malinu z KV ohledně
zajištění ozvučení jejich vystoupení

- Akce „Vítání občánků“, říjen 2022, zasedací místnost OÚ
- na dalším jednání KV budou projednání detaily akce (bude již v gesci nového KV)
- na další jednání KV p. Daněk zajistí na OÚ aktuální seznam nově narozených dětí

- Akce „Vánoční koncert“, prosinec 2022, Orelna v Šonově
- Iveta Hejčlová zajistí možnosti do další schůze KV (bude již v gesci nového KV)
- Nabídka revivalů kapel
- p. Daněk prezentoval zaslanou nabídku (např. Jiří Schelinger, Scorpions apod.)
- vzato KV na vědomí s případnou možností využití na akcích v roce 2023/dalších letech

5) Diskuze
- na dalším KV bude upřesněno přátelské rozloučení členů KV v tomto volebním období
- fotky z vítání občánků 8.5.2022 jsou ve zpracování (p. Daněk st.) – předání cca do konce
června 2022
- p. Daňkem prezentována cenová nabídka možnosti výroby obecního erbu na jehle jako
dárkového předmětu obce, popř. i praktického využití – lze zapíchnout do klopy saka – KV
doporučil k objednání - p. Daněk přislíbil projednání s p. starostou

Další schůze kulturního výboru se uskuteční dne 07.09.2022 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ
Zápis vyhotovil dne 22.06.2022: Ondřej Daněk

