Zápis Kulturní a sportovní komise č. 5
Konání:

6. 11. 2019 v 18 hodin

Přítomni:

Lenka Smutná, Jiří Polák, Drahomíra Doležalová, Zdena Jandová, Jana Tůmová, Simon
Vejtasa, Jiří Koukal, Marek Zigmund, Ivana Kolečková, Lada Hrazdirová, Michaela
Hrtoňová.

Hosté:

Radomír Vondra, Petra Goldová

Program schůze Komise
1. Hlasování o podobě programu schůze: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
2. Rozpočet 2019
a. Všem členům byl předložen rozpočet kulturních akcí za rok 2019.
3. Hřiště Malínská
a. Starosta MČ představil členům Komise projekt nového hřiště na ulici Malinská.
b. Rozpočet pro výstavbu hřiště je cca 2,1mil. Kč.
4. Rekonstrukce radnice
a. V budoucnu by měla proběhnout rekonstrukce půdního prostoru radnice MČ, která by
měla sloužit i ke kulturním účelům.
b. Členům Komise byla představena studie s návrhem rekonstrukce těchto prostor.
5. Výročí 800 let první písemné zmínky o Br. Ivanovicích
a. Komise projednala možné podoby oslav výročí první písemné zmínky, které
proběhnou dne 20. června 2020 souběžně s konáním hodů
b. Starosta MČ osloví pana Protivínského s nabídkou spolupráce na organizaci
6. Využití kaple na místním hřbitově –
a. Členové navrhují možnost prohlídky za přítomnosti členů radnice MČ
b. Vzhledem ke špatnému stavu zatím není využití této kaple možné
7. Den veteránů
a. ZŠ Měšťanská dne 10.11. organizuje oslavy ke Dni válečných veteránů
8. Vánoční strom
a. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku při ulici 1.května proběhne dne 29.11.
od 16:30
b. Ozvučení a hudební doprovod akce zajistí DJ Boris.
9. Ples MČ
a. Ples MČ se uskuteční v pátek 24. ledna 2020
b. Komise projednala způsob vydávání sponzorských vstupenek.
c. Moderátory akce budou manželé Tománkovi, mezi hosty plesu budou patřit
www.cirkusjinak.cz a VSK Univerzita Brno – Tigers Cheerleaders.
10. Divadlo
a. Předsedkyně Komise oslovila divadelní soubor Stodola, která nabídla MČ několik
divadelních představení.
b. Termín předběžně určen na 9. června 2020 v 19:00, vstupné 100 Kč
11. Letní kino
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a. Během letních prázdnin 2020 opět proběhne 6x promítání letního kina na nádvoří
radnice MČ.
b. Komise doporučuje ponechat cenu vstupného ve stejné výši (80 Kč / 40Kč)
c. Na příští schůzce navrhnout tituly
Koncert kapely Progres 2
a. Součástí koncertu bude i předkapela.
b. Komise projednala cenu vstupenek na koncert a navrhla cenu 290,- Kč v předprodeji a
350,- Kč na místě.
SK Tuřany
a. Fotbalový klub SK Tuřany plánuje organizaci oslav 90 let od založení (předběžně 27.6.)
b. Součástí oslav letní noc na betonovém hřišti za Sokolovnou, vstupné 100 Kč, kapelu
poptá P. Goldová
Slavnosti tuřanského zelí
a. Slavnosti se uskuteční v sobotu 19. září 2020.
b. Návrh ceny vstupného: předprodej 150,-/80,-, na místě 200,- /100,c. Upraveny ceny za nájem stánků: půlden 1 000,-, celý den 2 000,-Kč
d. Na dopolední program oslovit kouzelníka
e. Vize 2021 – možné rozšíření slavností do prostor před radnicí
Souhrn vybraných kulturních akcí
a. Ples MČ (24.1.)
b. Koncert kapely Progres 2 (29.5.)
c. Dětský den (30.5.)
d. Divadelní představení (9.6.)
e. Letní kino (srpen)
f. Slavnosti Tuřanského zelí (19.9.)
Různé
a. Vznesen návrh na konání „Dýňobraní“ na podzim 2020.
b. 5.12. se bude konat „Mikulášská nadílka“ v restauraci Texas Ranch
c. 23.12. se uskuteční rozsvěcení vánočního stromu v Brn .Ivanovicích.
d. Návrh na instalaci dočasné fotovýstavy v přírodě, v rámci celé MČ, léto 2021
Závěr
a. Příští zasedání Komise se bude konat ve čtvrtek 16. ledna v 18 hodin na Orlovně.
Zapsala: Lenka Smutná

