
Schůzka komise pro kulturu a společenský/spolkový život konaná 30.11.2022 

Zúčastnili se: PhDr. Dora Poláková, BcA. Adéla Rozehnalová, Mgr. Edita Šimková, hana Morsteinová, 
Václav Šimáček, Mgr. Lenka Kudláková a Bohdana Růžičková (tajemník) 

Omluveni: Martina Havlíková 

Program: 

1. Adventní akce 2022 
2. Kalendář akcí 2023 (největší akce) 
3. Kultura ve Slivenci a sponzoři 
4. Spolupráce se spolky – návrhy a připomínky 
5. Propojení činnosti komise s komisí pro rodinu a s komisí pro školství a tělovýchovu 
6. Podněty, dotazy, diskuze 
 

Ad 1) L. Kudláková seznámila všechny s nadcházejícími adventními akcemi. Byly rozdány plakátky 
s prosbou o další propagaci. 

Ad2) Předložen kalendář akcí pro r. 2023 

Termíny: 
12.2. Masopust 
1.4. Velikonoční jarmark 
2.-3.6. Slivenecké letnice, Den dětí 
9.9. Slivenecký burčák, Hafík 
26.11. Rozsvěcení vánočních stromů 
16.12. Vánoční jarmark 
 
L. Kudláková vyzvala k aktivnímu zapojení do těchto akcí. H. Morsteinová přišla s návrhem 
zakoupení venkovního ozvučení (Unie rodičů), s dotazem, zda jej může MČ někde uskladnit. 
Ozvučení by se potom dalo využívat pro společné akce. Je třeba zjistit doplňující info (kdo byl za 
provoz zodpovědný a kde by se dalo uskladnit). Pí Morsteinová a L. Kudláková slíbily zjistit. 

Pí Šimková a pí Poláková přislíbily za RC Pecka znovu zorganizovat dětský den. 

Pan Šimáček se nabídl s doporučením účinkujících na festival Slivenecké letnice. 

Ad 3) L. Kudláková informovala, že v souvislosti s investicemi a výdaji MČ plánovanými na rok 
2023, je v nutné oslovovat sponzory. Seznámila s možnostmi (sponzorská smlouva). Pan Šimáček 
a paní Šimková reagovali konkrétními návrhy. 

Ad 4) Spolupráce s některými spolky (AFK, RC Pecka) je výborná. Neuspokojivá je spolupráce se 
spolkem holubářů a TJ Sportovním klube Slivenec. Účastníci se shodli, že se pokusí situaci zlepšit. 
Je to úkol dlouhodobý. Je důležité získat informace o jejich činnosti a pozvat je na některé akce 
MČ. 

Ad 5) Propojení činnosti komise pro rodinu: Připomínkování chystané ankety a participace na 
plánovaném Dni rodiny – úkol pro všechny (květen 2023). 

                                                                                                     Zapsala: Bohdana Růžičková 

 
 


