Zápis zjednání Kulturní komise (KK) ze dne 07.11.2019
místo konání: malá zasedací místnost budovy radnice Brno-Líšeň
Přítomni:

Hana Sosíková (předsedkyně KK), Sylva Marková, Zbyněk Stejskal,
Hana Zabloudilová, Šárka Zemanová

Omluveni:
Hosté:

Matěj Kos, Ladislav Valášek
Eva Svobodová, radní pro kulturu a dočasná ředitelka KCL
viz Příloha č. 1_Prezenční listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, prezenční listina - viz. Příloha č. 1
Doplnění bodů jednání - vyhodnocení soutěže "fotka svobody "
Výbory a komise - jednací řád
Informace z KCL - paní Eva Svobodová, radní pro kulturu a dočasná ředitelka KCL
Plán schůzí na 1. pololetí 2020
Diskuze
Závěr
Návštěva Malé Galerie LÍPA

Ad 1: Zahájení, prezenční listina
Jednání Komise zahájeno v 17:05 hod. Přítomno 5 členů, KK je usnášeníschopná.
Ad 2: Doplnění bodů jednání
Do zaslaného programu jednání byl doplněn bod:
Vyhodnocení soutěže "fotka svobody "
Paní radní pro kulturu zaslala soubor fotografií, které zaslali líšeňští občané do soutěže na téma "fotka
svobody“ vyhlášené KCL. Členové komise byli požádáni, aby vyjádřili svůj názor. Jelikož fotografie nejsou
očíslovány, uvedeme popis:
Paní Sosíková: 1. Děvčata v obilí, 2. Chlapec v obilí
Paní Marková: Chlapec v obilí
Pan Stejskal: Děti na houpačce
Paní Zabloudilová: 1. Děvčata v obilí, 2. Chlapec v obilí
Paní Zemanová: Chlapec v kaluži
Bylo by dobré všechny fotografie vystavit v galerii LÍPA i s komentářem. Vzhledem ktomu, že plán na výstavy
je pro rok 2020 plný, povede paní předsedkyně tuto soutěž jako náhradníka.

Ad 3: Výbory a komise - jednací řád
Nikdo neměl žádnou připomínku k jednacímu řádu. Předsedkyně KK doporučila, aby si všichni materiál uložili
pro možnou příští potřebu.

Ad 4: Informace z KCL - paní Eva Svobodová, radní pro kulturu a dočasná ředitelka KCL
a) Žádost o užívání nebytových prostor na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné
nájemné v budově KCL Kotlanova, herna - Orel jednota Brno - Líšeň pro kroužek ping-pongu - viz.
Příloha č. 2 tohoto zápisu.
KK vzala předložený materiál na vědomí: Pro 5 /proti 0/zdržel(a) se 0
b) Zřizovací listina KCL je upravena, nebudou se uzavírat smlouvy o výpůjčce každé 3 měsíce, nýbrž
se budou uzavírat na 12 měsíců.
c) Akce do konce roku:
Beseda k výročí Sametové revoluce se uskuteční dne 15. 11. 2019. Pozvánka s programem je
v Příloze č.3.
-

Vítání stromu republiky - jedná se 95 let starou tradici, kdy strom vybraný jako vánoční pro
Náměstí Svobody v Brně vyjede z Bílovic na koňském povozu a bude mít při své cestě několik
zastávek. V Líšni to budou 2 zastávky - u hřbitova a před zámkem. Akci pořádá ČČK.
Str. 1

Rozsvícení vánočního stromu na Nám. Karla IV. Vystoupí pěvecké sbory líšeňských ZŠ a soubor
Líšňáci. KCL plánuje toto rozsvícení vánočního stromu jako novou tradici, která se bude
každoročně opakovat.
-

Tradiční Silvestrovský pochod bude organizován KCL

d) Plánované akce začátkem roku 2020:
Příprava Ostatků: po loňské kritice organizaci akce zastřeší KCL, které bude koordinovat přípravu
se zapojenými spolky a NS Líšňáci. Akci bude financovat KCL.
Realizace opravy zahrady Dělňáku proběhne na jaře, bude tam mimo jiné umístěno trvalé pódium.

Ad 5: Plán schůzí KK na 1. pololetí 2020
Vždy první čtvrtek v měsíci, od 17. hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice Brno-Líšeň, tedy:
9. ledna, 6. února, 5. března, 2. dubna, 7. května a 4. června 2020.
Ad 6: Diskuze
a) Pokud má KK něco projednat, je třeba, aby materiály byly poskytnuty předsedkyni komise v takovém
předstihu, aby si je členové mohli prostudovat alespoň týden před jednáním komise.
b) Kdo organizuje Vánoční trhy?
Organizátorem je KCL. Tradiční farmářský trh doprovodí kulturní program - vystoupení na pódiu a
dílničky pro děti. Předpokládá se ukončení programu v 15 hodin.

Ad 7: Závěr
Jednání KK bylo ukončeno v 17:30 hodin a následně členové KK navštívili aktuální výstavu v Malé Galerii
LÍPA: Betlémy Jany Moštkové a šperky Hany Sosíkové.
Termín příští schůze je 5. prosince, dále pak 9. ledna - vždy malá zasedací místnost radnice.

Zapsala Šárka Zemanová

Hana Sosíková,
předsedkyně komise

Str. 2

KULTURNÍ
CENTRUM
LÍŠEŇ

Sametový
listopad 1989
v Líšni

Oslavte s námi 30 let svobody v Líšni

Pátek 15.11.2019 od 17.30 hodin
Program:
Beseda se zakladateli Občanského fóra v městě Brně.
Hosté:
□UDr. Dagmar Lastovecká, bývalá primátorka, senátorka a ústavní soudkyně,
□iří Netík, sochař a řezbář, zakladatel líšeňského OF,
Karel Fux, baletní mistr, spoluzakladatel líšeňského OF,
Alžběta Vlčková, výtvarnice a publicistka.
Vyhlášení vítěze soutěže Fotka svobody.
Koncert skupiny Hladolet s písněmi Karla Kryla.
Slavnostní závěrečný raut.

Kulturní centrum Líšeň, Dělňák, Klajdovská 28 Brno-Líšeň

