Zápis ze schůze sportovně kulturního výboru, Sdružení janovských rodičů a přizvaných hostů
Místo konání: Kavárna Janová
Den, čas: 14.10.2013 od 18 do 19:30
Účastníci viz. prezenční listina.
Sportovně kulturní výbor se sešel v počtu 3 členů z 5 – je usnášení schopné, ostatní členové byli
omluveni.
Předsedkyně sdružení a současně předsedkyně sportovně kulturního výboru sezvala zúčastněné
strany z důvodu budoucí stálé spolupráce, vzájemné výpomoci a podpory.
Body jednání:
Svatomartinská vycházka s lampióny
Termín uskutečnění – pondělí 11.11.2013, zahájení v 17 hodin před obecním úřadem. Sraz na
přípravy v 14:30. Příprava stezky: Markéta Spurná s dobrovolníky. Stezka povede od obecního úřadu
po cyklostezce mezi domy,ke hřbitovu a dále po silnice směrem zpět do obce ke škole, kde se bude
opět konat opékání.
Kůň – v jednání (Zlatka Svobodová, Lenka Pospíšilová)
Svatý Martin – Vít Kopecký
Přípravy:
Špekáčky, chleba, kečupy, hořčice – Michaela Petřeková
Víno, cukry a ostatní suroviny na svařené víno a čaj zajistí Lenka Pospíšilová, rovněž domluví s paní
Marií Olšákovou přípravu. Ředitel školy povolil využití školní kuchyně na přípravu.
Svatomartinské rohlíčky – Markéta Trlicová, Daniela Mikulcová
Dřevo na hřišti již zajištěné je.
Plakáty, vyhlášení zajistí Michaela Petřeková.
*30.11.2013 Džejmsovci pořádají Volejbalový turnaj (organizační poznámka pro stanovení časového harmonogramu)
Jarmark
Tradiční „Vánoční jarmark“ se z organizačních důvodů, ohlasů veřejnosti aj. přesouvá na dřívější
termín a to pátek 6.12.2013, vystoupení dětí u stromečku v 16 hodin, prodej od 15 hodiny( v případě
konání zabijačky i dříve).S ředitelem školy bylo domluveno: krátká pásma děti z MŠ a ZŠ, výrobky na
prodej.
Sdružení zajistí: stánky – Lenka Pospíšilová
Zabijačka – v jednání Lenka Pospíšilová s Jožkou Pončíkem.
Frgále – na prodej(domluví Michaela Petřeková s M.Olšákovou), vánočky – pro děti, čaj,
svařák(suroviny zajistí Lenka Pospíšilová)

Prostory - omezení provozu nahlásit (doporučeno obrátit se na tiskovou mluvčí MěÚ Vsetín – zajistí
Michaela Petřeková) a obec.
Aparatura – M. Lucbauer
Řemesla:
osloví:
perníčky, med – Lenka Pospíšilová s Paní Chudějovou
místní kovář Grygar – Lenka Trlicová
Florbalový turnaj
14.12.2013 M. Lucbauer organizuje florbalový zápas v místní sportovní hale: personální výpomoc,
zajištění baru –Lenka Pospíšilová, dále dle domluvy.

Papučový bál a Pyžamový karneval s Večerníčkem rok 2014
Termín se odvíjí od možnosti hudby, termínu sousedského plesu, zapůjčení stolů na bál.
Termíny jsou zatím stanoveny dva a to takto:8.,9. Února nebo 22.,23. Února.
V jeden víkend dvě kulturní akce:
Pro dospělé v sobotu Papučový bál
Pro děti v neděli Pyžamový karneval s Večerníčkem
Papučový bál : „Dámy večerní róbu, pánové smoking a …. Papuče“ Soutěž o nejkrásnější papučku –
ženská, panská“
Oslovit vedení obce – vyžádání souhlasu pro tuto akci konanou v místní sportovní hale M.Petřeková
M.Lucbauer – osloví hudbu – termíny, stoly(Sokol Vsetín – předá kontakty M.Petřekové)
Zjistit termín Sousedského plesu
Další podrobnosti, rozdělení prostoru(plánek má již vypracovaný M.Lucbauer) haly na taneční,
občerstvení a ostatní se bude dále vypracovávat na pracovních poradách.
Ozvučení na dětský karneval zajistí Rohlík(účast již přislíbil, není zatím nikde vázán termínem –
L.Pospíšilová)
Cvičení rodičů s dětmi – bohužel rozvrh E.Mertové neumožňuje aby cvičení vedla, k vedení cvičení se
nabídla Markéta Trlicová.

Zapsala: Michaela Petřeková DiS.
Předsedkyně sportovně kulturního výboru, předsedkyně Sdružení janovských rodičů

