Zpráva Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza za 1. pololetí roku 2019
Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza (dále jen KSK) pracovala ve složení: předseda Petr
Koza, členové Radek Bartoš, Ladislav Čech, Jessica Kuttová, Vladimír Lopata, Jan Michálek a Václav
Moulis. Členové se scházeli jednou měsíčně na pravidelných organizačních schůzích a na pořádaných
akcích.
KSK uspořádala v první polovině letošního roku tradiční akce jako Den matek, Den dětí, Slavnosti
města a 5 koncertů dechové hudby v KD Klub. Dále obnovila akce jako Posezení zástupců města,
organizací a spolků, Masopust, Maškarní bál pro děti a Diskotéka na kolečkových bruslích, které se
v posledních letech nekonaly. Zorganizovala však i zcela nové akce – cestovatelskou besedu Zikmund
100 a Pivní slavnosti.
Do konce června čeká KSK ještě spolupráce se SOU stavebním na realizaci tradičních Keramických
trhů, které se letos konají v neděli 30. 6. 2019 od 9 do 16 hodin.
KSK uspořádala za 1. polovinu roku celkem 15 akcí, což je třikrát více než za stejné období roku 2018.
Na realizaci výše jmenovaných akcí bylo z rozpočtu města k 26. 6. 2019 využito 467 378 Kč (z toho
266 793 Kč na Slavnosti města), na vstupném a poplatcích se městu celkem vrátilo zpět 87 610 Kč. Na
zajištění Slavností města dostalo město dar ve výši 30 000 Kč od fy Marius Pedersen. Na zajištění
pořadu dechovek získalo město dotaci ve výši 30 000 Kč od Plzeňského kraje.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům KSK za poctivou práci, kterou při přípravě akcí odvedli,
skupině údržby za přípravu technického a materiálního zabezpečení akcí a to i mimo svou pracovní
dobu, místním spolkům, které se tradičně zapojují do programu některých akcí nebo se přímo podílejí
na jejich přípravě a samozřejmě občanům za účast na akcích a za podněty a připomínky, díky nimž
můžeme akce stále vylepšovat.
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