1. zápis z jednání Komise kultury, školství a cestovního ruchu
18. 1. 2022
Město Soběslav
Přítomni:

I. Molíková, A. Krejčová, D. Líkařová, J. Palasová, M. Pimperová, P. Srncová

Host:

R. Štaubrová (Rolnička)

Program:
1. Zhodnocení adventních a vánočních akcí na náměstí v Soběslavi
2. Kulturní akce na náměstí Republiky v roce 2022
3. Velikonoční jarmark a celodenní akce
1. Zhodnocení adventních a vánočních akcí na náměstí v Soběslavi
Na základě ohlasů veřejnosti zhodnotily členky komise adventní a vánoční akce, které proběhly v prosinci 2021
na náměstí Republiky, jako velice zdařilé. Významné poděkování patří Diakonii Rolnička za partnerství na
adventních akcí. Velké poděkování patří pracovníkům kulturního domu, Správy města Soběslavi a panu
Matoušovi ze Správy lesů města Soběslavi, kteří se významně podíleli na technickém a materiálním zajištění
všech akcí. Bez dobrovolníků a dalších podporovatelů by se akce nemohly uskutečnit.
2. Kulturní akce na náměstí Republiky v roce 2022
Předběžně byl dohodnut harmonogram akcí, které by mohly probíhat na náměstí Republiky během roku 2022.
Např. celodenní jarní akce spojená s velikonočním jarmarkem, letní koncerty, popř. divadla pro děti, adventní a
vánoční akce. Komise chce opět navázat na úspěšnou spolupráci s místními školami, muzeem, pěveckými sbory,
spolky a dalšími. Rozsah akcí bude stále podléhat epidemiologické situaci. Harmonogram a programové zajištění
jarních, letních a zimních akcí bude postupně představen a předložen ke schválení radě města.
Členky komise dále projednali tzv. „dobrovolnictví v kultuře“, kdy by se mohli vytipovat potenciální dobrovolníci
mezi obyvateli města, kteří by pak spolupracovali při určitých venkovních akcí, kdy je třeba fyzicky pomoci se
stavěním a přípravou akce.
3. Velikonoční jarmark a celodenní akce
Členky komise spolu se zástupkyní Diakonie Rolnička navrhly uskutečnění velikonočního jarmarku včetně
celodenní kulturní akce na náměstí Republiky v dubnu 2022. Jednalo by se o akci ve spolupráci města, kulturního
domu a Rolničky. Harmonogram akce včetně navržené dramaturgie bude představen radě města na jejím příštím
jednání.
Termín příštího jednání: začátek února 2022
Zapsala: Michaela Pimperová, 19. 1. 2022

