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Komise kultuiy,

školství
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ruchu

31. 1. 2019
Městský úřad Soběslav
I. Moliková, A. Krejčová, J. Palasová, P. Srncová, D. Lhotáková, M. Pimperová

Přítomni:
Omluveni:
Program:

2.

Projednáni možnosti rozšíření programu Soběslavských slavnosti o dalši program, zaměřený předevšim
na rodiny s dětmí a děti samotné
Seznámení se se stanoviskem města ohledně podpory příměstských táborů

3.

Různé

1.

Add1/
J. Palasová informovala členky komise o schváleném programu slavnosti pro letošni rok s tim, že ještě
dolad'uje program zaměřujici se na rodiny s dětmi a děti samotné. Navrhla také, že pro tyto účely by se
mohl využit celý prostor v parku u knihovny nebo terasa knihovny. Nedoporučovala stavět dalši podium
s hudebnim doprovodem, neboť by dalši hudebni produkce nebyla slyšet kvůli programu na hl. podiu.
D. Lhotáková navrhla oslovit provozovatele tzv. ,,staročeských nebo historických" pout'ových atrakci,
které by zabavíly širší věkovou kategoríi dětí. A. Krejčová doporučíla umístít u atrakcí v parku u Hlásky
posezeni pro rodiče spolu s občerstvenim. l. Moliková slibila oslovit spolek žen z Myslkovic, které by
mohly pro děti připravit pracovni dilničku s tématem ,,Jak využit přirodni materiály k výrobě hraček"
(výrobky ze slámy, šusti atd.). Dále se jednalo o možnosti oslovit výrobce sladkého pečiva ze Soběslavi
(Středni školu řemeslnou, Cukrářstvi Beruška a Pekárnu Peta Bohemia) s tim, že prodejci budou mit
vlastni stánek. Do parku k posezeni navrhuje komise také pozvat pojzdnou kavárnu.
Členky komise předaly tipy a kontakty J. Palasové.
P. Srncová navrhuje změnu termínu slavností, nebot' se kryjí s termínem Táborských slavností. Dle
jejiho názoru by občané Soběslavi rádi navštivili obě konané akce.

Add 2/
A. Krejčová informovala členky komise o závěrech z jednáni Rady města Soběslavi týkajici se možnosti
čerpat dotaci prostřednictvim Mistni akční skupíny na zajíštěm programu pro dětí během letních prázdnín
(podpora přiměstských táborů). Komise bere na vědomi, že v současné době neni zveřejněna výzva
k podávání žádostí o grant a nejsou stanoveny podminky a pravidla pro realizaci přiměstských táborů.
Na základě vyjádření ředitele školy ZŠ E. Beneše je projeven zájem školy o realizaci přiměstských
táborů pro děti ze základnich škol v roce 2020. Komise považuje za vhodné, aby tyto příměstské tábory
byly zaměřeny i na děti z mateřských škol v době, kdy jsou obě mateřské školy v Soběslavi zavřené (tj.
14 dni o letních prázdninách).

Add 3/
M. Pimperová informovala o možnosti zveřejnit náplň práce komise na webových stránkách města.
Odsouhlasený text ke zveřejněni pošle M. Pimperová do kanceláře tajemnika MěÚ.
Ke zveřejnění sdileného e-mailu členů komise, sloužiciho pro doporučeni a postřehy občanů, zatim
vedeni města nepodalo žádnou informaci.

Komise jednala

o možnostech

personáíní

podpory

Rodíčovského

centra

Sobík,

který aktivně

spolupracuje s KDMS a realizuje různé akce pro děti. Vzhledem k nedostatku dobrovolniků se nemůže
zapojovat ve větší míře do akci pořádaných pro děti. Komise navrhuje oslovit studenty střednich

a vysokých škol se zaměřením na pedagogiku, kteři bydli v Soběslavi. Při kulturnich akcich by tak mohli
pomáhat s jejich realizací.
za
A. Krejčová navrhla pozvat na přišti jednáni komíse paní Marií Lustovou z MěÚa pamIvu Čejkovou
chtěly
dámy
se
obě
RC Sobik. Hlavním tématem přištiho jednáni komise bude školstvi, k němuž by
vyjádřit a informovat tak komisí o aktuálnich tématech k řešení v této oblasti. Předsedkyně komise
I. Molíková pošíe zvací dopisy Maríi Lustové a Ivě Čejkové.

Terrmn příštího jednání: 14. 2. 2019 od M:OO hod. v KDMS

Zapsala: Michaela Pimperová, 1. 2. 2ů19

