ri
11. zápis z jednání Komise kultury, školství

a cestovního

ruchu

5. 11. 2019
Soběslav
PřítomnÍ:

I. MoHková, A. Krejčová, J. Palasová, M. Pimperová, D. Likařová

Omluveni:

P. Srncová

Program:
L

Porada k akci,,Rozsviceni vánočního stromu", rozdělení odpovědnosti a kompetenci

Add1/
Datum konání akce v sobotu 30, 11. 2019 na náměstí Republiky od 10:30 do 18 hodin.
Pořadatel Diakonie ČEE Rolnička spolu s partnerem městem Soběslav za technické podpory KDMS a SMS.
KDMS zajistí technickou podporu kulturního programu, tzn. podium, ozvučení, osvětlení, stany, lavice a stoly,
topná tělesa.
SMS zajisti technickou přípravu pro samotné rozsviceni stromu a světelných andělů. Tyto objekty se budou
rozsvěcovat ručně na signál daný moderátorem. Manuálrí rozsvicení zajistí členové komise dle předešlé dohody
a rozdělem stanovišť. SMS poskytne pracovnika (elektrikáře) k rozvedeni elektřiny do stánků.
Zajištěno:
- distribuce plakátů, letáků a pozvánek
- propagace akce
- výroba betlémů na výstavy skrze soběslavské školy
- uspořádáni stánků na náměsti
- povolení k uspořádání akce a záboru náměstí
- domluveno s MP zajištění volných parkovacích míst u stromu, aby se zde mohli volně pohybovat lidé
- domluveni umělci
- technické zajištěni podia a zvukaře
- dobrovolníci k zajištění dětských aktivit
- rekvizity k dětským aktivitám
- domluvena spolupráce s Blatským muzeem na poskytnutí prostor přizemi Smrčkova domu

Vyvrcholení kulturního programu a samotné rozsvícení stromu:
16:30-16:45
Cca před í7:00

vystoupenísóIistyoperyvOlomouciJiřihoPřibylaspoluspěveckýmsboremAnonymVoice
moderátor uvede rozsviceni stromu a popřeje krásný advent
společný zpěv s J. Přibylem k zazpiváni písně s návštěvniky akce, rozsvicení vánočního
stromu
po rozsviceni se budou společně zpivat ještě další 2 koledy, hudební doprovod zajistí Anonym
Voice

Program pro děti bude probihat od 10:30 do 16:30 hod.
Program bude spojen s úkoly, které děti budou plnit po celý den a odnesou si za ně odměnu.
Úkoly jsou spojeny s tradičnimi vánočními zvyky (např. zdobeni perníčků), celkem budou 4 stanoviště.
0 vyhodnoceni se postará stánek infocentra, který zároveň bude nabízet dárkové zboží.

doladily
Termin příštihojednáni: 19. 15. 2019, na toto jednáni budou pozváni zástupci Rolničky, aby se společně
posledni připravy akce.
Zapsala: Michaela Pimperová, 6. í 1. 2019

