'í;e@et57
IO, zápis z jednání Komise kultury, školství a cestovního

ruchu

3. 10. 2019
Soběslav
Přítomni:

I. Moliková, A. Krejčová, P. Srncová, M. Pimperová, D. Lhotáková

Omluveni:

J. Palasová,

Program:
1.

Finalizace programu akce,,Rozsvíceni vánočrího stromu", rozdělení odpovědností a kompetenci

2.

Různé

Add 1/
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.
Rolnička uspořádá tradičrí jarmark s prodejem výrobků a občerstveni spolu s ukázky řemesel a lidových zvyků.
Rolnička dále zajisti výrobu a distribuci plakátů a letáků na akci.
KDMS zajisti technickou podporu kulturniho programu, tzn. podium, ozvučeni, osvětleni, stany, lavice a stoly,
topná tělesa.
Kulturní program akce:
10:30

Slavnostní zahájeni - (přivitáni účastniků J. Bláha a K. Novák)

10 :45-11:15

Koledyavánočnipísně(SoběsIavskýžest'ovýorchestr)

1115-13:00

Reprodukovanáhudba-prostorprokIidnénakupováninajarmarku

13 :00-13:35

VystoupenifIétnovéhosouboruFLAUTISONORIZUŠSoběsIavaZUŠJH

14 :00-14:35

Vystoupení komorniho pěveckého sboru Anonym Voíce

15 :00-16:00

VystoupenízpěvačkyJanyRychterovéskapelouavánočnímpásmemproděti

16 :30-16:45

VystoupenísóIistyoperyvOIomouciJiříhoPřibyla-vánočnipisně,pozvánkanajeho
vystoupení v KD v prosinci

Cca17:00

Rozsvícemvánočnihostromu-předrozsvícenimvystoupízástupceměstaazástupce
Rolníčky, kteří z podia popřejí účastnikům akce

Do18:00

Reprodukovanáhudba,postupnýodchodúčastmkůaukončeníakce

Kromě kulturniho programu na podiu připravuje komise spolu s infocentrem a Blatským muzeem také program
pro děti, který 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 tradičními vánočními zvyky (např. zdobeni perníčků),
celkem budou 4 stanoviště. O vyhodnocení se postará stánek infocentra, který zároveň bude nabizet dárkové
zboží. Prostřednictvim Rolničky oslovi komise dobrovolníky z řad studentů gymnázia, kteří by byli

ochotnipomoci

při organizaci dětských aktivit.
V prostoru kolem kašny budou děti vozit poníci (zajišt'uje Rolnička).

Add 2/
Komise byla oslovena prostřednictvim jeji členky panem Petrem Chvojkou, aby se zúčastnila jeho jednáni
s mistostarostou Soběslavi v záležitosti týkajicí se základnich škol v Soběslavi. Komise se shodla, že se jednání
nezúčastni, nebot' to nepatří do jejích kompetenď.

Termín příštího jednárí: 2. týden v říjnu 2019
Zapsala: Michaela Pimperová, 4.10. 2019

