Zápis ze zasedání komise dne 7.5.2019
Přítomni: L. Lišková, M. Česneková, M. Švihla, R. Mareš, P. Seemannová, L. Wagnerová, j. Hyklová, M.
Jirků
Omluveni : Jiří Pluháček
Hosté: E. Slavíková, T. Tondr
Program:
1.Přivítání hostů a nových členů komise
2.ZVONY
Lucie připraví plán akce na vyvěšení na stojky,šipky, parkoviště, obědové lístečky a předá k vytištění
Janě, komunikace s médii, plánek stojek pro údržbu.
Údržba vyrobí stojky a koupí lana.
Již zajištěno: Toi Toi. Občerstveí, šermíří, jsou samostatní a přijedou v neděli. Richard po přijezdu je
umístí dle plánku na zahradu.
Lucie W. domluví předání mís s napečenými dobrotami a připraví si džbány, pití apod. na převoz na
zahradu.
Pátek:
Lucie L., Magda, Pavlína půjčení kostýmů.
Sobota:
- stoly z Klecan, party stany, popelnice a zábrany – již v pátek navozí údržba
- Party stany – 2x od Magdy Česnekové (v nich budou perníčky, Rybka, dílničky)
- 2x obec (VIP stůl a posezení) údržba
- 2x VIZE v záloze
- tisk šipek a ukazatelů – Jana, Lucie pošle počty
- škola bude instalovat obrázky v sobotu dle svých možností. Magda předá informaci, od kdy má
komise brigádu na stavbu. Park a kostel
. v 15:00 instalace stolů a elektřiny a dohodnutí rozmístění stanů (členové komise a dobrovolníci)
b) Neděle:
7:00 stavění stanů, bariéry v kostele, před kostelem, ukazatele parkoviště zabrání lavic pro VIP –
údržba a Richard s dobrovolníky
8:00 dekorování kostela – Květinářství u zámku
8:30 Sraz před sokolovnou. Seřazení průvodu.
9:00 průvod ke kostelu
9:30 průvod dojde do na Husovo nám., čekání na kardinála, hejtmanku? Poté celý průvod do kostela.
VIP hosty uvede do lavic Pavlína Seemannová asistovat bude Lucie a Magda
10:00 mše – žehnání - farář pokyne paní starostce a panu Seyfridovi, pan Seyfrid předává kytku
kardinálovi, starostka uvítá hosty a občany, proslov a poděkování – kardinál Duka proslov – ohláškyMagda Česneková pozve na program – požehnání. Odchod hosté na oběd, ostatní do parku na
občerstvení a zábavu.
Lucie W. přinese perníkové zvony na převezení
-Oběd – Pomocníci a dobrovolníci – na lístečky oběd v občerstvení (domluven cca 30 -35 obědů)
VIP stan – připraveno občerstvení během mše – L. Wagnerová. Zúčastní se místostarostky
obce, starostka Řeže, starostka Dolních Chaber, ?

-

Restaurace – Kardinál Duka, starostka , M. Česneková, L. Lišková, pan farář, pan Seyfrid
s manželkou, zástupci spolků a zástupci zastupitelstva Zdib.

13:00 koncert sboru v kostele
14:00 zvonění zvonů
15:00 Májová bohoslužba ?
16:00 likvidace stanů, stolů, úklid – komise a dobrovolníci
3)Různé
- doporučená cena mincí k prodeji – 200, Kč. Bronzová mince se bude během programu dražit
(ochotníci)
- hlasování o skupině Banditi a pronájmu podia na 17.8. na Zdibský kotlík
Pro 4 Prosi 0 Zdrželi se 3
-Lucie Lišková vyjedná termín a cenu na podzimní vystoupení Stardance a Pavla Anděla a domluví
možné termíny se Sokolem.

