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Pořadatelům bude sloužiÍsada mobiIního wbaven. přo ku|tuřní a spoňovní akce

Výše uvedeného Vybavení
prozradí' zda bude během
Z ce|kem 38 dotazníků Vyp|ynul největší
|éta ještě dokoupeno napi'
hlad po Ve|kokapacitních stanech čijed.
Výčepn í zařízen í nebo daiši
noduché, a|e Výkonné zvukové aparatu. piVnÍsety'

ře. Tyto požadavky se pak

sk|oubi|y

s návrhy 3 obcí a jednoho mikroregionu'

kteříI\/Ascepomohousnáročnýmpředfinancováním celého pÍojektu' Výs|edkem
je tak násIedujicísada mobi]ního VybaVení, jehoŽ dodavate|é ]sou vybíráni na
zákIadě n ěkoIika zadávacích řízen í.

Ihned po nákupU bUde
spuštěn
zkuŠebníprovoz,
Region se můŽe těšit na 1 podium kieý potrvá do záíí2o1o.
s příhradovou střešní konstÍukcí o roz- Během něj bude otestován
měru 6X8m' které umožnívystupování
a upřesněn provoznÍ řád
opravdu širokéšká|y účinkujícíchVčetně
mobiIn ího Vybavení'
rnnohač|enných orchestrů, zákIadnou
Některé zásady jsou
a mistem usk|adnění podia bude městys
známy !ž nynÍ. Zakoupené Vybavení
Hustopeče nad Bečvou. Ve|ký hlad po
bude moŽno zapůjčitpouze na neko.
VyuŽití ve|kokapacitnich stanů byi Vys|y.
merčníakce' tedy iakové' ]ejichž primáršen nákupem hned 5 kusů' které ovšem
ním cí|em neníekonomickýzisk' Tuto podpújdou spojovat rovněŽ do Větších ce|kú'
mínku bude Rozvojové partneÍstvípeč.
V Horním Ujezdě budou usk|adněny 3 ks
IiVě posuzova| kVů|! podmínkám zÍskané
sianú 6x9m Včetně 2 stanových pod]ah
dotace- Na webu regionhfanicko.cz bude
6X9m a ha|ogenového osvět|ení. Z lJstí Vytvořeno Webové rozhÍaní' které umoŽní
pak bude možno zapújčit2 ks stanú
jed
VybaVen í a ta ké sIe.
6x15m' VariabiIila stanových systémŮ tak
umožnív jeden termín pokďt až 5 men-

objednáVat

notIiVé

dovat V ka|endářil.eho Vytíženost'každý
zájemcetakbude mít stá|ý přehled otom'
zda a jaké vybaveni je
pro daný termín k dispo'
zici' Č|enovéRozvojoVého partnerství budou
zVýhodněni moŽností
zam|uvit si přednostně
několik termínŮ' U ostainích pořadate|ú bude
rozhodoVat Více faktorú
'
např' včasnost objednáVky, četnost zapŮjčo-

Vání, zájem Rozvojo-

Vého partnerslví stát se
s poIu po řadaie Ie m

apod' zkuŠebníprovoz

Padabre pr1iun 6X8ň bude n)it za4ladn!

v

H$tapeóiLh n,B'

zapŮjčení uhradí' Tato částka se bude
sk|ádatz nák|adú na práci údÍžbářeVyba.
Vení přiVýdeji' příjmu' moniážia demon-

táži Vybavení' příspěvku na

pojiŠtění
Vybavení pÍoii poškozenía příspěVku do

rezervního fondu pro budoucÍ opravy
a údržbu.Dořešena také bude možnost

zajiŠtěn í dopÍaVy'

samotný nákup a zprovozněn í doprovod í
hned něko|ik zajímavých počinů'Jednak
to bude série praktických ško]ení' na kteých se zájemci z řad č|enů\4As a pořa.
date|ú akcí naučíspráVně převáŽet, staVět a demontoVat podiuÍn, Velkokapacitní
staný stánky ijak ov|ádat pÍojektor a zvu-

kovou aparaturu' samotnýpoek1i VybaVenÍ bude dá|e propagovat tištěný |eták
a webové stránky. RozVo]oVé partnerství
porízenéVybavení předvede také na
dvou ku|turních akcích. Jednou z nich
bude

V

region u již zavedený podnjk. kteď

také nastaví a oVěří úro- dosud neníVybÍán' druhou akcípak bude
Veň manipuIačních Den s regionem H|anicko' ktený pÍoběhne

pop|atkŮ' tedy částký začáikem září

Na

hmlcicn

b\de naŽna VyÚži|digvěÚch pndeini.h stánkn

kterou pořadateI za

šíchnébo 2 hojněji navšiivenéakce.

Vybaveni dop|ní 20 ks tzv. pivních setú,
tedy |ehkého přenosného sto|u s 2 |avice-

mi. Pro jarmarky

a

řemes|níky bude

určeno 6 ks sty|ových dřevěných prodejních stánků se snadnou montážíapřevozem. K obohacen í prog Íam u akcíjistě přispěje kva|itnízvuková a obrazová apara'
tura, která se bude sk|ádat ze dvou odol
ných a Výkonných reproduktorŮ na stojanech, jednoduchého malého mixu, dvou
bezdrátových mikrofonú' datapÍojektoÍu
a p|átna.AŽ Vysoutěžené nabídkovéceny

V petanquovém areá|u ve
Va|šovicích' Na tuto akci také doÍazí
zástupci partnerských místníchakčnÍch
skupin z Kyjovska a ceského západu'
Ko|egové i náVštěVnici sitak budou moci
proh|édnout Vybavení v akci, mohou se
inÍormovat o podrobnostech pÍovozního
řádu' dotace také přispěje na obohacení

kultu|nÍho programu'

PodrobnosÍi

a

aktuáIní inÍormace

o realizaci projektu hledejte na webu

j. v oddíIu
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