Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
Ze dne: 7.3.2019, 18:00
Členové komise
Přítomni: Magda Česneková, Lucie Wagnerová, Lucie Lišková, Miloslav Švihla, Richard Mareš
Nepřítomni: Kateřina Vůjtěchová, Jan Urba, Eva Slezáková
Za obecní úřad: Jana Hyklová

1. Další schůzka kulturní komise: 25.4.2019 v 18:00
2. Volba předsedy komise:
Předsedkyní komise zvolena Lucie Lišková
Hlasování: PRO 5; PROTI: 0; ZDRŽELO SE: 1

3. Místní Akční Skupina – MASKA
Lucie L. a Lucie W. zkontaktovaly členy Místní Akční Skupiny (MASKA)
Další spolupráce bude předmětem jednání se členy MASKA

4. Sociální služby
Lucie W. byla zkontaktována společností Antonie (celý název společnosti s.r.o.) ohledně možnosti
navázání spolupráce v oblasti sociálních služeb
Nutno zvážit překrývání se službami Oblastní Charity Neratovice
Možnosti „odlehčovacích“ služeb pro seniory
Bylo navrženo zvážit angažování neziskové organizace (n.o.)
Pro jakoukoliv budoucí spolupráci nutno ověřit fungování dle §108 a registraci na MPSV – ověří
Lucie L.

5. Akce Zvony
Proběhla schůzka s p. Seifriedem a farářem
Upřesnění časů akce:
a. Předpokládané setkání průvodu od Sokolovny od 8:30
Průvod vyrazí v cca 9:15, tak aby dorazil na Nám. Mistra Jana Husa v 9:45, kde se sejde se
zástupci církve
Průvod v krojích, civilní oblečení
Sokolové, Myslivci, Hasiči, Obecní činovníci a ostatní
Nutné zajistit tažné koně (nebo aspoň jednoho) s povozem – zjistí Lucie W. – koně Chabry,
Miloslav Š. – koně Klecany
b. Začátek mše 10:00 (doba trvání cca 50-60 minut)
i.
Uvítání starostkou, kardinálem Mnsg. D. Dukou
ii.
Zpívaná mše
iii.
Poděkování

c. Přesun do zahrady zámku Zdiby na pohoštění a zábavu (upřesnění níže)
d. 1. zvonění vysvěcených zvonů 14:00, následně přesun zpět do parku
e. Ukončení akce v zahradě zámku Zdiby 16-17:00 dle účastníků
Doplnění:
Zvážit pozvání/přizvání hostů z okolních obcí – starostové apod.

Podrobnosti akce
Setkání u Sokolovny
Preclíky z pekárny U Píchů – ověří Magda Česneková (položka rozpočtu)
Zvonkové řezy z cukrárny – ověří Magda Česneková (položka rozpočtu)
Kroje zajistí Lucie L. (položka rozpočtu)
Setkání na Nám. Mistra Jana Husa
Občerstvení z restaurace U Parku (vč. toalet) – v režii restaurace
Přesun do kostela
Nutné zajistit součinnost OP Zdiby – zablokování komunikace Pražská
Vysvěcení zvonů
Květinová výzdoba kostela, ideálně na zapůjčení z květinářství U Zámku (jinak položka
rozpočtu)
Květinová výzdoba zvonů – ověří Magda, Lucie L. (položka rozpočtu)
Ozvučení kostela a venkovního prostoru (mimo mši?)
Aparaturu zapůjčí Magda, nazvučení zajistí Miloslav, vč. sklizení aparatury a
vrácení Magdě
Zpěv sboru – zajistí Lucie W.
Výzdoba kostela – školka a škola Zdiby
Program v parku Zámku Zdiby
Postavení nůžkových stanů – 2x Magda, 2x obec Zdiby, Instalace rozvodu elektřiny kde je
požadováno – zajistí Richard v součinnosti s údržbou obce a Miloslavem v neděli ráno od 8:00
Vybavení pivními sety – zapůjčení v Klecanech, celkem 25 setů, instalace viz. výše
Výzdoba parku Zdiby – škola a školka Zdiby
Oběd po vysvěcení zajistí restaurace (ppd. guláš) – Msg. Duka a reprezentace obce/hosté
v jednom ze stanů (odděleno od ostatních); ostatní v zahradě zámku (položka rozpočtu – pouze
oběd pro zvané)

Kulturní program zajišťuje skupina Midgard – středověká řemesla a šermířské umění (od
11:00 do konce akce +/- (položka rozpočtu)
Pivo, limo, párky zajistí Magda
Cukrová vata – zajistí Richard
Koláčky a pečivo napečou senioři z obce (kontaktováni během masopustu)– zajistí Magda
a Lucie W.
Perníkové zvonečky pro zdobení dětmi zajistí Eva Slezáková
Tužky na zdobení perníčků zajistí Magda (položka rozpočtu)
TOI TOI – nutno zajistit 3ks toalet a 1ks pisoáru (1ks toalety je již v parku) – zajistí ?
(položka rozpočtu)
Úklid parku po akci zajišťuje Údržba obce vč. organizátorů (Richard, Miloslav apod.)
Ostatní detaily:
Letáky, plakáty – grafiku zajistí Magda nebo Lucie W. (nutno domluvit)
Letáky a plakáty budou umístěny po obci, vč. krámu, pekárny, školy, školky,
hospoda, květinářství
Plakát: Obec Zdiby ve spolupráci s farností Odolena Voda; pod čarou partneři
Dary pro kostel – velké perníkové zdobené zvony od profesionální perníkářky – zajistí
Lucie W. (položka rozpočtu)
Dar pro Msg. D. Duku – 3D perníkový zdobený zvon od perníkářky výše – zajistí Lucie W.
(položka rozpočtu)

Součinnost s ostatními:
Hasiči (průvod), Myslivci (průvod), OP Zdiby (průvod a zajištění přechodu), údržba obce
(postavení stanů a posezení, úklid)
Obec Zdiby – Hlášení obecního rozhlasu od 1.5.2019 (text sestaví Magda); rozpočet, součinnost
při organizaci atd.
OÚ Klecany – zapůjčení pivních setů, účast starosty

6. NÁMĚTY A NÁVRHY NA DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
A. Taneční pro starší a pokročilé – nutno zjistit zájem a termíny Sokolovny
B. Hody, případně zabijačka jako ukončení Masopustního průvodu
a. Masopustní průvod by se musel zkrátit, vybrat místo kde se bude konat závěr - nutno
dále konzultovat, vzory v okolních vesnicích – Roztoky, Neratovice apod.
C. Brnky – Rockle – návrh na zajištění prostoru pro sousedské setkávání, oslavy – původně návrh an
pevnou stavbu, alternativa aka pergola na letišti – Miloslav zjistí přesnější představy obyvatel
Brnek

D.
E.
F.
G.
H.
I.

a. Problém s povolením stavby, účelem užívání, vlastnictvím, zodpovědností atd. Nutno
dále konzultovat.
Předsedkyně přerušila rozpravu ve 20:06 s návrhem na tykání. Návrh přijat všemi
Zbudování letního kina v lokalitě Brnky – putovní varianta přes provozovatele – detaily zjistí
Richard
Zdibský Kotlík – pokračování ve 2019, druhá srpnová sobota 10.8.2019 – uvést do kalendáře
Memorial Karla Kůrky – fotbal – 20. Července 2019 – uvést do kalendáře
Oslavy Pravého a Levého Břehu – 14.9.2019 – uvést do kalendáře – nutno zahájit přípravy obce a
spolků
Doplnit tabulku akcí o další aktivity

