Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
Ze dne: 11.6.2019, 18:00
Členové komise
Přítomni:

Magda Česneková, Lucie Wagnerová, Lucie Lišková, Miloslav Švihla,
Richard Mareš, Pavlína Seemannová, Marie Jirků

Nepřítomni:

0

Za obecní úřad: Jana Hyklová

1. Představení nového člena komise
Jiří Pluháček
- Zájmy v oblasti sportu, IT a kultury (kino)
- Zkušenosti v oblast dotací na sportovní hřiště a organizace obecního festivalu
- Ochota podílet se na organizaci např. orientačního běhu pro mládež 11+ (školní rok
2019/2020, pilotní projekt MAS)

2. Pravidlo č. 1: Veškeré čerpání rozpočtu musí být na základě objednávky
vystavené obcí Zdiby
3. V 18:30 komise mentálně podpořila Demonstraci Milion chvilek
pořádanou u Sokolovny
4. Zhodnocení akce Zvony
-

VIP osoby – lépe zorganizovat (např. visačky, náramky apod.)
Odlišit pořadatele a nemíchat roli s účastníkem – nutnost dostupnosti na MT/VYS
Nutná kontrola fundusu obce Zdiby – co je k dispozici a v jakém stavu a nechat příp. opravit
či dokoupit
Realizační tým (stavba/bourání) nutno posílit a zajistit

5. Drobná agenda a úkoly pro členy komise
Lucie Lišková
- sehnat umělce pro seniory
- zprávy z MAS
- investiční dotace na komunitní centrum
Lucie Wagnerová
- kulturní program pro II. Pololetí pro seniory
- večer pro seniory – Advent
- vaření v Potravinové bance pro seniory (říjen 2019)

6. Zdibský kotlík – 17.8.2019

-

Konání u Fotbalového hřiště Zdiby
Garant akce: Jana Hyklová, Richard Mareš
Podpora: Jiří Pluháček, Miloslav Švihla, Pavlína Seemannová
Možnost dotace účastníků jednorázovým příspěvkem (na maso a ostatní suroviny) – nutno
probrat s obcí
Zajistit pódium a kapelu

-

-

Zajistit pomoc údržby
Zajistit spolupráci s Hasiči Zdiby (otevřené ohně)
Vybavení pro publikum – stoly a lavice – Klecany(?)
Zveřejnění informací:
o Zdibský zpravodaj
o Plakáty
o Rozhlas
Pozvání okolních obcí (jak zástupců obcí, tak občanů)
Uzavírka přihlášek 14.8.
Poháry vítězům – vařečky (různé velikosti(?); vypálení ročníku a umístění)
Ceny vítězům – Tescoma

Spolupořádání I. Farmářských trhů obce Zdiby (Pavlína se pokusí zajistit některé místní
producenty z řad zahrádkářů, včelařů)
-

Cca 7 stánků
Nutné zajistit stánky nebo aspoň stoly se slunečníky

Richard Mareš
-

Pravidla kotlíku do 15.7., aby nedocházelo ke zvýhodnění doma připravených surovin
Návrh plakátu do 15.7.
Zajistí kontakt na slevu Tescoma pro ceny výhercům

Nutná další schůzka organizačního týmu cca 15. 7. 2019

7. Letní kino Zdiby
30.8. (So) nebo 1.9. (Ne)
Amfiteátr Brnky
Start v 19:30
Garant: Jiří Pluháček, Richard Mareš
Projekční firma: Putovní kino.cz nebo místní (Polepšovna ducha) – vybrat do 25.7.
-

Rozloučení s létem
Výběr filmu – preference českého filmu – rodinný nebo pro děti
Návrh plakátu do 25.7.
Občerstvení zajistit přes Garage Café (David Kristerius), případně pivovar Šedivák (majitel
Zdiby – V Remízkách)
Zvážit podsedáky z materiálu ala karimatka (možnost potisku loga/znaku obce Zdiby) –
využití i na další akce

8. Další plánované aktivity
-

-

Sokolovna – Večery s Andělem – 2 večery
o Talk show s V. Moravcem
o Hudební
Sokolovna - Star Dance 8. 11. 2019

-

-

Helena Vovsová – smyčcový kvartet Září/říjen 2019 dle dostupnosti (cca 15.000 Kč)
Zvážit možnost konání festivalu Zdibské babí léto (příp. jiný název)
o 2 – 4 kapely
o Zámek Zdiby
o Kulturní zakončení léta
Adventní akce – na další schůzce

9. Další schůzka kulturní komise: 2. 9. 2019 v 18:30 v kulturním domě
10. Čerpání rozpočtu na kulturu
Jana Hyklová a Lucka Lišková zajistí přehled čerpání rozpočtu kulturní komise

11. Ukončení schůze

Zapsal: Richard Mareš
Ověřila: Lucie Lišková
Ve Zdibech dne 8. 7. 2019

