Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: 14. 01. 2020, 18:30 hodin - zasedací místnost obecního úřadu Zdiby
Členové komise
Přítomni:
Nepřítomní:
Za obecní úřad:

Magdalena Česneková, Lucie Wagnerová, Lucie Lišková, Beata Sabolová,
Richard Mareš, Jiří Pluháček, Marie Jirků, Pavlína Seemannová
0
Jana Hyklová

Projednávané body:
1. Pravidelná Setkávání seniorů Zdib – HO Lucie Wagnerová
- 12. 12. 2019 proběhlo posezení se seniory, dopadlo velmi dobře, chválili si mimo jiné
Zdibský zpravodaj 
- Další setkání budou probíhat od února do června, celkem cca 2 až 3 - v knihovně
- pozvánku budeme umísťovat do Zdibského zpravodaje
- V rámci setkání bychom chtěli udělat průzkum, co by senioři uvítali, aby pro ně obec dělala
- Pokusíme se podpořit vznik skupinky mezi seniory, kteří se pomohli s komunikací směrem
k ostatním vrstevníkům, eventuálně by se mohli zapojit do přípravy akcí pro ně
2. Stan Kulturní komise obce Zdiby pro pořádání akcí – HO Richard Mareš
- rozhodnuto před koncem roku, že investici do stanu v řádu 100 000 CZK je potřeba
vyhodnotit, nejprve projednat návrhy grafického a technického řešení stanu
- Lucka L řešila návrhy se Zbyňkem Kučerou (grafika Zdibského zpravodaje),
- na jednání KK diskutováno logo - Richard prezentoval možnosti generování loga na stránkách
generátorů (editor.freelogodesign.org; www.logomaster.ai; …)
- barevné řešení stanu – původní návrh: bílá
- otevřeli jsme alternativní řešení: český výrobce Tentino (www.tentino.cz) – potvrzeno KK, že
na příští poradě bude vyhodnoceno, zda půjdeme cestou zahraničního nebo tuzemského
výrobce
- odsouhlaseno KK, že Richard si bere na starosti 1. fázi – příprava, logo, výběr
- úkol: Richard vygeneruje cca 6 typů loga a rozešle mailem k vyjádření, hlasování, schválení
KK
3. Bazar oblečení – HO Pavlína Seemannová
- Termín 29. února 2020 v Sokolovně Veltěž
- aktuálně přihlášeno cca 20 lidí/prodávajících
- Pravidla pro první bazar: každý si přinese max. 20 nejlepších kousků a každý si svoje oblečení
prodává sám
- Kulturní komise si odsouhlasila, že z vlastního rozpočtu pokryje nájem Sokolovny pro tuto
akci
- úkol: Pavlína připraví letáček s podmínkami a termínem, do kdy se zájemci přihlašují
4. Divadlo – HO Marie Jirků
- Eva Holubová – vystoupení/talk show se odkládá cca na podzim 2020 – Maruška prověří
možnosti herečky,
- Večer s Andělem – termín v březnu 2020, hosta upřesnění Lucie Lišková
- potřebujeme specialistu pro zvučení aparaturou Magdy pro večer s Alexandrem Hemalou
v pátek 31. 01. 2020
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5. Příprava dalších akcí
-

Májové Sportovní Brnky – HO Jirka Pluháček - termín sobota 16. 05. 2020
- Jirka vyspecifikuje scénář dne, abychom společně s Lucií a Janou doladili rozpočet
akce
- Lucie pošle Jirkovi vzorovou tabulku pro pořádání akcí
- Pomocný organizátor Lucie Lišková a za obec Jana Hyklová
- zdravotní dohled – Březina Ondřej – dohodnout záchranku
- zjistit možnosti dohledu na Vltavě –zvážit propojení se Sokolem – ukázka cvičení dětí
- úkol: Jirka na přelomu ledna a února svolá operativní schůzku pro přípravu akce

-

Ukliďme Česko – Beata Sabolová - termín sobota 04. 04. 2020
- Úklid podle počtu příchozích – zřejmě ulice Na Lada směrem Zlatý kopec
- úkol: Beata vybere trasu (dle preference obce)

-

Letní kino Brnky – termíny soboty 25. 07. 2020 a 29. 08. 2020 – Richard Mareš
o Budeme vybírat filmy

-

Zdibský kotlík – termín 15. 8. 2020 – HO Jana Hyklová
o pomocný koordinátor Magda
o Hudební žánr – blues rock – Lucie Lišková probere s Pavlem Andělem, kdo by byl
alternativně možný
o Magda: Harlej (http://www.harlej.cz) Rybičky 48 (http://www.rybicky48.cz) …
o úkol: do příští porady Jana a Magda udělá předběžnou přípravu

6. Zdibské Babí léto – HO Magdalena Česneková
-

uskutečnění odhlasováno KK, termín sobota 03. 10. 2020, zahájení akce dříve (cca 13:00)
ukončení s osvětlením po soumraku
rozsah: vystoupení 4 kapel a doplňkového programu
Magda: je možné vystoupení Petry Hapkové (https://www.petrahapkova.cz/ - dcera zpěváka
Hapky) a Petra Kadlečka – předdomluveno Magdou možnost vystoupení Lucie: ověří možnost vystoupení Honzy Křížka, Blue Effect
Lucie: ověří možnost vystoupení kapely Traband (https://www.traband.net)
Lucie: nevzpomněla si na název kapely - cca 2-5 hudebníků, kteří jsou ve věku okolo 50 let 
Magda: vystoupení divadla Kaštánek na úvod akce cca od 13:00
Důležité: poučení z předchozího ročníku zohlednit v přípravě akce

7. Finanční rozpočet a výhled pro financování akcí Kulturní Komise pro rok 2020 - připraví na příští
poradu Beata Sabolová
8. Různé
-

Zapsal:
Revize:
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Trička – Jirka zaslal mailem grafické návrhy. Počkáme ještě na logo „Zdiby nás baví“, jestli ho
nepřidat na tričko pořadatele
termín příští schůze předběžně čtvrtek 20. 02. 2020 v 18:30 (Lucie si ještě potvrdí
s Richardem vhodnost termínu, pro ostatní OK)

Jirka Pluháček
Lucie Lišková

