Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: 11. 5. 2020, 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zdiby
Členové komise
Přítomni:
Nepřítomní:

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

Za obecní úřad:

Projednávané body:
1. Volba nového předsedy
- Lucie L. jako dosavadní předseda KK sdělila, že by tuto funkci ráda předala někomu dalšímu
- Z návrhů členů KK byl vybrán Jiří Pluháček, při hlasování byl předsedou zvolen Jiří Pluháček
2. Seznámení s akcí Den architektury ve Zdibech
- Beata představila Den architektury ve Zdibech – obec Zdiby pořádá setkání občanů s tvůrci
připravovaného nového územního plánu s architekty a studenty architektury, kteří se naší obcí
zabývají
- Členové komise vyjádřili své názory k programu Dne architektury, dle předloženého programu
navrhuje stáhnout v čase, účast záleží na rozvolňování vládních opatření
- Úkoly KK poptat mobilní pódium, ozvučení, mobilní WC, doprovodný program (šlapací auta,
koníci, divadélko, kytara – Vláďa Šunda)
- Beata svolá v příštím týdnu od 18. května navazující schůzku v užším kruhu
- Riziko: Strategický plán obce – je výhled rozvoje obce a není součástí architektonického dne,
mohou se ale objevit otázky, které by narušily průběh architektonického dne (např. cyklo stezka
a vyvlastnění pozemků)
3. Zdibský kotlík
- Termín 15. 8. 2020 konání při rozvolnění vládních opatření
- HO Jana, pomocný Magda
- Zajištěna kapela Revival Kabát
- Zvážit realizaci akce hřiště Veltěž x amfiteátr Brnky
- Obnovení pravidel a webu Zdibský kotlík
4. Výběr vhodného umístění billboardu s upozorněním na akce v obci Zdiby
- U zámeckého parku, na prostranství proti Syslováku
- Poptání ceny tisku- zjistí Beata, Jirka
- Charakter - dřevěná konstrukce držící plakátovací plochu (preference mobilní varianta) - do příští
schůze úkol pro každého = vymyslet inspirativní návrh (žebřiňák, umístění na balíku slámy apod.)
5. Logo Zdiby nás baví
- Shoda na logu, které vytvořila Monika Weberová
- Jirka rozešle logo v křivkách (základní podkladová barva jemně šedá (alternativy holubí šeď,
bledě modrá, kapučíno, slonová kost)
- Zajištění triček na akce Jirka
6. Setkání se seniory- Lucie W. a Jana
- Původní z března bylo kvůli opatřením zrušeno
- Na podzim do konce roku uskutečnit 2 až 3 setkání, poptat opět zástupce z Antonia
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7. Letní kino Brnky – HO Jirka
- Termíny 25.7.2020, 8.8. 2020 a 5.9.2020 jako součást programu BrnkyMan 2020
- Jirka si zajistí osobu, která mu bude pomáhat při přípravě letního kina
- KK vybere vhodný film, směřovaný k oslovení širší veřejnosti
8. BrnkyMan – HO Jirka
- Přesunutá akce z května na 5.9.2020
9. Objednávka stanu KK
- Zvážit výběr tuzemského nebo zahraničního dodavatele
- Výběr barvy šedivá, capuccino, slonová kost, bledě modrá a bílá
10. Další akce
- 12.9.2020 10. ročník Slavnosti pravého a levého břehu Klecany spolupráce
- 13..9.2020 Zdibské posvícení ochotníci a Kaštánek
11.
-

Zdibské Babí léto – HO Magda
Termín 3.10.2020 od 13 hodin
Jana poptá jeviště a ozvučení, začne připravovat objednávky
Vystoupí 4 kapely – každá kapela 45 minut
Doprovodný program

12. Web kulturní komise
- samostatný web KK nebude, Beata nám sdělila, že obec chystá nový web obce a KK se bude
prezentovat na tomto webu
13. Finanční rozpočet KK
- Zjistí Beata a bude nás informovat o snížení rozpočtu z důvodu Covid 19 – představení úprav
rozpočtu na příštím jednání KK
Termín příští schůze předběžně čtvrtek 18. 6. 2020 v 19,00 hodin

Zapsala:

C2 General

Jana Hyklová

