Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: čtvrtek 18.06.2020, 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zdiby
Členové komise
Přítomni:
Nepřítomní:

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

Za obecní úřad:

Projednávané body:
1. Ohlédnutí za akcí Den architektury ve Zdibech
-

Hlavní cíl akce byl naplněn – proběhla seriózní debata o způsobu zpracování územního plánu,
podařilo se lidem vysvětlit způsob zpracování
akce proběhla pod patronací obce
Beata tlumočila poděkování lidem z úřadu, Janě Hyklové a některým dalším členům KK, kteří
pomohli s podporou organizace akce

2. Setkání se seniory - Lucie W. a Jana
- První akci naplánujeme po prázdninách, poptáme na začátku září zástupce z Antonia
- Záměrem je vyhodnotit první setkání seniorů, ze závěrů vyhodnotit, jak by mohly být zaměřeny
další setkání (zda by se senioři chtěli i do budoucna organizovat)
- plánujeme vánoční besídku pro seniory

3. Zdibský kotlík – Jana HO, Magda VO
- Termín 15. 8. 2020
- Zajištěna kapela Revival Kabát
- Potvrzeno místo pro konání akce : fotbalové hřiště Veltěž
- Obnovení pravidel a webu Zdibský kotlík – zajistí Richard (obnovení domény zdibskykotlik.cz)
- Bude potřeba vybrat hodnotící komisi pro nejlepší kuchařský tým
4. Letní kino Brnky – Jirka HO, Richard VO
- Termíny 25.7.2020, 8.8. 2020 a 5.9.2020 jako součást programu Brnky MEN
- Jirka vyhodnotí cenové nabídky na projekci, vybere osobu/organizaci, která bude pomáhat při
přípravě letního kina
- Je potřeba Domluvit dopravu do Brnek – HOBR bus
- Doporučení domluvit podporu Obecní policie pro akci
- Zajištění Banneru „Letní Kino Brnky – 25.7.“– zajistí Richard
-

Výběr filmů (je potřeba vybrat vhodný film, směřovaný k oslovení širší veřejnosti) :
České filmy
•
•
•
•
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Teorie Tygra
Ženy v běhu
Přes prsty
Po čem muži touží

Zahraniční filmy
• Pod toskánským sluncem
• Atlas mraků
• Město andělů
-

Je potřeba ověřit paralelní projekce/kulturní akce „Brambora 38“ u Vltavy – (Jan Jirků
+420 732 453 734) – jestli se nám nekříží s kalendářem našich představení – Jirka

5. Zdibské Babí léto – HO Magda, VO …
- vedlejšího organizátora je potřeba domluvit (Jana bude v termínu akce zaneprázdněná organizací
voleb)
- Termín 3.10.2020 od 13 hodin
- Jana poptala jeviště a ozvučení, začne připravovat objednávky
- Vystoupí 4 kapely – každá kapela 45 minut
- Doprovodný program
- Paralelně budu probíhat volby do krajů a části senátu

6. BrnkyMan – HO Jirka, VO Marie Jirků
- Přesunutá akce z května na 5.9.2020
- Irontime – potvrzeno měření závodu
- Doprovodný program - Degustace – ověřit účast „Dobrá stodola“ (Náměstí Mistra Jana Husa)
- Pódium se zastřešením 3x6m - Jana může zajistit, (cena cca 6.000,-)
- Využijeme pivní sety pro akci

7. Divadlo „O 105“ – HO Marie Jirků
- Zvolit formu: velké představení nebo improvizace
- Termín akce – směřujeme na přelom říjen/listopad 2020

8. Setkání s Andělem – HO Lucie
- musíme to případně s Pavlem zakomponovat do jeho play listu a domluvit hosty
- Budeme směřovat na zimní měsíce – leden – březen 2021
- Cca 2 – 3 setkání
- Do rozpočtu pro rok 2021
9. Logo Zdiby nás baví, Trička
- objednány trička na ověření pánské a dámské velikosti – Petra Voráčková
- Jana napíše, jakmile budou trička na vyzkoušení velikosti k dispozici na úřadě
10. Další akce, informace
- 23.06.2020 - Zdibský Zpravodaj – vyjde v úterý nové číslo
- 13.09.2020 - Zdibské posvícení ochotníci a Kaštánek – Magda ladí termín akce společně s paní
Zemanovou
- 19.09.2020 - Hasičský sranda mač a dětské/ženské/mužské hasičské soutěže v útoku
- 19.09.2020 - Ukliďme Česko – termín celorepublikově (19.9.2020) – organizuje obec, bude se
hledat náhradní termín, aby nebyl v kolizi s paralelní akcí
- 12.11.2020 - Sokol Veltěž – oslava výročí 120 let
-
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Oslava pravého a levého břehu kvůli COVID letos zrušeno
Brambora 38 – zahajuje koncem června – Janek Jirků a David Kristerius

Termín příští schůze po prázdninách třetí čtvrtek v září pondělí 17. 9. 2020 v 19,00 hodin

Zapsal:
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Jiří Pluháček

