Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: čtvrtek 17.09.2020, 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zdiby
Členové komise
Přítomni:
Nepřítomní:
Za obecní úřad:

Jana Hyklová, Beata Sabolová, Richard Mareš, Lucie Lišková, Jirka Pluháček,
Magdalena Česneková
Lucie Wágnerová, Marie Jirků
Eva Slavíková

Projednávané body:
1. Vyhodnocení proběhlých akcí
Zdibský kotlík – 15.8.2020 - Jana Hyklová a Magda Česneková
-

celkem bylo 10 družstev (ideální počet), celkem akci navštívilo cca 400 osob
akce proběhla letos vedle hřiště – menší prostor, přestavba z kotlíku na tancovačku proběhla
rychle
doporučení pro příště - navýšit příspěvek, aby bylo více masa vzhledem k počtu
ochutnávajících (porce brzy došly)
porce masa příště zvážit (předejít tak dotazům, jestli bylo maso přesně rozděleno mezi
soutěžící
směřování pódia - letos šíření hluku směrem na Zlatý kopec, koncert ukončen okolo 22:00,
potom diskotéka cca do půlnoci

Letní kino – 25.07 a 05.09.2020 - Jirka Pluháček a Richard Mareš
Po čem muži touží 25.07.2020
-

120 diváků, HOBR busem přijelo cca 35 diváků – vytížený
Dobré počasí, výborná atmosféra při českém filmu

Ženy v běhu 05.09.2020
- 60 diváků, HOBR busem přijelo cca 12 diváků
- Bylo po dešti, zvládli jsme připravit techniku i lavičky pro hlediště
- shodou okolností v téměř shodném čase film dávala televize Prima
- během představení výborná atmosféra, lidi se bavili a zůstávali i po filmu v několika malých
kroužcích a povídali si
Specialitka: na žádost pana Hylského promítání českého filmu s titulky (pro neslyšící) – záměr
sklidil úspěch
Občerstvení Garáž Café (David Kristerius) – pivo, nealko, klobásky a burgery
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BrnkyMan 2020 – 05.09.2020 (přesunuto z května 2020 kvůli Covid) – Jirka Pluháček a Marie
Jirků
-

dobrá propagace závodu, příprava propozic a vlastní doména www.bnrkyman.cz, registrace
na internetu na stránce irontime.cz, nebo na místě před závodem
náročná příprava závodu – vytyčení na místě v amfiteátru i trasa po Brnkách
Na organizaci se podílelo celkem 7 lidí (3 placení brigádníci), s organizací pomohl také Vašek
Kolpek, mistr republiky v dlouhém maratonu z roku 2018
Závod dokončilo celkem 46 závodníků, výborná atmosféra, především u dětských závodů –
velké povzbuzování
Občerstvení zajišťovala Garáž Café
Poděkování







společnosti Irontime za zajištění elektronického měření závodu – výborný servis při
registraci i průběhu závodu od nejmenších až po veterány
Jardovi Tůmovi za ozvučení akce s možností moderovat celý průběh závodu
(moderoval Jirka)
Richardovi Marešovi za zajištění bannerů na startovní bránu
Monice Pluháček Hubáčkové za cvičební lekci PortDeBras pro příchozí – uvolnění po
hlavním závodu, před vyhlášením výsledků; za pomoc s přípravou cen pro závodníky
Obci a údržbě za pomoc s úklidem lesa po závodu během následujícího týdne
Obecní policii za zajištění pořádku na akci a za regulaci dopravy na Přemyšlenské
během hlavního závodu

Švadlenky – předání pamětních listů – 3.9.2020 - Magda Česneková
-

velké poděkování obecnímu úřadu a Beatě
pěkná grafika v návrhu pamětního listu,
krásná úroveň akce předávání pamětního listu a upomínkového dárku švadlenkám
za vedení KK – velké poděkování Magdě za duši, kterou dala této akci

Ukliďme Zdiby – 12.9.2020 - Richard Mareš
-

Málo času na přípravu akce – 10 dní před akcí
Účast cca 50 dobrovolníků i s vlastními stroji a nástroji, vhodné pro rozdělení do 5ti
samostatných koordinovaných skupin
výborný výkon lidí – vyčistili jsme a vytvořili jsme haldy dřeva a větví
dobrý potenciál pro další akce tohoto typu

2. Plánované akce a ověření předpokládaného rozpočtu
Kalendář akcí – sestavíme kalendář akcí z ročním výhledem, KK zastřeší koordinaci kalendáře
s dalšími subjekty
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Hasiči – Jana Hyklová
Sokol Veltěž – Jana Hyklová
Brambor 38 – Jan Jirků
Ochotníci – Magda Česneková
Rada obce; zastupitelstvo – Eva Slavíková
Myslivci – Jana mi pošle mail adresu a telefon
Kaštánek – Magda Česneková
Základní a mateřská škola – Jana mi pošle kontakty
SHM Klub Praha a Zdiby – Lucie Lišková

 Knihovna Zdiby – Jana mi pošle kontakt (Hana Jandovská)
 Nadace Rybka – Lucie Lišková
Záměrem Kulturní komise je oživit kalendář tradičních akcí z minulého roku a aktualizovat ho
o nové akce.
Přehled plánovaných akcí
Generál Petr Pavel – Lucie Lišková – talk show v rámci Večeru s Andělem
 plánováno na začátku roku 2021
 ještě bude upřesněno, zda půjde o charitativní akci, nebo jako ostatní večery.
 financováno z rozpočtu KK (ne z dotace)
Divadlo „VO 105“ – Marie Jirků
 7.11.2020 – Sokolovna Veltěž
 Podrobnější informace k akci poskytne Maruška na příští poradě komise
Dětské představní – ověřit u Marušky
Zdibské babí léto – Magda Česneková - 3.10.2020





Potravinová banka zajistí občerstvení
Naďa Konvalinková provází celým odpolednem
4 kapely objednané, podium zajištěno, plakáty vytištěny a rozšířeny
Vytvoření detailního rozpočtu jako podklad pro dotaci – připraví Jana

Oslava výročí 28.10.2020 – podnět Lucie Liškové (KK)
místo vlajek použití široké trikolóry dekorativně uvázané např. na veřejném osvětlení u
školy, školy, úřadu nebo na začátku obce. Cíl: upozorníme netradičním způsobem na
významné svátky ČR, odlišíme se od ostatních obcí, bude vidět, že jsme inspirativní. Na
obec. úřadě a škole vlajka vyvěšená jak má být.

Dětská akce – lampióny – začátek listopadu (Svatý Martin) – Brnky – Jirka upřesní na příští
schůzce KK
Kaštánek - Dražba obrázků dětí ve výtvarné soutěži – budou vystavené – výtěžek akce na
podporu školy v Manipuru – Magda Česneková – KK navrhuje, aby obec vydražila obrazy,
výdělek z dražby …

3. Rozpočet Kulturní komise – doplnění investic nad rámec rozpočtu plánovaných akcí
o
o
o
o
o

Trička Kulturní komise – ověřit termín dodání – Jana a Jirka
1 banner na letní kino do Zdib – na příští rok
1 banner pro Zdibské babí léto
1 banner – Večer s Andělem
1 banner – BrnkyMan

Pro každý banner bude potřeba upřesnit rozměr – hlavní koordinátoři. Výrobu domlouvá
Richard.
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Jdeme směrem sjednocení grafiky – každý banner by měl minimálně obsahovat logo
„Zdiby nás baví“
4. Téma „Vyjasnění, pod koho KK spadá a jaké úkoly se od komise očekávají“ - podnět Lucie Lišková;
vyjasněno během porady komise se starostkou obce Evou Slavíkovou
-

Podle zákona spadá komise pod radu obce, je poradním orgánem rady obce
Mandátem/kompetencí komise je zajištění kulturních a sportovních akcí v obci, v sociální
oblasti např. rozvoj komunity seniorů
Komise by chtěla být informována obcí I o dalších kulturních a sportovních akcích mimo rámec
KK

5. Vlajka pro Tibet – vyvěšení Tibetské vlajky – podnět do Rady obce Zdiby Lucie Lišková
Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň vztahující se k výročí Tibetského národního
povstání, které bylo v roce 1959 potlačeno čínskými vojáky a při kterém zahynulo nejméně 80 tisíc
Tibeťanů.
vyvěšením vlajky vyjadřujeme solidaritu s Tibeťany. Je to minimum co můžeme pro malý národ
udělat.

Termín příští schůze třetí čtvrtek v říjnu 15.10.2020 od 19:00 - nutná účast Marušky Jirků kvůli
organizaci divadelních představení.

Zapsal:

C2 General

Jiří Pluháček

