Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: čtvrtek 15.10.2020, 19:00 hodin – ZOOM video/audio konference
Členové komise
Přítomni:

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

Nepřítomní:

Projednávané body:
1. Rozpočet Kulturní komise – vyjasnění investic pro tento rok (začátek příštího)
-

Trička organizátorů – schváleno v rámci rozpočtu KK pro rok 2020
o Jirka poslal na Triko4u.cz grafické podklady v CDR,
o Po schválení grafických korektur zadání do výroby – urgujeme odezvu
daniela@triko4u.cz

-

hosting domény zdibynasbavi.cz - schváleno v rámci rozpočtu KK 2020
o administrace domény je již převedena na KK
o objednáme produkt „hosting s WordPressem“ – prostor pro web stránky a maily
založení e-mail účtů jmeno@zdibynasbavi.cz
o vytvoříme web stránky svépomocí – 2 prostory
▪ interní stránky - přístupné po přihlášení člena KK
▪ veřejné stránky – kalendář akcí a veřejné informace, detaily k pořádaným
akcím apod.

-

Stan s logem Zdiby nás baví – prodiskutována grafika a úpravy stanu – zajišťuje Richard
o Nákup přesunujeme do rozpočtu KK na rok 2021
o Velikost stanu 3x6m
o Specifikace – společná shoda KK dle vzoru: Tentino/BIG HEXAGON 3x6m
(https://www.tentino.cz/Nuzkovy-party-stan-BIG-HEXAGON-3x6-m-d66.htm
▪ Barva 5A – šedá
▪ Lem roucha – z čela Zdiby nás baví – zdibynasbavi.cz; zezadu
zdibynasbavi.cz, po kratších stranách (3m) – suchý zip pro nalepení lemu
s názvem akce a oka pro možnost přidělat lem s názvem akce
▪ Perforace po 3 stranách střechy (mimo přední)
▪ Střecha – 1. delší strana – erb Zdiby a pod ním nápis obec Zdiby; 2. delší
strana logo Zdiby nás baví s nápisem; umístění na střed střechy
▪ bočnice 6m – bez potisku 2x
▪ bočnice 3m – bez potisku 2x
▪ polobočnice 3m (přední zakrytí stolů) + teleskop – výška cca 80 – 1x, bez
potisku
▪ kotvící pytle (součástí ceny)
o

C2 General

Richard osloví 4 výrobce s poptávkou a požádá o vzorky holubičí šedi, případně
béžové (2A), vzorky budou k dispozici na obci k nahlédnutí
▪ domluví alespoň u jedné firmy 3D náhled stanu
▪ Poptá varianty BIG i SMALL HEXAGON – porovnáme ceny

2. Kalendář akcí
Jirka pošle Excel tabulku pro doplnění kalendáře akcí
Listopad - Magda navrhuje uskutečnit nějakou malou akci distančního typu
o
o
o
o
o

uspořádat hru pro děti, případně pro děti s rodiči – hlavní organizátor Magda –
vymyslí motto akce, vedlejší organizátor Lucka Lišková a podpora Jana Hyklová
během listopadu, eventuálně s dýněmi, nebo spojit se svátkem 17.11.2020
oslovíme potravinovou banku
Magda pošle do mailu návrh rámce akce dle nějakého tematického záměru ke
konkrétnímu významnému dni
Jirka/Richard – výroba letáku

Prosinec – aktuálně vykryto jinými akcemi, omezeno situací kolem Covid19
Divadlo VO105 - Maruška Jirků - návrh přesunout akci předběžně na 2. polovinu března 2021

Termín příští porady KK třetí čtvrtek v listopadu 19.11.2020 od 19:00

Zapsal:

C2 General

Jiří Pluháček

