Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: čtvrtek 19.11.2020, 19:00 hodin – ZOOM video/audio konference
Členové komise
Přítomni:
Nepřítomní:

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

Projednávané body:
Vyhondoceni akcí
1. Akce “Dýně” – Magda Česneková
-

-

28.10.2020 - položení věnce Kaštánek/Sokol/Obecní úřad a zapálení svíček, poté běh na Špičku
(vyhlídka na Brnkách)
11.11.2020 - položeny květiny a věnce ke dni Válečných veteránů
16.11.2020 - položeny dýně tématicky vydlabané dětmi k tématu 17. listopadu (děti ze Sokola,
oddíl všestranosti) – odměny pro děti od Potravinové banky – krásná atmosféra večera
máme pěknou foto dokumentaci akce (nafotila Beata)
rychlá příprava, doporučení pro příště je strukturovat přípravu akce; jasné úkoly, kdo co zajistí
průběh akce utlumen Covid opatřeními

Akce do konce roku:
2. virtuální soutěž “Praha východ běhá, chodí, na gauči nesedí” - Magda Česneková
-

která obec nachodí nebo naběhá nejvíce km v období od 28.11. do 5.12.2020
účast členů kulturní komise na akci
Beata doplní propagaci akce na Facebooku obecního úřadu

3. Za KK nazdobení vánočního stromečku před obecním úřadem (umělý vánoční stromek) – perníky,
ozdoby
4. Soutěž o nejhezčí vánoční věnec na dveřích domu nebo na brance
-
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Připravit soutěžní plakátek – Zbyněk Kučera, domluví Beáta – odsouhlasení textu do 20.11.2020
Vyhlášení soutěže 23.11.2020 - uvést Informaci na Facebooku obce a na stránky obce a do
rozhlasu – Jana a Beata
Soutěžící pošlou fotky s adresou, kde věnec visí, posílají do 4.12.2020 na adresu
venec@zdibynasbavi.cz – Jirka založí včetně přeposlání mail na jana.hyklova@obeczdiby.cz
kontrola a hodnocení věnců do neděle 6.12.2020 do 18:00 (spcifikovat kritéria hodnpocení KK a
bodová škála – umělecký dojem; přírodní/umělé materiály; způsob provedení, … )
Ceny pro vítěze/účastníky – zařídí Jana a Magda s potravinovou bankou; vinotékou; 3 ceny
(podnět – malý plánovací kalendář s fotkou Sokolovny na druhé straně – formát cca A7)
Vyhlášní výsledků do neděle 13.12.2020

5. Akce pro rok 2021 – podněty
-

Palachův týden – připomínka významné akce

-

Talkshow s generálem Petrem Pavlem – předjednat dopředu – Lucie Lišková bude kontaktovat,
aby zjistila časovou dostupnost pana generála a předdomluvila termín akce (místo akce
Sokolovna nebo amfiteátr)

-

Divadlo – připomenout si plánovaná doivadelní vystoupení na příští schůzce KK – Maruška Jirků

-

Kalendář akcí 2021 – poprosil bych Magdu o doplnnění tabulky, kterou jsem posílal jako podklad

6. Kulturní komise odsouhlasila zakoupení obrázků v dětské výtvarné soutěži “to je hlína” (4 obrázky) –
příspěvek bude putovat na dostavbu školy v indickém Manipuru, vesnice Thayong

Termín příští porady KK třetí čtvrtek v prosinci 17.12.2020 od 19:00

Zapsal:
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Jiří Pluháček

