Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: čtvrtek 22.01.2021 19:00 hodin – Obecní úřad Zdiby
Členové komise
Přítomni:

Lucie Lišková, Jana Hyklová, Magda Česneková, Jiří Pluháček, Lucie Wágnerová,
Richard Mareš

Nepřítomní:

Marie Jirků, Beáta Sabolová

Projednávané body:

1. Ohlédnutí - vyhodnocení soutěže O nejlepší adventní věnec – Magda a Jana
-

-

Celkem do soutěže bylo přihlášeno 30 věnců, bylo náročné obejít všechny, např.
Sedlecká cesta je opravdu dlouhá
Mohli jsme u soutěžících osobně propagovat práci kulturní komise
Posílili jsme předvánoční atmosféru
Vyhodnocení vítěze jsme provedli klíčem – posouzení Magda a Jana - každá vybrala 3
nejlepší a následně jsme spravedlivě rozhodli
odměněni byli nakonec všichni soutěžící diplomem a drobnou odměnou, obojí– osobně
předáno (druhé kolo turistického obcházení soutěžících)
doporučení pro hodnocení na příště:
o zvolit kategorie podle charakteru věnce podle množství přihlášených – určí si
hlavní koordinátor akce
o odměny podle přihlášeného tvůrce; děti
o umožnit hlasování veřejnosti na stránkách Facebooku nebo na zdibynasbavi.cz
Budeme v podobných akcích pokračovat – tématicky podle období - návrhy „nejhezčí
velikonoční výzdoba“, apod.

2. Další směrování akcí Kulturní komise – základní otázka pro každého člena KK, kterou jsme
prodiskutovali a domluvili se, že budeme postupovat následovně:
 Jakmile pomine omezení plynoucí z COVID a vrátíme se k organizaci akcí jako
dřív
 Do té doby budeme připravovat akce typu online nebo v plenéru pro
jednotlivce
3. Kalendář akcí – prošli jsme plán s ročním výhledem a doplnili také akce, které jsou v plánu
od jiných organizací (výstup MS Excel). Domluvili jsme se, že kalendář postupně umístíme na
vznikající stránky zdibynasbavi.cz
4. Investice
o Trička – jsou objednány, probíhá výroba – rozdáme trička na příští poradě komise
o

C2 General

Stan – je potřeba dotáhnout nákup – Richard připraví pro objednání do příští schůze
komise – jen si potvrdíme cenu a dodavatele

o

Trikolóra – stuhy
 zakoupit stuhu šířky 10 cm v barvách trikolóry pro výzdobu oslav 28.10. Dne
státnosti

5. Rozpočet na rok 2021 – rozpočet na rok 2021 je zasedáním obce schválený, uveřejněný na
stránkách obce:
https://www.obeczdiby.cz/formular/schvaleny-rozpocet-obce-r-2021-zo-28_12.pdf
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Zapsal:

C2 General

Jiří Pluháček

