Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
ze dne: čtvrtek 18.03.2021 19:00 hodin – Online Teams schůzka
Členové komise
Přítomni:

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

Nepřítomní:

Lucie Lišková

Projednávané body:
1. Příprava akce Ukliďme Česko – Richard Mareš
-

Plakáty vylepeny, pytle nakoupeny (150 ks), nálepky pořízeny (100 ks), rukavice nakoupeny
(200 ks) – velikosti 10 (pánská) a 8 (dámská)
Funguje adresa uklidmecesko@zdibynasbavi.cz – máme první email kontakt Mikuláš Wittlich
mikulas.wittlich@hotmail.com – zájem o úklid pod vyhlídkou Špička; kontejner zajištěn
Vyhlášení v rozhlase v neděli 21.3. odpoledne nebo v pondělí 22.3. (pokud to v neděli
nebude možné kvůli vyhlášce o nedělním klidu)
Následné uveřejnění fotek na FB a ve Zdibském zpravodaji
Požadavek na údržbu o spočítání a nafocení shromaždišť odpadu před svozem

2. Příprava na soutěž o nejzajímavější Velikonoční výzdobu – Magda Česneková, Jana Hyklová,
Lucie Lišková
-

plakáty vylepeny, partneři akce potvrzeni pro odměny
máme prvního přihlášeného
hodnocení komise proběhne v plánovaném termínu – hlavní hodnocení, ceny komise
varianta veřejného hlasování na hlasovacím portále – Jirka se domluví s Vladimírem
Mryščukem na přípravě Ankety
diplom za účast – připraví Jirka

3. Trička organizátorů – Jana Hyklová
- trička jsou k vyzvednutí na úřadě u Jany Hyklové
4. Stan – nabídky, info – Richard Mareš
-

Dodavatelé zaurgováni pro dodání nabídek – nový termín dodání nabídek do 19.3.2021
výroba stanu po odsouhlasení nabídky cca 4 – 6 týdnů
Richard pošle do mailu grafický návrh na všechny členy komise k odsouhlasení „per rolam“

5. Další akce, aktualizace kalendáře
nové – Velikonoční putování – Jirka připraví pod záštitou KK
o Termín pátek 2.4.2021; pro rodiče s dětmi; individuálně
o téma jara a Velikonoc; úvodní text pro hledání indícií do tajenky, trasa po fáborkách
přes Brnky a Holosmetky
o Odměny – velikonoční tématika pro děti;
o Oslovíme potravinovou banku (čokolády, bonbóny, ovoce) – Jana Hyklová
o Plakát a mail; příprava akce – Jirka s rodinou (přihlášky dětí/rodin mailem)
BrnkyMan (Letní kino) – Jirka

C2 General

o
o

Termín 15. 05.2021 ohrožený COVID, potvrzení o posunutí akce v polovině dubna
Termín s Irontime potvrzen včetně alternativních společně s letním kinem (24.07. a
04.09.2021)

odložené Zdibské babí léto – Magda Česneková
o Plánujeme poslat předběžně mail na účinkující
o Potravinová banka potvrdila partnerství pro akci, pokud akce proběhne
6. Rozpočet, dotace – Beata; vyřizuje za obec Eva Slezáková
-

-

fond Ekologické vzdělávání (přihlašujeme akci „Ukliďme Česko“)
fond Hejtmanky – čekáme na specifikaci pravidel pro žádost o dotaci na další
kulturní/sportovní akce – Beata upřesní KK požadavek na vstupy (rozpočty akcí dle minulého
roku)
celkový rozpočet pro kulturu byl krácen o 20% - jednotně jako u ostatních částí rozpočtu

7. Ostatní
- 4 knihovničky na zastávkách – příprava v procesu

Konání příští schůze komise – čtvrtek 15. dubna 2021 19:00 (preferujeme osobní setkání na úřadě)

Zapsal:

C2 General

Jiří Pluháček

