Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a volný čas
ze dne: čtvrtek 15.06.2021 19:00 hodin – Obecní úřad Zdiby
Členové komise
Přítomni:

Jana Hyklová, Richard Mareš, Magdalena Česneková, Jiří Pluháček

Omluveni:

Lucie Lišková

Projednané body:
1. Společné fotografování
skupinové foto, přidala se k nám paní starostka a místostarostka ☺
2. Příprava 2. Zdibských pivních slavností - 26. – 27.6.2021 – propagace, organizace – Magda
- Místo akce, umístění pódia a stanů – vyjasněno – bude to v místě u Garáž café (ne
přes komunikaci na Soběslavově náměstí)
- vyjádření za obce, je potřeba dořešit:
o Zábor veřejného prostranství – ověřit u tajemníka Františka Kotalíka náklad
a kdo ho zaplatí (záměr je, že zaplatí Garáž Café)
- Plakát připravený k tisku (během 16.6. dodatečné upřesňování – místo akce)
- Doplnění: pánové Žáček a Sungatov – nově vznikající Pivovar ve Zdibech pivo
„Ležáček“ (Pivovar ve výstavbě, pan Žáček dnes osloven Davidem Cristeriem); do
budoucna doporučení oslovit všechny místní pivovarníky
- doporučení paní starostky konzultovat podobné akce se soukromými subjekty
dopředu s obcí!
- kasička na výběr příspěvků na Zdibské varhany – připravuje Lucie (detaily viz. níže)
3. Vyhodnocení Kácení máje 5.6.2021 – Jirka
- připraven příspěvek do Zdibského zpravodaje včetně fotografií
- Na Holosmetské dětské stezce celkem bylo 42 dětí
- Záměr je akci v dalších letech opakovat, případně rozšířit na další části obce
4. Rozpočet Kulturní komise – revize a průběžná kontrola – Jirka
- Eva Slezáková – žádosti o dotace na kulturní a sportovní akce u Středočeského kraje
- Simona Dubnová – finance obce, průběžnou kontrolu rozpočtu naplánuje Jirka
5. Zdibynasbavi.cz … akce a ankety – jak na to … ukázka/demo; plánované akce
- Proběhlo demo, jak založit a upravovat akci a jak se zobrazuje na stránkách
- Probrali jsme společný kalendář akcí, do kterého by přispívali/zapisovali i ostatní
subjekty (Sokol, Hasiči, Ochotníci, Brambor38, …)
6. Otevření hřiště na Chaberské 18.07.2021 – Richard
- Termín v neděli 18.07.2021 od 15h
- Paní starostka potvrdila účast pro přestřižení pásky
- TJ Avia Čakovice – pan Kalous, trenér – zajištěny 2 dvojice/trojice – domluvil Richard
- Jarda Tůma – hudební podkres a mikrofon pro moderaci zajištěn – domluvil Jirka
- Grilování – umístění stánku na ploše mimo hřiště – domluvit Jirka a Richard
o oslovit Garáž Café, Jiřího Skalla, paní Hnidákovou (Brambor 38), Michala
Matějka – sokolovna; David Filip (Poutník u Vltavy)
- Richard poskytne připojení na elektriku (od sebe z domu)
- Zajistit pro akci TOI-TOI

C2 General

-

Pro otevření hřiště bude formulován provozní řád, který bude na akci prezentován –
potřebujeme od obce specifikaci povrchu a technická omezení – Eva Slavíková
Za obec je záměr ponechat hřiště otevřené
V průběhu prázdnin vyřešit:
o Doladit provozní řád hřiště
o Vyřešit způsob zamykání (elektronický zámek) – uzamčení hřiště od 22:00 do
08:00
o Přednostní používání dopoledne základní školou, odpoledne tréninky dětí
o Rezervační řád na webu obce – v jednání, komise navrhuje specifikovat časy
v průběhu dne pro různé skupiny (přístup školy, trenérů, veřejnosti, …)
o Zjištění možnosti sponzoringu a umístění log subjektů na oplocení hřiště

7. Brambor 38 – plán na léto 2021
- Komise si odsouhlasila PR podporu pro Brambor 38, propagace na stránkách
zdibynasbavi.cz v rámci společného kalendáře
8. Večer s Andělem – aktuality – Lucie
- domluven Večer s Andělem pro Habrmannův mlýn, máme předběžný rozpočet
- termín pro talk show s panem generálem Petrem Pavlem budeme směřovat v lednu
2022 – pracovní termín pátek 21.1.2022
9. Zdibský kotlík – 14.08.2021 – Jana
- Akce v přípravě – upřesnění proběhlo již na minulé poradě
10. BrnkyMan 2021 – 24.7.2021 – termín, zajištění akce – Jirka
- Registrace do závodu se připravuje (https://irontime.cz/prihlaska1873/)
11. Letní kino 2021 – 24.7. a 4.9.2021 – návrh filmů – Jirka
- Aktualizovat banner pro představení 24.7.2021 - Richard
- Každý člen komise pošle svůj tip na film
- Podnět: připravit před letním kinem medailon Kulturní komise proběhlých kulturních
akcí (podle časových možností)
- Příprava ankety pro výběr filmu na adrese
https://www.zdibynasbavi.cz/kino_brnky_2021/
12. Zdibské varhany – příprava sbírky – Lucie
- Příprava kasičky pro 1. akci – Zdibské pivní slavnosti – Lucie
- QR kód – Richard pomůže s vygenerováním QR kódu (podle banky, u které je účet
farnosti)
13. Ostatní
-

Zdibské babí léto – potvrzení termínu 2.10.2021
Magda – podnět k diskusi – sběr historických fotografií a informací pro vydání
brožury o historii Zdib a jejich částí od pamětníků – vydat brožuru/knihu v příštím
roce

Konání příští schůze komise – čtvrtek 14. září 2021 od 19:00 – Obecní úřad Zdiby
Zapsal: Jiří Pluháček
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