Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a volný čas
ze dne: čtvrtek 18.11.2021 19:00 hodin – Teams - online
Členové komise
Přítomni:

Richard Mareš, Magdalena Česneková, Lucie Lišková, Beata Sabolová, Jiří
Pluháček

Omluveni:

Jana Hyklová

Projednávané body:
Advent 2021
1. rozsvěcení vánočních stromů – společný plakát připravuje Jirka
▪ připomínky k plakátu do 18.11.2021, tisk a distribuce 19.11.2021
▪ Zdiby – Veltěž – organizují Ochotníci pod Sokol Veltěž společně s Obcí Zdiby a
Kaštánkem
▪ Přemyšlení – Magda zavolala Davidovi z Garáž Café – David připraví svařák
▪ Holosmetky – připravuje si samostatně Vodovod Holosmetky, z.s. – pomohli
jsme jim zajištěním plošiny na vyzdobení světýlky – plošina v pátek od 15h
▪ Brnky – organizují občané Brnek (Jitka Janáčková), Jirka doplní akci výrobou
vánočních ozdob
▪ Podnět pro organizátory: Beata mluvila s ředitelkou školy o možnosti, že by děti
mohli na nějakém místě zazpívat
2. anketa o nejkrásnější adventní věnec na dveřích – obdobně jako vloni - hlavní
koordinátor Magda, pomocník Jana
▪ zopakujeme leták z loňského roku - nejpozději do 4.12. pošlete fotku; výsledky
uveřejníme 19.12.2021
▪ Partneři letošní akce – Potravinová banka, Květinářství u zámku, Garáž café,
Dobrá stodola, Cukrárna Zdiby
▪ Na web zdibynasbavi.cz a příprava ankety a příprava plakátu – Jirka
▪ Vítěze vybere celá komise, anketa určí vítěze ceny veřejnosti
3. Výroba adventních věnců – organizuje Lucie pod SHM v pátek 26.11.2021 od 13:00 do
16:00
▪ Proběhne venku, zapůjčení stanu zdibynasbavi - schváleno
▪ Zapsat do společného kalendáře na zdibynasbavi.cz - Richard
▪ Proběhne před školou, domluveno s p. ředitelkou, stan obce, kde budeme tvořit
je povolen postavit v blízkosti školní jídelny. Budeme venku z důvodů covid 19.
▪ Přihlašování dle pokynů na plakátku. Uveřejnění plakátu do kalendáře na
zdibynasbavi.cz – Richard (plakát pošle Lucie do mailu)
Další akce
4. Večer s Andělem - Habrmannův mlýn - Lucie
▪ přeložen na jaro 2022
▪ předdomluveno že bude na večer s Andělem navazovat promítání filmu
Habrmanův mlýn a vše by bylo na hřišti Sokola. Autoři a herci to vítají. (podle
počasí a teploty venku)
▪ Možná by bylo vhodné spojit s výročím, např. 16.3.1939 okupace nebo květen a
připomínka osvobození.
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▪
▪

Zajištění veřejné projekce s sebou nese vyšší rozpočet akce
podnět Magdy: spojit se Sokolskou akademií? … Lucie probere s Janou
Klementovou

5. Večer s Andělem Petr Pavel – Lucie
▪ Termín 28.01.2022 od 19:30 je rezervován
▪ Riziko, že zasáhne vyšší moc je poměrně vysoké

6. Plán sportu – Jirka
▪
▪
▪

Zaslat připomínky na obec do 19.11.2021 – Jirka
Podkladový dokument pro žádosti o dotace
Dokument navazuje na strategický plán obce do roku 2025

Potřebné úpravy – přeformulovat některé věty v části 4.1
• navrhuje výši příspěvku obce na financování sportovních klubů – přeformulovat:
o předkládá návrhy na finanční podporu, stanoviska a náměty, týkající
se oblasti sportu
o projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů, pokud se na komisi
přímo obrátí
doplnit: Vytvořit společně se zastupitelstvem obce pravidla pro žádosti
sportovních klubů

7. Ostatní
▪

Další akce – zpívání na štědrý den s Ochotníky – Magda

▪

Kalendář na zdibynasbavi.cz
•
•
•
•
•
•

▪

Richard jako správce je připraven zadávat do kalendáře akce, o kterých se
dozví – čeká na vstupy
Navigace na kalendář z menu – Jirka
Přehled kontaktů – k doplnění poslat Magdě
Komunikace na ostatní organizátory z mailu kalendar@zdibynasbavi.cz
Magda zreviduje seznam a doplní kontaktní emaily a telefony
Jirka pošle v příštím týdnu do 26.11.2021 na zástupce jednotlivých spolků,
organizací, soukromých subjektů

Zdibský Zpravodaj – uzávěrka do 25.11.2021 - Magda
•
•
•

souhrnný leták na rozsvícení stromů – Jirka
babí léto – Magda
uvést přesunutí akce Večer s Andělem na náhradní termín v březnu
2022

Konání příští schůze komise – čtvrtek 16. prosince 2021 od 19:00
Zapsal: Jiří Pluháček
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