Zápis

z

jednání kulturní komise dne 30.9.2019 od L7:oo

Přítomni:

Pavla Mikušková, Nikoleta Justová, Markéta Zdeňková, Martin Čmolík
Jitka Vejnosková
Zástupci spolků (od 18:00):
Dobřejovický Čtyřlístek - Lenka Knapová
DUHA Dobřejovice - Libuše Charvátová, Anežka Charvátová
Moderní Dobřejovice - Jolana Jozová
Vodník, Myslivecké sdruženíDobřejovice - Pavel Brotánek
Dalšíhosté: Martin Sklenář, Jan Chvátal

omluveni:

Program:
1) špacír- L2.Lo.2oL9

-

V neděli 29.9. proběhla koordinačníschůzkas okolními obcemi na oÚ Dobřejovice
Trasa: 9:30 Modletice, Popovičky, Herink, Dobřejovice (občerstveníu SD), Modletice
Jitka Vejnosková upeče zákusky. ČlenovéKK připraví občerstvenívsobotu ráno (8.00)
Čaj, kafe, zákusky vyzvednout v pekárně (nahlásili se Pavla Mikušková, NikiJustová,
Martin Sklenář a Jan Chvátal). Nákupy a objednávky občerstvenízajistíMartin
Sklenář.

2} Rozsvěcení vánočního stromu L. L2.2019 od 15hod.

-

-

-

stánky

o
o

Alena Rmoutilová - osloví jí Niki Justová, zda má i letos zájem
Dvořáčkovi- perníčky, kamarádka s proutěnými výrobky _ domluví se a dá
vědět
o Jana Malá - bytová romance - ANo
o Jitka Vejnosková - oslovena,počítá s tím, bude potřebovat stánek
o paní Dziaková - osloví Marin Sklenář
o Niki Justová - keramika
o Prodejnístánek dětíz Navisu
občerstvení- Jelítka, Jitrničky, Trdelník, Kaštany? - Pavla Mikušková domluvís panem
Šindelářem _ hovořila jsem s p.šindelářem, spolupráci potvrdí do středy 9.10.2019
Doprovodný program spolků (doplněn zástupci spolků ve druhé polovině jednání)
o Duha Dobřejovice, Čtyřlístek,myslivci - Ježíškovapošta, Krabice od bot,
andělská kovárna v rozsahu jako bylo loni. Vzhledem k domluvené spolupráci
s konkrétními dětskými domovy budou dopředu dárcům avizovat co za dárky
pro děti bude žádané.
o MD - výtvarnou dílničku,v řešeníFotokoutek na PF
o vlŠ- básnička - domluveno Pavla Mikušková
Prostorové umístění- stejně jako loni. S osvětlením stánků se počítá.Elektřina bude
zajištěna.
Reprodukovaná hudba - zajistí Martin Sklenář
Pozvánku do Zpravodaje připravíMarkéta Zdeňková
Plakát do 15.11 připravíMarkéta Zdeňková

3) Setkání seniorů 7. L2.2oI9 od 13hod, příspěvek seniorům
pozvánka do schránek - text na pozvánku a grafiku zajistí Martin Sklenář podle
loňského Vzoru

-

-

_

seznamy seniorů a dárkové poukazy na příspěvek - zajistí Jan Chvátal
doručenípozvánek a poukazů nejpozději od 15.1L do 24'L1'' ve dvojicích:
o Markéta Zdeňková a Martin Čmolík
o Pavla Mikušková a Martin Sklenář
o Jitka Vejnosková a Jan Chvátal
Dárkové poukazy dávat bud'do rukou nebo rodině, nenechávat ve schránkách nebo
na schránkách
doprava _ p.Hloušek - domluví Martin Sklenář
občerstvení-zajišťuje - polévka, řízek, salát, zákusky _zaŕídíMartin Sklenář
víno - Martin Sklenář
pivo, káva, nealko nápoje hradíobec, alkoholické nápoje si hradí každý sám
doprovodný program - od cca 14,30 děti vŠ- domluvila p. Mikušková
Pavlína Filipovská - od 15 - 16 hod - cena 15tis + DPH - po dohodě domluvil p.Sklenář
hudba - od 16hod Pod Altánem oK
Sraz pro členy KK na místě ve 12:00.
Dárky pro seniory:
o MD oslovíohledně tradičně čokoládovnu
o Duha Dobřejovice připraví dárky ručně

4) Akce spolků do konce roku 2019

o
o

Dobřejovický Čtyřlístek - 8. 11. 2oI9 _ Lampionový průvod
Duha Dobřejovice _ páteční setkánív knihovně
- v období Adventu Betlémskésvětlo - v rámci knihovny
u prodeje kaprů
29. 7L.2oL9 _ Čerti ve skále - spolupráce spolků Čtyřlístek,Duha Dobřejovice,
myslivci, rybáři
o Moderní Dobřejovice - fotbalový turnaj neregistrovaných hráčů
18. 10. 20L9 Dlabání dýní
16. !L.2019 Sv. Martin

5}

a

Termíny akcí rok 2020
- Masopust -termín zjistíPavla Mikušková u paní Dvořáčkové.Nejspíšeto bude 22.2.
Hovořila jsem s paní Dvořóčkovou, zatím termín nevĺ, jak se domluví, dó ho vědět
- Akce obce ve spolupráci s KK, případně spolky
o Dětský karneval - v r.2o2o zabezpečuje obec Modletice, termín zatím není
znám
o Vítáníobčánků - termín předběžně 1'4.3'2oŻo ve spolkovém domě (bude
upřesněn i s ohledem na počet narozených občánků V roce 2oL9 a začátek
roku 2020), dárek pro děti - zlatý přívěšek jako loni a otisk do keramiky od Nikĺ
(podle počtu dětí). Pavla Mikušková se zeptá paníŠubertové,zda můžeme
použítjí navržené pamětní listy.
o Úklidová brigáda _ nutno naplánovat termín.

o

Dětský den - termín Ż3.5'ŻoŻo; téma - nutné domluvit se spolky
' koně (osnice p. Vaníčková)-zajistíPavla Mikušková

.

zapojeníspolků
o MD ano

o

.
.

DUHA Dobřejovice - nevívzhledem k rozsahu dalšíchaktivit,
záleží na koncepci DD- záležízda bude v duchu spolupráce'
Schůzka společná v lednu 2020
o Téma DD - návrhy předložíspolky v listopadu
o Čtyřlístekzatím neví, záleźína časových možnostech
Proběhla diskuze o motivacijednotlivých spolků k zapojení,
zkušenostech z minulých ročníků.7aznél apel na většíspolupráci.
Společná schůzka zaměřená na plánováníDětského dne bude
76.L'2oŻo od 1-8:00

o
o
o
o
o

Letní kino _ pá 26.6.2020 film bude vybrán následně
Letní kino - ne 30.8'2020 film bude vybrán následně
Letní kino v průběhu prázdnin _ předpokládaná malá účast
Rozsvěcení stromku 29.LL'ŻoŻo
Setkání se seniory - 5. L2.2oŻo

Moderní Dobřejovice
o Akce proběhnou v rozsahu jako v roce 2019. Jen nebude turnaj v ping pongu.
Termíny akcí dodají.

-

-

DUHA Dobřejovice
o Majíaktivity zaměřené hlavně mimo Dobřejovice (např spolupráce s dětskými
domovi). Svou účastnav Dobřejovicích plánují především na pravidelné akce knihovna, obnovení posezení s hostem, divadla ( nyní chodícca ].8 lidí). Nabízí
pomoc při Vítáníobčánkůa seniorech (včetně nabídky programu).

DobřejovickýčtyřIístek

o
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létem) _5'g'2o2o
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5) Finančnípříspěvky pro spoIky na 2o2o

Spolky pošlou do konce října starostovi žádosti o poskytnutí finančníhopříspěvku.

Připravila : Pavla Mikušková
Zapsal: Jan Chvátal

