
 

 

Zápis č. 1/2013 

z jednání komise pro vzdělávání, sport, kulturu a volný čas  

 
Den: 10. 4. 2013 

Místo konání: kancelář starosty, náměstí  Husovo 70 

Přítomni: Mgr. Magda Kudrnáčová, Mgr. Josef Ležal, Ing. Jaroslav Petrásek ml., Iveta 

Librová  

Omluveni: Mgr. Jiří Slavík, Mgr. Petra Kaiferová, Mgr. Marcela Serbusová  

Hosté: Mgr. Pavel Janík 

 

Program: 

 

1) administrativní záležitosti Komise ( volba předsedy), 

2) informace o Programech podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit, 

3) informace o akci Město v pohybu, 

4) informace o rekonstrukci kina, 

5) kalendář akcí a jejich propagace, 

6) různé. 

 

Ad1) 

Administrativní záležitosti komise  -  volba předsedy 
Schůzku zahájil Mgr. Janík, přivítal nové členy komise, kterými jsou:  za T. J. Sokol paní 

Mgr. Magda Kudrnáčová, za skauty Mgr. Josef Ležal, za O.s. Českobroďák ing. Jaroslav 

Petrásek a za SK Český Brod paní Iveta Librová. Vyzval komisi k volbě předsedy, kterým byl 

všemi hlasy zvolen Mgr. Josef Ležal. Nový předseda  připraví pro příští komisi kalendář   

a program jednání. 

 

Ad 2) 

Informace o Programech podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit – Mgr. Janík 

informoval komisi o přidělených dotacích z Programu podpory kultury, sportu  

a volnočasových aktivit. Mgr.J. Ležal informoval komisi o průběhu výběrového řízení. 

Členové komise byli seznámeni se Zápisem výběrové komise. Ve Výzvě 1/2013 byla 

rozdělena částka 1 044 000 Kč. 

 

Ad 3) 

Město v pohybu (3. – 8. 9. 2013) – Koordinační skupina je složena z těchto organizací: TJ 

Slavoj, SK Český Brod, skaut, Sokol, Českobroďák, Magráta, Leccos, 1. ZŠ, Corridoor. Je 

potřeba doplnit skupinu o další členy pro pomoc s propagací, komise byla oslovena, aby 

vyzvala ke spolupráci  členy svých organizací.  Termín pracovní schůzky je 22.4.2013 

v 17:00 h, podkladové materiály doplnit a zaslat Mgr. Janíkovi co nejdříve. Byl zpracován 

rozpočet  akce na cca 80 tis. Kč. M. Chuchlová zajistila zpracování návrhu loga, vítězem je 

logo Mgr. Lucie Ulíkové. Koordinátorky akce jsou Iveta Librová a Marcela Chuchlová, které 

jsou k dispozici na kontaktu info@tjslavojcb.cz. Iveta Librová zpracuje návrh celkového 

přehledu možností sportu pro děti ve městě. Až do září  bude veřejnost informována v každém 

čísle ČBZ a průběžně i  na webu města. 
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Ad 4) 

Kino – Byl úspěšný projekt na úpravu kinosálu v Leader MAS Pošembeří, byla ustanovena 

pracovní skupina pro rekonstrukci a byla ustanovena i programová skupina.  

 

 

Ad 5) 

Kalendář akcí a jejich propagace – znovu byla připomenuta informace o možnosti 

propagace nejen kulturních a sportovních akcí na webu města (správci T. Hor a Kristýna 

Šílová), v kalendáři akcí na webu, v kalendáři nebo přímo v ČBZ (příjemce informací 

zbockova@cesbrod.cz, silova@cesbrod.cz). Možnost vyvěšení letáku v kulturní vývěsce na 

čp.1, podání nebo poslání e-mailem na  IC (info@cesbrod.cz).  Propagace je bezplatná. 

 

Ad 6) 

Různé informace 

 –   byla úspěšná projektová činnost škol a NNO, uspěla řada projektů u MAS Pošembeří,    

OPŽP, STČ Kraje ap. 

– Náměty komise k Akčnímu plánu  budou zapracovány při aktualizaci Akčního plánu 

– Ing. J. Petrásek informoval o přípravách k 130. výročí Sokolovny. Organizace hledá 

prostředky pro opravu fasády a možnost zapůjčení stavebního lešení. Při valné 

hromadě v březnu se volil nový výbor Sokola, který se bude snažit zlepšit stav i chod 

sokolovny. 

– Mgr. J. Ležal upozorňuje na potřebu opravy zdi u venkovního balkonku v patře 

budovy kina. Zeď je bez omítky, zvětralá a neustále opadává. Bude podána žádost  o 

opravu na Odbor rozvoje. 

 

 

 

Zapsala: Z. Bočková 

Ověřil: P. Janík 

 

 

 

Přílohy: 

1) Akční plán 

2) Materiály k Městu v pohybu 


