
 

  KOMISE PRO SPORT A KULTURU 

Zápis č. 2 z jednání dne 15. 2. 2016                   příští jednání:  29. 2. 2016 v 19 hod, rest. Na Rynku 

Přítomni:            Vodešilová,  Markéta Kopecká, Eva Kršňáková 

Dobrovolníci:     Jan Růža 

Hosté:                 Dana Boxanová, Marie Hajdušková, Petr Valášek, Eva Fišerová, Pavel Zítko 

 

P.č. Text Zodpovídá Termín 

1. Příprava termínů akcí v roce 2016 pro březnové číslo zpravodaje – 
viz příloha. 
Jednotlivé rozpracování akcí za podpory KoSaKu: 
9.4. 2016 Čistý Ladův kraj – plakát v příloze, dobrovolnická pomoc 
 
30. 4. 2016  Běh čarodějnic, oslovení školy, zajištění programu a 
materiálního vybavení, sportovního areálu a občerstvení, hranice, 
plakáty, zábavný program tzv. „laboratoř - IP„ kotel na hadí 
polévku….čarodějnická polévka, sportovní program, přidat jednu 
disciplínu, 2 gumy pro větší, jedna pro menší prezentace 16:10, 
start 17:00, kozlí prak, ceny pro děti 
 
15.5.  Den rodiny, soutěže, koloběžky, dvoukolo, 
PR do 15. 4. 14:00 Krkonošská pohádka, LK, dopravní značky, 
kužely, následně soutěže s divadelníky, focení, uvedení pozvánky 
na hokej na plakáty  do rest. Na Rynku 
            
Květen 2016 – zájezd do Kutné Hory pro seniory  
 
12.6.  Po stopách koní (Dvůr Kamenice) – paní Heyrovská 
s návrhem souhlasí, termín 12.6. není možný z důvodu jezdecké 
soutěže mimo Kamenici  
25.6.  Obecní hry Kamenice – výzva do zpravodaje – splněno 
11.9.  Veletrh kroužků  
25. 9. Podzimní kamenické slavnosti „Síla kamene“  - rozpracovat 
4.12.   Adventní trhy Kamenice (živý betlém, zpívání, senioři 
- zjistit dle termínu akcí  - volný prostor ve sportovním areálu  
- podle termínu zajistit moderátora  na dané termíny 
- schůzka se zástupci školy – přehled akcí, možná výpomoc 

 
 
 
LK 
 
 
 
 
 
 
všichni 
 
MK, KoSaK 
 
 
 
 
MH, KoSaK 
 
Krš. 

 

2.  Finanční předpoklady na akce pořádané KoSak a KC Krš. připraveno 

3. Finanční předpoklad na akce pro seniory dle navrženého plánu   Krš.  připraveno 

4.  Potvrzené termíny rozeslat: Ladův kraj, MAS Říčany a další 
partnery, informační portály, návrh banneru na KC Kamenice, jiné 

EK, Sauer, 
ostatní 

co 
nejdříve 

5. Posun termínu odevzdávání žádostí na příspěvek z důvodu posunu 
schválení rozpočtu na termín 29. 2. 2016 

 29.2.2016 

6.  Výběr a podpora žádostí, které chce KoSaK podpořit v rámci 
strategie (zaměření na TOP akce a problematické skupiny, vlastní 
návrhy 

všichni březen 

8. Vypracování sítě partnerů a adres pro rozesílání pozvánek a dalších všichni pravidelně 



informací  

10. Výzva ve zpravodaje – maskot Kamenice – výběr ve společné 
„komisi“, ušití kostýmu pro příležitosti obce (focení s maskotem…) 

Krš, Ko. 
Ost. 

hotovo do 
zpravodaje 
- březen 

11. Návrh na podzimní společné čtení všichni  

12. Seznam dobrovolníků pro výpomoc na akcích:  
Marie Grefnetter, tel., 721865938, marie.grafnetter@seznam.cz 
Martin Růžička, 731865395, Gorhar@seznam.cz 
Eva Fišerová, 773458985, fiserova.eva@email.cz  
Marie Hajdušková, 773222369, hajduskovam@seznam.cz 
Iveta Pejšová, 736605387, iveta.pejsova@seznam.cz 
Jan Růža, 731479903, ruzaj86@seznam.cz 
Dana Boxanová, 733139493, boxanova@obeckamenice.cz 
Jan Pišna, 607671852, pisna.jan@gmail.com 

  

13. Návrhy na nákup materiálu LK: kostýmy postaviček LK,masopustní 
masky,  pinpongové stoly, badmintony, sportovně rekreační 
zařízení do parků,  

všichni průběžně 

 


