
Zápis z jednání
kulturního výboru

Úterý 21. 6. 2022 20:00, ul. Jahodová

Přítomni: Soňa Dekastello, Soňa Machová, Jana Krejčová,
Lukáš Kohout, Jan Luksík, starosta Filip Volák, Barbora

Bělková

Zapsala: Barbora Bělková

Na jednání se řešil koncept fungování budoucího komunitního centra
a přípravy na Happening na starém mostě.

Komunitní centrum (KC)
● Fungování centra je potřeba sladit s podmínkami získané dotace,

proběhne konzultace s dotačním manažerem
● Nabízí se

○ zaměstnat koordinátora (1 na plný úvazek nebo 2 na částečný
úvazek), měl/i by na starost organizaci komunitního centra i
dalších kulturních akcí ve městě, dále promo/marketing akcí
(web, fb).

○ založit městskou firmu (s. r. o.), mohla by fungovat nezávisle
○ založit pod městem neziskovou společnost, která by měla

provoz komunitního centra na starost

Náplň KC
● knihovna
● obnovit přástky - společné tvoření
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● kurzy, semináře
● příležitostné besedy
● Prostor pro školu na dopolední výuku
● klub deskovek
● klub důchodců
● filmový klub
● hudební večery
● svatební obřany
● zasedání zastupitelstva

Anketa
● Kulturní výbor připraví anketu a osloví všechny místní spolky a školy,

zeptá se na jejich potřeby a představy o využití centra
● Následně proběhne anketa pro všechny občany, sběr nápadů a

informací o potřebách, motivaci k návštěvě centra

Návštěva “Obýváku vesnice” ve Statenicích
● B Bělková nabízí společnou návštěvu relativně čerstvě fungujícího

komunitního centra, které bylo vytvořeno ve Statenicích v nově
vybudované knihovně - cíl: získat inspiraci a informace o fungujícím
centru

…
● Návštěva proběhla 23. 6. 2022 - knihovna ve Statenicích je velmi

multifunkční, kromě půjčování knih a deskových her je zde klavír, na
kterém probíhá výuka hry, stoly v knihovně jsou skládací, takže se v
prostoru dá i cvičit joga, otevřeno je 3x v týdnu celý den, knihovnu
obsluhují 2 koordinátorky, každá má dva celé dny, jeden je společný
(obě poloviční úvazek). Během společného dne plánují akce, které se
konají i po večerech mimo otevírací dobu. Momentálně je v knihovně i
prostor pro sbírku oblečení pro ukrajinské občany, kterých mají
Statenice přes 60. V knihovně probíhá i vítání prvňáčků, besedy se
starostkou, zasedání zastupitelstva, koordinátorky zde plánují i
venkovní akce jako pochod na sv. Martina, bojovky v lese, letní kino
atd.
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