ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE, dále SKK ZE DNE 3.10.2016
Přítomni: V.Málková, O.Kramosilová, N.Komárková, O.Kracman, M.Hájková, M.Jedličková,
J.Svobodová, M.Šmerglová
Hosté: pí. Beldová
Body jednání :
1. Plán akcí do konce roku 2016:
5.10. Zahájení Univerzity třetího věku, téma : Michelengelo Buonarotti
15.10. Havelské posvícení ( zajišťují hasiči Psáry, SKK pouze zaštiťuje atrakce)
22.10. Dýňobraní a Noc hororů
5.11. Drakiáda ( organizuje Čechoslovan)
9.11. Diskuzní středa
22.11.
Výlet do Terezína pro děti i seniory
12.11. Vítání občánků
26.11. Zájezd na adventní trhy, Bamberk
27.11. Vití adventních věnců v prostoru zasedací místnosti OU
30.11. Divadlo Radka Brzobohatého – Vyhazovači
3.12. Staročeský advent – živý betlém, Mikuláš a rozdávání dárků dětem, vystoupení dětí
ze školky a školy, ukázky zájmových kroužků, jízdárna, rozsvěcení stromu
7.12. Ukončení podzimního semestru Univerzity třetího věku a posezení před vánoci
15.12. Vánoční setkání seniorů (vystoupení dětí ze školky, zpívání koled)
20.12. Zpívání v kostele
2. Fotosoutěž
- Byly vybrány fotografie do malého i velkého kalendáře, při oslavě Staročeského adventu
budou vylosováni výherci ( z účastníků soutěže, jejichž fotografie byly vybrány do
kalendářů), kteří obdrží poukázku do nákupního centra
3. Blahopřání k jubileu
- Osobní blahopřání k významným jubileím bude od ledna 2017 probíhat každých pět let
od 70. let věku jubilanta, od 80. Narozenin pak každý rok
4. Hluková vyhláška
- Komise připravuje podklady pro vyhlášku, které se budou ještě průběžně aktualizovat.
Prozatím navrhuje zařadit do vyhlášky tyto akce na příští rok: masopust, plesy,
velikonoce, sedmiboj, čarodějnice, Májové slavnosti, Psáryfest, zahradní slavnosti,
dožínky, brigády, Pohádkový les, Lagunafest, Svatováclavské posvícení, Havelské
posvícení, dýňobraní, bojová hra, advent
5. Dýňobraní
- Od 14.00 hod na jirčanské návsi, program: vyřezávání dýní, zápich ze sušených větví,
výroba placek, výroba a opékání špízů, soutěž o nejhezčí dýni, soutěž o nejhezčí
tématický kostým, malování na obličeje, netradiční účesy, od 14. – 17,30.00 živá hudba,

-

v 17.30 společný průvod k Junčáku, pouštění barevných leknínů. Výroba ochranných
amuletů na Noc hororů
Na dýňobraní navazuje noční hra Noc hororů od 18,30, začátek i konec na pohádkové
louce, pro děti bude připraven oheň k opékání buřtů. Registrace na www.psary.cz

Zapsala: Jitka Svobodová

