
Zápis kulturní a sociální komise ze dne 11. 9. 2019 

 

Přítomni: V. Málková, M. Šmerglová, K. Beldová, I. Tesařová, J. Svobodová, O .Kramosilová,    

M. Jedličková , M. Hájková 

Nepřítomni: N. Jakubková 

Zapsala: Š. Mihely 

 

1. Na schůzi kulturní a sociální komise byly upřesněny termíny a organizace akcí na podzim a zimu 

2019. 

 

2. Byla kladně zhodnocena dobrovolnická akce - Shrekova dobrodružná stezka.  

 

 

3. Od příštího roku bude akce Dožínky zařazena mezi obecní akce.  

 

4. V roce 2019 je v obci plánován první obecní ples. V úvahu přichází prostory školy. Je plánovaná 

schůzka se zástupci školy, které se za komisi zúčastní V. Málková, M. Hájková a M. Jedličková. 

 

5. Na schůzi sociální a kulturní komise byl podán návrh na místo zájezdu adventního na adventní 

trhy – do Berlína. 

 

6. 12. 10. proběhnou v obci tři akce v jeden den. Psárské trhy od 10 hod., Dýňobraní od 14 hod., od 

17 průvod, pouštění leknínů  a bojovka.  Obec zajistí občerstvení, program a  dárky pro děti. 

 

7. V obci bude probíhat rekonstrukce bývalé školy „13“. Po rekonstrukci bude objekt sloužit jako 

komunitní centrum pro seniory. Část rekonstrukce bude hrazena z dotace. S rekonstrukcí 

venkovních prostor se počítá v budoucnu. Padly návrhy na vybavení zahrady hřištěm na 

petanque, grilem, cvičícími stroji. 

 

8. 21.9. proběhne v obci první ročník Garage sale – garážového výprodeje. 

 

9. Letošní, již druhé vítání občánků je naplánováno na 23. 11.  

 



10. Svatováclavské posvícení proběhne 28. 9. na dolnojirčanské návsi. Na posvícení vystoupí děti 

z mateřské a základní školy. Další program je zajištěn – příjezd sv. Václava, divadlo, šermířská 

bitva, ukázka vystoupení dravých ptáků. 

 

11. Členky komise byly vyzvány na podávání návrhů na obsah programu na akci Staročeský advent. 

 

12. I nadále bude ve školce probíhat oblíbené čtení „Čtecí babičky“, kde seniorky chodí dětem v čase 

12:30 – 13:45 číst pohádky. Dobrovolnice jsou vítány. 

 

13. Plánujeme objevitelské víkendy na příští rok ??? 

 

14. Místostarostka V. Málková podala návrh na vložení akcí do obecního kalendáře na příští rok. 

 

15. Na schůzi byl schválen adventní výlet s prohlídkou betlému a výrobny vánočních ozdob. 

 

16. Byla zhodnocena akce Pohádkový les, která se vydařila. Letos se akce zúčastnilo 407 dětí. Paní 

místostarostka Málková poděkovala organizátorkám i dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. 

Jedním z dárků pro děti byla hra Slovíčkovaná, kterou organizátorky vymyslely. V příštím roce se 

plánuje rozšíření hry o další karty. Po úpravě by bylo možno hru dát do prodeje. Dále děti dostaly 

čelovky, buřt, limonádu, trdelník. Z loňského výtěžku bylo pro  školku pořízeno mlhoviště  

a U-rampa. 

. 

17. Na jaro 2020 je pro seniory plánován kurz projížďky na kolech, který by byl veden pí Rudolfovou.  

 

18.  M. Hájková představila návrh obecního kroje, který by byl zaveden z důvodu obnovení tradice. 

Členky se vyjádřily a navrhly úpravy.  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: Svatováclavské posvícení, Dýňobraní, Havelské posvícení, zájezd do lázní, zájezd na 

západ Čech s prohlídkou betléma a výrobnou ozdob, zájezd do Drážďan na adventní trhy, výroba 

adventních věnců, Staročeský advent. 

PROBÍHAJÍCÍ AKCE POŘÁDANÉ PRO SENIORY: Univerzita třetího věku, Angličtina, Jóga a meditace, 

Cvičení, Kavárnička,  Reiky, Výlety s trekovými holemi, přednášky Zdravá záda, háčkování. 


