
ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  SOCIÁLNÍ  A  KULTURNÍ  KOMISE  ZE  DNE  26.10.2015 

 

Přítomni :  V.Málková,  M.Šmerglová,  O.Kracman,  M.Hájková,  M.Jedličková,  O.Kramosilová, 

         N.Komárková,  

Hosté :  pí.Beldová, pí. Tesařová 

Omluveni : J.Svobodová      

 

Body jednání : 

1. Nejbližší akce 

Projednávání podrobností akcí, které se uskuteční do konce kalendářního roku, tj.  vítání občánků, 

vánoční setkání seniorů, zájezd do Norimberka , výroba adventních věnců atd. 

Staročeský Advent – časové rozvržení, vystupující hosté, vyplnění vstupů, dílny, rozsvěcení 

                                        vánočního stromku.   

 

2. Kronika o obci 

V rámci připravované knihy o historii obce proběhnou další dvě setkání autorky knihy s občany obce.  

Členky komise mají za úkol hledat materiál a šířit výzvu mezi občany. O.Kracman dodá materiál o 

historii školy. 

 

3. Kalendář akcí na rok 2016 

Sestavování kalendáře akcí datumově za sebou, mezi které patří jak  tradiční, tak i nově připravované 

akce. Mezi ty nejbližší v novém roce bude patřit setkání seniorů v lednu, dětský karneval v únoru nebo 

Velikonoce v Mozaice spojené s dětským bazárkem v březnu. 

Peníze vybírané na akcích pro děti se shromažďují,  šetří se a použijí se na pořízení nějaké aktivity pro 

děti, jako např. mobilního kluziště. 

 

4. Klub seniorů 

Klub seniorů pod názvem „Klub zralého věku“ pokračuje dále, malou změnou je pouze ukončení 

činnosti paní Vocáskové ve vedení klubu.  Klub využívá prostory Mozaiky dvakrát v týdnu, připravují 

se nové aktivity, jako např. základy výuky na PC nebo turistické vycházky. Další nápady ze strany 

seniorů vítány.  

 

 



5. Diskuse 

Žádost ZŠ a MŠ Psáry 

O.Kracman  přednesl žádost školy o přidělení uvolněného obecního bytu pro provozní zaměstnankyni 

ze sociálních důvodů. Sociální a kulturní komise není oprávněná se tímto zabývat. Bylo doporučeno 

obrátit se na radu obce. 

Nabídka ZŠ a MŠ Psáry 

O.Kracman přednesl nabídku školy o darování vyřazených televizorů, videorekordérů a PC monitorů 

občanům, kteří jsou v tíživé sociální situaci. Škola bude tyto později vyprodávat.  Komise  bere nabídku 

v úvahu. 

 

Zapsala : Martina Šmerglová 

 

 

                                           


