ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE, dále SKK
ZE DNE
18.1.2016

Přítomni: V.Málková, O.Kramosilová, N.Komárková, O.Kracman, M.Hájková,
M.Jedličková, J.Svobodová, M.Šmerglová
Hosté: pí.Beldová, pí.Tesařová

Body jednání :
1. Plán akcí
Projednávání organizačních změn v plánu akcí. Z organizačních důvodů došlo k posunu
datumu konání karnevalu a změně pořadatele (přizpůsobení termínu jarním prázdninám na ZŠ
a MŠ Psáry.) . Dětský karneval tedy proběhne v sobotu 20.2. a pořadatelem nebude Obec, ale
nízkoprahové centrum Mozaika ve spolupráci se školou.
Sociální a kulturní komise diskutovala o vzhledu a znění letáčků na kulturní akce. Komise se
–jednomyslně shodla, že doporučuje, aby v záhlaví letáčku v místě pořadatele kulturní akce
byla formule: „Sociální a kulturní komise Obce Psáry ve spolupráci s…“, tzn. se subjekty,
které se na akci významně organizačně podílí.
2. Klub zralého věku
Klub seniorů pod názvem „Klub zralého věku“se rozběhl naplno a vítá nové příznivce.
V Centru Mozaika jsou mu vyhrazeny všechny úterky a čtvrtky. Vedle již tradičního cvičení
v Laguně, tvoření z korálků nebo předávání Reiki připravujeme nově pro seniory kurz
keramiky, počítačů, country tanců, pletení, turistické vycházky s trekkingovými holemi, či
„Kavárnička“ neboli posezení nejen pro seniory.

3. Příspěvek pro seniory
Sociální a kulturní komise doporučuje Radě obce poskytnout finanční příspěvek na aktivity
seniorů (viz. kurzy v bodě č.2), které se již dostávají finančně nad jejich možnosti.

4. Akce pro seniory
- hostem na březnovém setkání seniorů 24.3. bude herečka Tereza Bebarová
- dvoudenní výlet za barokem a krásami Čech a Moravy proběhne 27. a 28.5.2016
na tento výlet získali senioři sponzorský dar v hodnotě 20tisíc korun
- jarním tématem VU3V je Genealogie a Čínská medicína v naší zahrádce
5. Dotace spolků

Sociální a kulturní komise doporučuje poskytnout dotaci Centru Mozaika v plné výši
požadavku na rok 2016, tj. 300 000 Kč. Centrum Mozaika dlouhodobě a pravidelně
poskytuje zázemí nejen pro děti, ale i pro seniory (Klub zralého věku), zázemí pro sportovní a
volnočasové aktivity a významně se podílí na organizaci a vedení veřejných a kulturních
akcích v obci či spolupráci při nich.
Akce Centra Mozaika, které jsou nabízeny pravidelně a zdarma: Tvoření z korálků, Pingpong pro děti i pro dospělé, Manikúra a gelové nehty, Ukliďme Česko, Nerf akce, Joga pro
děti, Vaření s dětmi, Deskové hry pro dospělé, Společný úklid lesa, Sádrové odlitky, Šití
ponožkových pejsků, Turnaje v air hokeji a fotbálku, Zdravé a zábavné vaření, Kurz yoyo,
diabollo, flowerstick, Filmový klub
Obecní akce, na kterých se Centrum Mozaika významně podílí: Psárský semiboj, Pohádkový
les, Noční bojové hry, Májové slavnosti, Svatováclavské slavnosti
SKK navrhuje do pracovní skupiny zabývající se dotací spolků, která se bude konat dne 21. 1.
2016 Martinu Jedličkovou a Ondřeje Kracmana.

6. Dětský parlament
SKK byl Martinou Jedličkovou představen záměr Dětského parlamentu obce Psáry, jehož
vznik zajišťuje Komise pro vzdělávání a jí pověřený Ondřej Kracman jako vedoucí Centra
Mozaika. Dětský parlament by měl být složený ze zástupců dětí a mládeže, kteří se chtějí
zapojit do veřejného života a dění v obci. Svými aktivitami, nápady a podněty by pak
vytvářeli nový prostor pro komunikaci všech generací na nejrůznější otázky.
Jako zázemí pro setkávání Obecního parlamentu byly Ondřejem Kracmanem navrženy
prostory Centra Mozaika, kam si děti již s důvěrou našly cestu a jehož prostor využívají.
SKK podporuje záměr Komise pro vzdělávání pro vznik Obecního parlamentu a v případě
potřeby nabízí svou spolupráci jak při jeho zřizování, tak při vlastní činnosti – setkávání se se
zástupci dětí, přizvání jejich zástupců na schůzky a jednání apod.
Dětský parlament obce Psáry, neboli Obecní parlament, sociální a kulturní komise podporuje
a považuje za dobrou myšlenku. SKK souhlasí, aby Obecní parlament probíhal v prostorách
Mozaiky a jeho koordinátorem byl Ondřej Kracman.

Zapsala: Martina Šmerglová

