
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE ZE DNE 27. 1. 2020  
Přítomni: V. Málková, M. Šmerglová, K. Beldová, I. Tesařová, J. Svobodová, O. Kramosilová,    
N. Jakubková,  Š.Mihely 
Nepřítomni: M. Jedličková, M. Hájková 
 
BODY JEDNÁNÍ:  

1. Na schůzi kulturní a sociální komise byly upřesněny termíny a organizace akcí na jaro 2020. 

 
2. Proběhla schůzka obce a školy ohledně plesu, který budou společně pořádat. Byla 

projednána organizace, program (raut, tombola, pěvecké a taneční vystoupení…) Obec i škola 

požádají o výhry do tomboly sponzory. 

 
3. Na schůzi kulturní a sociální komise byl naplánován výlet pro seniory na zámek do Brandýsa 

nad Labem, do skanzenu v Přerově nad Labem a na velikonoční výstavu. Termín bude 

upřesněn. 

 
4. 22. 2 proběhne Masopust v Psárech, večer je pořádán ples STS. 

 
5. Jarní pochod letos bude 21. 3. Členky komise pozvou na pochod seniory, kteří se účastní 

pochodů s trekovými holemi. 

 
6. Bylo zhodnoceno zakončení VU3V. Promoce proběhla 15. 1. v budově ČZU, poté následoval 

výlet na Vyšehrad, vystoupení harfenistky, oběd a kulturní program v Restauraci Na Kopečku. 

 
7. Pro příští semestr VU3V bylo seniory vybráno téma Rituály evropských královských rodů.  

 
8. Členky komise byly paní místostarostkou Vlastou Málkovou a informovány o stavu 

pokračujících prací na stavbě centra pro seniory „Třináctka“. Byly představeny návrhy loga. 

 
9. Otevření „Třináctky“  proběhne 13. 3.. Na schůzi byl plánován program, členky komise byly 

požádány, aby se se seniorkami domluvily na pomoci při organizaci slavnostního otevření. Na 

otevření mimo jiné zazpívají děti ze školky. Seniorky pomohou s přípravou občerstvení. 

 
10. Na schůzi byly plánovány akce a aktivity ve Třináctce. Na přání seniorek bude pokračovat 

série setkání seniorů na téma sebeléčení, padly návrhy na nové kurzy vaření, šachy, promítací 

večery, cestovatelské besedy, kurzy zpěvu, společné večery, tvořivé kreativní dílny, kterých 

by se ujala M. Hájková. 

 
11. 16. 4. obec plánuje návštěvu Divadla Broadway - Kat mydlář. 

 
12. Paní místostarostka Vlasta Málková komisi informovala o nabídce možnosti opakování 

zájezdu do lázní. 

 
13. I nadále probíhá cvičení seniorů, které nově vede pí. Dersceniová, Cikánková a pí Vítovcová. 

 
14. Na schůzi byla projednána špatná finanční situace rodiny, která trvale žije v naší obci. Komise 

doporučuje radě obce odsouhlasení finančního příspěvku za plavecký kurz se školkou pro 

chlapce z této rodiny. Cena kurzu je 2 745 Kč a zahrnuje 15 lekcí plavání. 

 
 



NEJBLIŽŠÍ AKCE 
Ples SK Čechoslovan 15.2., Koncert Divadla Broadway 20. 2., Masopust v Psárech 22. 2., Ples STS 22. 
2.,  Dětský maškarní bál 7.3., Otevření Třináctky 13. 3., Ples obce a školy 14. 3.,             Jarní pochod 
21.3., Zájezd do Brandýsa nad Labem, Divadlo Kat Mydlář 16.4., Pálení čarodějnic 30.4..  
 
Zapsala: Šárka Mihely  
 


