Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry a školstva pri obecnom úrade v Sebedraží
zo dňa 03.07.2020

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program:
Plán kultúrnych podujatí v obci Sebedražie na druhý polrok 2020.

1.

Po rozsiahlej diskusii zúčastnených členov komisie a zvážení momentálnej neistej situácie, ktorá
pretrváva v krajine, sme sa zhodli na názore neorganizovať Babku v fazuli. Podujatia s účasťou viac ako
1000 ľudí sú zakázané, a preto komisia neodporúča toto podujatie.

2.

Ako náhradu podujatia komisia navrhuje zorganizovať koncom septembra (25-27) plánovanú oslavu
90. výročia základnej školy v Sebedraží. V budove by bola prezentovaná história školy. V areáli školy
prípadne pred kultúrnym domom by vystúpili deti zo ZŠ, MŠ. Podávala by sa fazuľová polievka
s babkou, ktorú by pripravili členovia kultúrnej komisie. Na máj 2020 bol taktiež plánovaný beh, ktorý
by sa mohol uskutočniť spoločne s oslavou výročia školy. Navrhujeme trasy pre 3 bežecké kategórie od
kultúrneho domu na spodné lúky, kde by sa bežci otočili podľa kategórií a vrátili sa ku kultúrnemu
domu. Neobmedzovala by sa premávka v obci. Kultúrny dom by slúžil ako miesto pre pohostenie,
premietal by sa film o obci. Pri organizácii by sa mohli zapojiť aj členovia ostatných komisií. Žiaci zo ZŠ
by napr. na hodinách výtvarnej výchovy mohli vyrobiť štartovacie čísla pre bežcov.

3.

V programe stretnutia komisie bola organizácia letného kina v našej obci. Členovia navrhli vytvoriť
zoznam jednotlivých členov komisii, ktorí by „mali službu“ a zabezpečovali prípravu premietania. Aby
neboli všetky úlohy len na členoch TJ Baník Sebedražie.

4.

Uvítanie detí do života navrhujeme organizovať koncom októbra, začiatkom novembra 2020. Kultúrna
komisia zabezpečí program a pripraví sálu v kd.

5.

Členovia navrhli zorganizovať lampiónový sprievod v obci v jesennom období. Termín bude spresnený.

6.

Bolo navrhnuté členom komisie urobiť „tematické víkendy“ v kultúrnom dome, kde by sa mohli mladí
naučiť od našich seniorov napríklad piecť chlieb, rôzne zručnosti, ktoré sa odovzdávajú z generácie na
generáciu.
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7.

V predvianočnom období navrhujeme urobiť zabíjačku pred a v kultúrnom dome. Keď sa toto
podujatie konalo v areáli TJ, nebola možnosť príjemného stretnutia občanov za nepriaznivého
počasia. Zároveň sa členovia TJ sťažovali, že celú prácu museli urobiť sami. Preto navrhujeme, aby
jednotlivé komisie - skupiny fungujúce v obci vyrábali zabíjačkové špeciality, ktoré by sa predávali
občanom za symbolické ceny. Zároveň by bola možnosť podávať rôzne druhy nápojov, občerstvenia,
ktoré by mohli občania konzumovať v pohodlí kultúrneho domu.

8.

Na rok 2020 navrhujeme urobiť:
- obecný ples v termíne 16.1.2021
- Jánsku vatru 25/26.6.

V Sebedraží 03.07.2020
Zapísal Popelka Jaroslav
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