Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry a školstva pri obecnom úrade v Sebedraží
zo dňa 12.05.2021

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program:
Plán kultúrnych podujatí v obci Sebedražie na rok 2021.

1.

5.6.2021 od 15:00 Deň detí v areáli TJ, kde budú deti zapojené spoločne s rodičmi do pohybových
súťaží. Na začiatku bude rozcvička. Deti dostanú kartičky, kde budú dostávať pečiatky za splnenie
aspoň 4 z 6 disciplín. Ako odmenu za splnené úlohy dostanú balíček so sladkosťami, pohár nápoja (
Vinea 0,3l ) a občerstvenie párok v rožku. Na stanovištiach budú dozerať členovia červeného kríža,
pracovníčky MŠ, ZŠ na plnenie úloh a bezpečnosť. Na občerstvenie bude citronáda – bezplatne.
Čapovaná kofola, pivo bude možné zakúpiť v bufete. Po skončení súťaží by mohli prísť hasiči
a nafúkať penu na hraciu plochu pre deti. Skákací hrad a maľovanie na tvár by mohla zabezpečiť
pani Ulbriková z našej obce. Približne 17:30 by začala detská diskotéka, ktorá by bola približne do
19-tej hodiny, podľa záujmu. Odhadované náklady 600€.

2.

25.6.2021 Jánska vatra o 20:00 na trávnatej ploche pred domom kultúry. Vatru by postavili členovia
kultúrnej komisie, pripadne členovia DHZ, drevo by sme mohli dostať z urbáru. K dispozícii by bolo
občerstvenie – guláš, čapovaná kofola, pivo. Hudba by bola reprodukovaná z DK. Potrebné
zabezpečiť pivné sety, ktoré by sa postavili na spevnenú plochu pred DK. Cesta by sa uzavrela
a obyvatelia blízkych domov, by sme požiadali o pochopenie. Pán Tomík by spolu so skupinou mohli
urobiť ohňovú šou. Odhadované náklady 300€

3.

11.9.2021 Babka vo fazuli v areáli TJ. Jedna kapela, ktorá by hrala po vyhodnotení súťaže. Počas
vareia bude reprodukovaná hudba. Súťažiaci budú na voľnej ploche pred pódiom. Odhadovaný
rozpočet 2000€

4.

Október 2021 uvítanie detí do života v DK, vystúpenie predškolákov z MŠ.

5.

November 2021 posedenie s jubilantmi ( vek 60+) OU dodá zoznam jubilantov členom kult. Komisie.
Členovia
navrhli
zorganizovať
lampiónový
sprievod
v obci
17.11.

6.

5.12.2021 15:00 postavenie vianočného stromčeka (cca 3m) pred DK od kostola. Deti by stromček
ozdobili a po zotmení (16:00) by prišiel Mikuláš, ktorý by deťom dal balíčky. .
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7.

V predvianočnom

období

navrhujeme

urobiť

zabíjačku

8.

Na rok 2020 navrhujeme urobiť:
- 1.1.2022 novoročný punč, video projekcia namiesto ohňostroju
- obecný ples v termíne 8.1.2022

pred

av

Komisia odporúča zakúpiť prenosné prístrešky, ktoré sú potrebné pre komfort počas spoločenských
podujatí.

V Sebedraží 12.05.2021
Zapísal Popelka Jaroslav
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DK.
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