
ZÁPIS  Z JEDNÁNÍ  SOCIÁLNÍ  A  KULTURNÍ  KOMISE  ZE DNE 

30.1.2017 

Přítomni: V.Málková, M.Šmerglová, O.Kramosilová, N.Komárková, O.Kracman, 

M.Jedličková,   M.Hájková 

Hosté: pí.Beldová, pí.Tesařová 

Omluvena: J.Svobodová 

 

Body jednání: 

1. Klub zralého věku (senioři) 

- psárští a dolnojirčanští senioři obdrželi finanční dar ve výši 40 000,- Kč od společnosti 

Staving 

- nově se plánují setkávání s harmonikou cca 1x za dva měsíce v restauraci Na Kopečku 

- kurz Reiki vedený pí. Burianovou se zatím z organizačních důvodů pozastavuje 

-v březnu proběhne 1. procházka Prahou z cyklu „Toulky Prahou“. Přihlášené zájemce 

speciální průvodkyně provede „Královskou cestou“ 

- dále v plánu posezení s Josefem Malcem, který sbírá fotografie známých osobností 

- 14. - 16. 5. (změna data proti původnímu) zájezd do Německa. Součástí zájezdu bude výlet 

do sousedního Švýcarska- také malá změna v plánu 

- členka komise O. Kramosilová navštěvuje seniory s gratulacemi k jejich jubileu 70-75-80… 

let. Nyní nově bude chodit spolu s paní Tesařovou blahopřát od ukončeného 80tého roku již 

po každém jednotlivém roce, tj. 81,82…let. 

 

2.   Další projednávané akce 

- Psárský sedmiboj – 22. 4. ve Psárech pod Vápenkou 

- pálení čarodějnic – Obec každým rokem odměňuje děti s nejhezčí maskou na prvních třech 

místech. Komise se shodla, že odměny se připraví pro všechny děti, které se zúčastní v masce. 

- Májové slavnosti – 13. 5. na návsi v Dolních Jirčanech. Jako tradičně bude připraveno 

pódium, vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, živá kapela, dílničky pro děti a další připravované 

vstupy. Zpestřením budou i pouťové atrakce. 



- letní kino je nově připravovaná akce na měsíce červenec nebo srpen. První promítání se 

plánuje uskutečnit v prostoru za návsí v Dolních Jirčanech, další pak ve Psárech – to však 

závisí na výběru vhodného místa. 

- Svatováclavské slavnosti – 28.9. na návsi v Dolních Jirčanech. Připravuje se vystoupení 

šermířů, dětí ze ZŠ a MŠ, rukodělné dílničky a další atrakce. 

 

3.  Kniha o historii Psár 

Je nashromážděno již relativně dostatečné množství materiálu. V nejbližší době proběhne 

výběr grafika a volba vhodného názvu. Kniha bude z části financována prostřednictvím 

finančních darů a dárci budou uvedeni v knize jako sponzoři a dostanou knihu. Prezentace 

knihy občanům je v plánu na Staročeském adventu. 

 

 4. Centrum Mozaika 

Centrum Mozaika poskytuje zázemí nejen pro děti, ale i pro seniory (Klub zralého věku), a 

významně se podílí na organizaci nejrůznějších akcí v obci. 

O.Kracman odprezentoval činnost Mozaiky a akce v Mozaice v uplynulém roce, a 

předpokládá, že v příštím roce činnost i akce budou probíhat ve stejném rozsahu. 

Sociální a kulturní komise doporučuje podpořit činnost Centra Mozaika, tj. doporučuje 

poskytnout dotaci Centru Mozaika. 

 

Zapsala: Martina Šmerglová 


