
ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  SOCIÁLNÍ  A  KULTURNÍ  KOMISE 15.9.2014 

 

Účast  :  V.Málková, O.Kramosilová, M.Šmerglová, N.Komárková 

Omluveni :  Z.Smolová, J.Svobodová 

 

Body jednání : 

1. Setkání seniorů 

Zářijové setkání seniorů proběhne se změnou oproti předchozímu termínu ve čtvrtek 25.9. již 

od 14.30 hodin a hostem tentokrát bude známá herečka Jaroslava Obrmaierová. Květinu a  

občerstvení zajistí pí. Málková společně s ostatními členkami komise. 

Další setkání seniorů je naplánováno na 23. října. Hostem bude Martina Komrsková, která 

účastníky setkání provede po Srí Lance. 

2. Svatováclavské posvícení 

Posvícení v Dolních Jirčanech s přívlastkem svatováclavské proběhne v sobotu 27. září od 

11ti hodin. Připraveno je vystoupení dětí z mateřské a základní školy, dobové stánky – 

hrnčířský kruh, kovolitec, středověká kuchyň, tkadlena,  výroba svíček, korálkování, , stánky 

s občerstvením, zábava pro děti, hudba po celý den a ukázka šermířského umění. Odpoledne 

bude spojeno s vyhlášením výsledků letošní fotosoutěže a představením v pořadí již třetího 

obecního kalendáře. Zábava bude pokračovat i večer se skupinou Fishmeni, která bude hrát 

k poslechu i k tanci od 20ti hodin v restauraci Na kopečku. 

Havelské posvícení ve Psárech proběhne 18. října již tradičně na hřišti. Program zajišťují 

členové SK Rapid Psáry společně se SDH Psáry. Obec zajistí zábavu pro děti.  Připravena 

jsou fotbalová utkání, hudba, občerstvení. 

3. Vítání občánků 

Letošní druhé vítání občánků proběhne již v říjnu, a to v sobotu 25., v tradičním duchu. 

Pozvání dostane 18 miminek, kulturní pásmo zajistí děti ze základní školy. 

4. Univerzita třetího věku 

Po úspěšném ukončení semestru,  začíná 1. října další semestr nových informací pro aktivní 

seniory tentokrát na téma Umění rané renesance v Itálii. Výuka bude probíhat stejně jako 

v předchozích semestrech. Poslední seminář proběhne 10. prosince a členky komise připravují 

pro studenty z řad seniorů po skončení malé překvapení.  Stále se mohou přihlásit noví 

zájemci – informace u pí. Málkové 

5. Divadlo pro děti 



Členky SDH Dolní Jirčany si připravily pro děti amatérské divadelní představení, se kterým 

vystoupí 8. listopadu v  restauraci Na kopečku. Začátek je naplánován na 15.00 hodin. 

 

6. Sociální pomoc 

V sobotu 4.10.2014 proběhne brigáda u pana Zavázala. Občan naší obce žijící na vozíčku 

požádal o pomoc. Akci vede uskupení sestřiček pod vedením paní Blažkové, pomohou 

myslivci z Libře, s úklidem pomůže pečovatelská služba z Laguny a obec se postará o odvoz 

kontejneru a pytlů s odpadem. Výsledkem bude jedna zprovozněná místnost s novým linem, 

polohovací postelí a sociální zařízení. 

 

 

7. Připravované akce 

I když se jednalo o poslední setkání sociálně kulturní komise v tomto volebním období, 

členky komise připravují další akce. Do konce kalendářního roku by mělo ještě proběhnout 

vánoční setkání seniorů, výroba adventních  věnců, zájezd do Regenstburgu na adventní trhy a 

již tradiční Staročeský advent. 

 

Zapsala : M.Šmerglová  

  

   


