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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

VHS Benešov – pohotovost 24 hod. denně 
hlášení poruch 840 205 206

zákaznické centrum 840 205 206
e-mail: info@vhs-sro.cz
  poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – 

 nepřetržitá služba 840 850 860
  pohotovostní a poruchová služba plynu – 

Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239
  Technické služby Dolnobřežanska –
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady
Dispečink technických služeb 731 410 418
  Městská policie Jesenice – nepřetržitá 

služba 775 775 978
  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 

tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v prac. době)
  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní 

Jirčany  731 104 110, 602 539 146
  Pečovatelská služba Laguna Psáry – 

Gabriela Křížová 731 615 686

Obecní úřad – úřední hodiny
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí� 8–12,�13–17�hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.
V případě hrozícího vzniku škod na majetku 
volejte mimo pracovní dobu, o víkendech 
a svátcích na tel.
• Milan Vácha, starosta 602 754 837
• Vlasta Málková, místostarostka 602 714 101
Více informací najdete na webových strán-
kách obce  psary. cz/dulezite-odkazy.

Sběrný dvůr – otevírací hodiny:
středa 15–18 hod., sobota 9–15 hod.

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům se 
Psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

15. 1., 15 hod.
Setkání seniorů
OÚ Psáry

11. 1., 17.30 hod.
EDU point Psáry 
– vzdělávání pro 

budoucnost
OÚ Psáry

7. 2., 14 hod.
Univerzita třetího věku
OÚ Psáry

31. 12., 10 hod.
Silvestrovský pochod
před OÚ Psáry

29. 1., 19 hod.
Divadelní představení 

Sborovna
Divadlo U Hasičů

17. 3., 9 hod.
1. ročník pěšího výletu 
Od pramene k soutoku

D. Jirčany

40

 4 Rady a Zastupitelstva obce Psáry
Informace�z obce
 6� Co�se�v obci�udělalo
 7 Zima se blíží a obec je připravena
 7 Parkování v obci
� 7� Nové�smlouvy�s VHS�Benešov
 8 Zpráva o činnosti obce
 9� Na�co�spolky�využily�obecní�dotace
 10 Setkání s majiteli nemovitostí 
 10� Diskuse�o�rekonstrukci�ulice�Na�Vápence
 12 Odpady a sběrný dvůr
Sociální a kulturní komise
 14 Setkání seniorů
 14 Kam v lednu? Rozhodně do sborovny!
 14 U3V pokračuje dalším semestrem
 15 Kalendář akcí pro seniory
 15� Cvičení�seniorů�v Laguně�pokračuje
 15 Toulky po naší vlasti
 16 Příběh dolnojirčanských zvonů
 17 Práce na knize o historii obcí pokračuje
 18 Fotosoutěž – Kopce a kopečky
Stalo se
 19 Jirčanský Krampus již potřetí
 20 V naší obci děti nechybí
 22 Advent na dolnojirčanské návsi
 23 Kalendáře obce Psáry – Dolní Jirčany
 24� Havelské�posvícení�2017�v Psárech
 25 1. ročník pěšího výletu
 25 Toulky Prahou – Žižkov
 26� Dýňobraní�2017
� 27� Ve�světě�legend,�bájí�a pověstí
Děti
 28 Divadelní říjen
 29 Štoly
 30 Zdravou stravu máme v malíku
 31 Klub Mozaika bude od ledna provozovat obec
 31 2. stupeň v ZŠ Amos již od září 2018
 32 Škola hrou ve školce
 33 Zvířátka ve školce
 34� PSINA�–�psárské�informace�a nápady�

od dětí pro děti
 40� EDU�point�Psáry

 41 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
 42� Hasičský�podzim
 44� Činnost�SDH�v Psárech
Sport 
 45� Volejbalový�„POHÁROVÝ“�turnaj
 45� Fotbalový�turnaj�Na�Fialce�v Říčanech
 46 Škola taekwon-do opět nejlepší v ČR!
 47 Florbalisté ze Psár
 48 Kondiční akademie s Vláďou Valouchem
 49 Fotbalové tabulky

 50 Kultura

Krásné prožití 
vánočních svátků 
a vše nejlepší 
do nového roku 2018 
vám přeje 
vedení obce Psáry

Vánoční strom
Děkujeme manželům Hospodským 

z  Dolních  Jirčan za krásný strom. 
Pokáceli ho psárští hasiči a za pomoci 
jeřábu ho usadili na tradiční místo na 
Štědříku naproti obecnímu úřadu. 

Nelehkého úkolu ozdobení vánočního 
stromu se ujali jirčanští hasiči, to vše za 
spolupráce obce. Všem, kdo se na této 
práci podíleli, patří velký dík!

Vlasta Málková, místostarostka
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2017 ze dne 25. 10. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 134/28–2017
I. bere na vědomí

Výpověď nájemní smlouvy ze dne 9. 10. 1996 
z bytu v č. p. 13 – garsonka č. 1 od Heleny Neradové.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  nájmu bytu mezi obcí Psáry 
a  Helenou Neradovou na byt č. 1 v  č. p. 13 ul. 
Hlavní. Nájemné činí 4.349,- Kč a 3.000,- Kč záloha 
na služby měsíčně. Nájem se sjednává na dobu 
neurčitou od 1. 11. 2017.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 135/28–2017
I. nesouhlasí

S tvrzením žadatelky pí Cepákové, že došlo k na-
výšení komunikace v  ul. Ke Kukaláku o  50 cm 
a  z  toho důvodu jsou náklady na vybudování 
připojení parkovacího stání ke komunikaci ve výši 
50.000,- Kč.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 136/28–2017
I. bere na vědomí

Protokol z  jednání hodnotící komise na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Obec Psáry, k. ú. Dolní 
Jirčany – vodovodní řady v lokalitě Na Vyhlídce“.

II. ruší
Na základě doporučení hodnotící komise výběro-
vé řízení malého rozsahu „Obec Psáry, k. ú. Dolní 
Jirčany – vodovodní řady v  lokalitě Na Vyhlídce“ 
z důvodu vysoké nabídkové ceny oproti předpo-
kládané hodnotě zakázky.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 137/28–2017
I. schvaluje

Navýšení provozní dotace na rok 2017 Základní 
škole Amos o  220.985,- Kč na krytí mzdových 
nákladů.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 138/28–2017
I. schvaluje

Uzavření dohody o  ukončení smlouvy o  dílo ze 
dne 28. 7. 2017 mezi obcí Psáry a  Radovanem 
Válkem. Zhotoviteli bude uhrazena část smluvní 
odměny za odvedenou práci.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 139/28–2017
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Dodávka IT pro seniory“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Dodávka IT pro seniory“ ve slože-
ní: Vít Olmr, Vlasta Málková, Nikola Alferyová, jako 
náhradnici Mgr. Martinu Běťákovou.

III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého na akci „Dodávka IT pro seniory“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 
IT pro seniory“.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29–2017 ze dne 8. 11. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 140/29–2017
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Projektový manažer stavby nové školy pro 
Psáry a Dolní Jirčany“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Projektový manažer stavby nové 
školy pro Psáry a  Dolní Jirčany“ ve složení: Vít 
Olmr, Vlasta Málková, Renáta Sedláková, Nikola 
Alferyová, jako náhradnici Mgr. Martinu Běťákovou.

III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého na akci „Projektový manažer stav-
by nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany“.

Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w
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IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Projektový manažer stavby nové školy pro Psáry 
a Dolní Jirčany“.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 141/29–2017
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Technický dozor investora stavby nové školy 
pro Psáry a Dolní Jirčany“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Technický dozor investora stavby 
nové školy pro Psáry a  Dolní Jirčany“ ve slože-
ní: Vít Olmr, Vlasta Málková, Renáta Sedláková, 
Nikola Alferyová, jako náhradnici Mgr. Martinu 
Běťákovou.

III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého na akci „Technický dozor investo-
ra stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Technický dozor investora stavby nové školy pro 
Psáry a Dolní Jirčany“.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 142/29–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Dodávka IT pro seniory“ od:
1. C SYSTÉM CZ a. s. za cenu 186.311,- Kč bez DPH,
2. WeDoIT.cz za cenu 181.768,- Kč bez DPH.
Nabídka od Alicom s. r. o. nesplnila zadání.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od WeDoIT.
cz za cenu 181.768,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem objednávku.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 143/29–2017
I. souhlasí

S předloženou cenovou nabídkou od PORR a. s. na 
propojení cyklostezky a napojení zámkové dlažby 
za cenu celkem 131.939,- Kč bez DPH.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 144/29–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí 
Psáry a  Českou telekomunikační infrastrukturou 
a.  s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného bře-
mene na p. č. 689/5 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorá-
zovou úhradu 9.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 145/29–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
služebnosti mezi obcí Psáry a Českou telekomuni-
kační infrastrukturou a. s. v rámci akce „VPI Psáry, 
mosty, II/105 a  III/1051“. Předmětem smlouvy je 
zřízení věcného břemene na p. č. 1089/3, 1089/9 
a  1089/10 v  k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
14.000,- Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
služebnosti mezi obcí Psáry a Českou telekomuni-
kační infrastrukturou a. s. v rámci akce „VPI Psáry, 
mosty, II/105 a  III/1051“. Předmětem smlouvy 
je zřízení věcného břemene na p. č. 127/4 v k. ú. 
Psáry za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 146/29–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření pro:
1. Karlu a  Markétě Popelkovým – pozemek p. č. 

343/14 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 30–2017 ze dne 22. 11. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 147/30–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výroba a  dodání odpadových 
pytlů s potiskem“ od:
1. Mateo Packing s.  r.  o. za cenu 2,82  Kč/modrý 

a 2,20 Kč/žlutý bez DPH,
2. TranPak CZ s.  r.  o. za cenu 2,89  Kč/modrý 

a 2,85 Kč/žlutý bez DPH,
3. Pytlík a. s. za cenu 3,09 Kč/modrý a 2,85 Kč/žlutý 

bez DPH,
4. LP EKO s. r. o. za cenu 2,49 Kč/modrý a 2,59 Kč/
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žlutý bez DPH.
Požadované množství: 17 000 ks modrých a 5 000 ks 
žlutých pytlů.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od LP EKO 
s. r. o. za cenu 2,49 Kč/modrý a 2,59 Kč/žlutý bez 
DPH tj. celkem 55.280,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Ivanu Šimkovou zasláním objednávky.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 148/30–2017
I. ruší

Výběrové řízení malého rozsahu „Frézování živič-
ného povrchu a  pokládka ACO – ul. Oblouková, 
Sportovní – Psáry, Dolní Jirčany (cca 260 m2)“ 
z důvodu navýšení ceny díla o více než 1/3 oproti 
původnímu rozpočtu. Důvodem navýšení je nut-
ná úprava povrchu komunikace většího rozsahu, 
než bylo uvedeno v projektu.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 149/30–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Natahovací kontejner Avia se 
sklopnými bočnicemi 12 m³“ od:
1. AAO s. r. o. za cenu 46.990,– Kč bez DPH,
2. Ecoweld s. r. o. za cenu 40.100,– Kč bez DPH,

3. MEVA-TEC s. r. o. za cenu 43.490,– Kč bez DPH,
4. REO AMOS, spol. s r. o. za cenu 45.400,– Kč bez 

DPH,
5. PODHORAN a. s. za cenu 69.252,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Ecoweld 
s. r. o. za cenu 40.100,– Kč bez DPH vč. dopravy.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 150/30–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 22. 12. 
2015 mezi obcí Psáry a  Technickými službami 
Dolnobřežanska s. r. o. Předmětem dodatku je 
definice cen a počtu nádob na směsný komunální 
a separovaný odpad uvedených v příloze č. 3.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�říjen�a listopad�2017
 9opravy povrchů komunikací před zimním 
obdobím,
 9opravy omítek a nový nátěr osmi autobusových 
čekáren,
 9sekání zeleně – Štědřík a Psáry,
 9instalace dopravních značek,
 9čištění dešťové kanalizace v ulici Psárská,
 9oprava povrchu stezky pro pěší – vyrovnání beto-
nových dlaždic podél Sulického potoka v centru 
Psár,
 9pokračování v  odstraňování staré podezdívky 
a oplocení na hřbitově v Psárech, výstavba nové 
podezdívky a  instalace nového drátěného 
pletiva,
 9úklid naplavenin v ulici Akátová,
 9zasetí trávy na veřejném prostranství v  ulici 
Dlážděná,
 9stříhání keřů, nakládání a  odvoz ostříhaného 
materiálu – ulice Pražská, Chrpová, Nad Soutokem 
a u hřbitova Psáry, 

 9úprava a zkrácení živého plotu v mateřské školce 
Štědřík, naložení a odvoz,
 9úklid polámaných větví a navátého listí po obci 
po vichřici,
 9návoz posypového materiálu a posypové soli,
 9příprava podkladu pro rozšíření parkovacích stání 
v mateřské školce na Štědříku,
 9vysypání košů dešťové kanalizace na 
komunikacích,
 9vyčištění žlabů dešťové kanalizace – Spojovací, 
Baba, U Studny a ostatní,
 9umístění mapy okolí na návsi v Psárech,
 9strojní úklid komunikací,
 9zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.

Vít Olmr, radní

Zima se blíží a obec je připravena
Přestože poslední roky byly na sněhovou nadílku 

skoupé, některé prognózy slibují tuhou zimu a obec 
přípravy proto nepodceňuje. Pro letošní zimu má 
obec Psáry k zajištění sjízdnosti a schůdnosti komu-
nikací připravenou jak vlastní, tak smluvně zajištěnou 
mechanizaci i  pracovníky. Úklid se prování podle 
dokumentu „Plán zimní údržby obce“, který naleznete 
na webových stránkách obce a který stanovuje jak 
pořadí úklidu jednotlivých komunikací, tak reakční 
časy. 

Pro hladký průběh úklidu sněhu z  komunikací 

a  chodníků bychom chtěli vyzvat 
všechny řidiče, aby svá vozidla nepar-
kovali na komunikacích a  chodnících, a  to zvláště 
v lokalitách, ve kterých jsou úzké komunikace. Svým 
zaparkovaným vozidlem často, aniž by si to uvědomili, 
brání průjezdu úklidové techniky. Řidičům takto 
zaparkovaných aut se zdá, že „mezera“ pro průjezd 
je dostatečně široká, ale věřte, že pro vozidlo s radlicí 
je každý zúžený prostor nebezpečným místem, 
o vozech hasičů a záchranné služby ani nemluvě.

Parkování v obci
V poslední době se opět rozmnožil nešvar v podo-

bě parkování podél chodníků v úzkých ulicích či na 
dolnojirčanské návsi u školy, aniž by zůstala zacho-
vána průjezdnost ulic pro větší vozidla. Pak dochází 
k situacím, kdy popeláři nemohou svézt popelnice 
nacházející se za podobnou překážkou, nebo se 
zdržují objížděním podobných kritických míst, což 
stojí čas i peníze nás všech. Naštěstí se zatím nestalo, 

že by se takto nepodařilo projet hasičům či sanitce 
a  nedošlo tak ke ztrátám na majetku nebo na 
zdraví. 

Není třeba zde opakovat zákon o  provozu na 
pozemních komunikacích, který vymezuje kde a za 
jakých okolností lze vozidlo zaparkovat. Přesto pro-
síme, než opustíte své zaparkované vozidlo, pře-
svědčte se, že neblokujete průjezd širším vozům. 

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Nové�smlouvy�s VHS�Benešov
Jak již část obyvatel Psár a Dolních Jirčan zjistila, 

začaly se rozesílat nové „Smlouvy o dodávce vody 
a odvodu vody do kanalizace“. Vzhledem k častým 
dotazům obyvatel, kteří se obraceli na OÚ Psáry nebo 
přímo na VHS Benešov, bychom Vám rádi přiblížili 
důvody, které k novým smlouvám vedou. 

VHS Benešov s. r. o. jako provozovatel vodovodu 
a kanalizace ve Vaší obci musí uzavřít nové smlouvy 
se všemi odběrateli, kteří nemají smlouvu uzavřenu 
v souladu s platným Občanským zákoníkem. V tuto 
chvíli bylo odesláno ze strany provozovatele přes 
650 nových smluv, tedy zhruba polovině domácností 
v Psárech a Dolních Jirčanech. Zbývající odběratelé 
mohou nové smlouvy čekat do poloviny roku 2018.

Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, v  platném znění, vyžaduje 
uzavřít „Smlouvu o dodávce vody a odvodu vody do 
kanalizace“ mezi odběratelem a  vlastníkem, resp. 
k tomu oprávněným provozovatelem. Nelze dodávat 
pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu bez uza-
vřené písemné smlouvy, jednalo by se o neoprávněný 
odběr, který je možné sankcionovat.

Důvodem nutnosti výměny již uzavřených smluv 
s odběrateli je změna Občanského zákoníku od 1. 1. 
2014, která požaduje uskutečnit výměnu smluv do 
deseti let od platnosti nového zákona. Desetiletá 
lhůta na výměnu smluv je stanovena s ohledem na 
jejich obrovské množství, které má většina provozo-
vatelů. VHS Benešov s. r. o. má celkově uzavřeno 
s  odběrateli téměř 25 000 smluv. Výměna smluv 
probíhá v souběhu se standardní činností zákaznic-
kého centra a vyžaduje proto dlouhé časové období 
pro zodpovědné zvládnutí výměny všech dříve 
uzavřených smluv s odběrateli.

Dle pokynů v informačním dopise, který odesíláme 
s novými smlouvami, můžete uzavřít smlouvy v sídle 
společnosti VHS Benešov s. r. o., Černoleská 1600, 
256 01 Benešov nebo je možné smlouvy uzavřít 
distančním způsobem tak, že podepsanou smlouvu 
v jednom pare zašlete na výše uvedenou adresu.

Blíží se konec roku, a proto mi dovolte za celou 
naši společnost Vám popřát kouzelný čas adventní, 
vánoční a  do nového roku mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti ve Vašich rodinách. 

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

14. 2. 2018, 18 hod.
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Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých 
měsících

Nová základní škola
Posouzení projektu výstavby nové školy bylo 

úspěšně dokončeno jak poskytovatelem hlavní 
dotace, tedy Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy, tak Ministerstvem financí i poskytovatelem 
dotace na pasivní stavbu, tedy Státním fondem 
životního prostředí. Zadávací podmínky byly schvá-
leny a  díky tomu mohla být 2.  11.  2017 vypsána 
zakázka na zhotovitele stavby. Otevírání obálek je 
aktuálně naplánováno na 18. 12., ale dotazy uchazečů 
mohou tuto dobu prodloužit. Pokud nebudou dotazy 
obstrukčního charakteru, neměly by plánované 
zahájení stavby v  březnu 2018 ohrozit. Koncem 
měsíce listopadu se také realizovala přeložka vyso-
kého napětí nutná pro zahájení výstavby nové školy, 

která si bohužel vyžádala tři plánovaná několikaho-
dinová přerušení dodávky elektrické energie.

Kruhový objezd
Během října a listopadu byly dokončeny povrchy 

na nových úsecích a zároveň bylo uvedeno do pro-
vozu nové napojení do areálu Tondachu již přes 
dokončený kruhový objezd. V části úseku na příjezdu 
od Jesenice byla také osazena protihluková stěna. 
Stavba kruhového objezdu by měla mít plánovanou 
přestávku v lednu a únoru. Obnovení prací se plánuje 
na začátek března, pokud to klimatické podmínky 
umožní. Termín dokončení koncem května se nemění. 
Dopravní omezení a  termín kyvadlového provozu 
řízeného semafory bude uveřejněn na stránkách 
obce a obecním facebooku.

Cyklostezky 
Cyklostezky byly dokončeny začátkem listopadu 

na všech úsecích. Některé související úpravy budou 
ale zrealizovány až v jarních měsících. Nemalé pro-
blémy nám způsobila digitalizace obou našich 
katastrů, díky které se mnohé obecní i  soukromé 
pozemky posunuly mimo historické a zažité hranice. 
Dle zkušeností mnoha měst a obcí, které digitalizací 
již prošly, bude trvat náprava mnoho let. Po novém 
roce by se měla zahájit příprava dalších cyklostezek, 
a to v souladu se schválenou koncepcí Středočeského 
kraje. Jedna trasa by měla vést po obecní cestě 
od areálu bývalého JZD až k areálu Tondachu. Dále 
pak chceme tuto cyklostezku prodloužit k novému 
kruhovému objezdu a nové škole. Druhá část by měla 
vést od rybníku Kukalák na hranici s Horními Jirčany. 

Na základě dohody s  obcí Sulice by měla být do 
těchto míst přivedena i cyklostezka od Hlubočinky. 
Tím by se mohla pro cyklisty zlepšit dostupnost 
stávajících asfaltových lesních cest v psárských lesích.

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Na�co�spolky�využily�peníze�z obecních�
dotací

Stejně jako v uplynulých letech i v roce 2017 obec Psáry podpořila činnost spolků v obci finanční dotací. 
Každoročně obec Psáry ze svého rozpočtu pod-

poruje místní neziskové organizace formou finančních 
dotací. Organizace mohou na obci předkládat své 
žádosti o finanční podporu na následující kalendářní 
rok. V  uplynulých letech tak dělaly oba sportovní 
kluby, Rapid i Čechoslovan, oba sbory dobrovolných 
hasičů, sdružení myslivců a v posledních dvou letech 
také Centrum Mozaika. Objem peněz, které obec 
takto mezi spolky rozdělí, závisí na rozpočtu obce 
a každoročně se zvyšuje. Oproti roku 2010 se rozdě-
lovaná částka více jak zdvojnásobila. V roce 2010 to 
bylo 523.010 Kč, zatímco v  roce 2017 celkem 
1.230.000 Kč. Obec tímto chce podporovat kvalitní 
zázemí pro aktivní trávení volného času pro obyvatele 
Psár a Dolních Jirčan, především pak dětí a mládeže. 
O tom, jak s penězi naloží, si spolky v rámci stanove-
ných pravidel rozhodují samy. Přinášíme přehled 
toho, na co neziskové organizace peníze využily 
v období leden až září 2017. 

SK Rapid Psáry – dotace celkem 350.000 Kč
 y registrace FAČR a startovné
 y pronájem sportovišť
 y sportovní oblečení pro trenéry a  vedoucí 
mužstev

 y trenér pro mládež
 y tréninkové pomůcky
 y autobusová doprava
 y údržba trávníku
 y úklid kabin
 y vodné, stočné, odpady
 y občerstvení
 y ČEZ CUP – ubytování a rozhodčí
 y služby a účetnictví
 y drobné výdaje

SK Čechoslovan Dolní Jirčany – dotace celkem 
380.000 Kč
Společné náklady sportovního klubu

 y údržba hřiště a budov
 y energie
 y pojistné
 y drakiáda, dětský den

Fotbalový oddíl
 y registrace, startovné
 y pronájmy sportovišť
 y doprava

 y soustředění
 y sportovní pomůcky
 y vzdělávání trenérů
 y nákup a údržba dresů

Volejbalový oddíl
 y pronájem haly
 y startovné
 y pomůcky

Nohejbalový oddíl 10.000 Kč
 y sportovní pomůcky
 y pořádání turnajů a startovné

SDH Psáry – dotace celkem 100.000 Kč 
 y stejnokroje
 y vyznamenání, trofeje a medaile
 y dárkové balíčky k jubileu
 y občerstvení
 y kancelářské potřeby
 y pneumatiky, autobaterie, pohonné hmoty
 y startovné, školení
 y odměny a občerstvení pro děti
 y party stan

SDH Dolní Jirčany – dotace celkem 55.000  Kč 
(z toho 10.000 Kč na 90. výročí založení)

 y pohonné hmoty, silniční daň, povinné ručení, 
emise

 y výdaje spojené s provozem
 y Memoriál Jaroslava Štíbra

Myslivecký spolek Boroviny – dotace celkem 
25.000 Kč

 y péče o zvěř, krmivo
 y opravy mysliveckých zařízení
 y pohonné hmoty
 y akce pro děti

TEAMGYM Dolní Jirčany – dotace celkem 20.000 Kč
 y kladina

Centrum Mozaika – dotace celkem 300.000 Kč
 y nájem a energie
 y mzda koordinátora
 y materiální vybavení klubovny
 y výtvarný materiál
 y spotřební materiál
 y občerstvení
 y poštovné a služby
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Milan Vácha, starosta

Setkání s majiteli nemovitostí v lokalitě U Studny
Dne 20. listopadu se uskutečnilo jednání s majiteli 

nemovitostí v lokalitě U Studny v Dolních Jirčanech. 
V  roce 1998 byla tato lokalita v  územním plánu 
začleněna do zastavitelného území a  umožňovala 
výstavbu rodinných domů. Postupně došlo k rozpro-
deji jednotlivých pozemků. Někteří majitelé podepsali 
smlouvy s obcí, která se tehdy zavázala za ujednaný 
poplatek dobudovat některé části infrastruktury. 
K tomu však nedošlo a obec se v roce 2004 z tohoto 
smluvního vztahu vyvázala a první platby stavební-
kům vrátila. Dnes je tedy v této lokalitě vnitřní dluh 
na nedobudované infrastruktuře (kanalizace, voda, 
další sítě, komunikace, chodníky, osvětlení) v odhado-
vané výši 45 mil. Kč. Někteří obyvatelé z této lokality 
se domnívají, že se k nim obec chová dlouhodobě 
macešsky a že se v této lokalitě neinvestuje do výše 
uvedené infrastruktury. Právě z těchto důvodů bylo 
na listopad svoláno setkání, abychom situaci vysvětlili 
a  prodiskutovali. Bohužel není ve finančních mož-
nostech obce, aby suplovala „development“ a  tím 
zhodnocovala stavební parcely v rozvojových loka-
litách. Pokud se někde budují nové silnice nebo 

pokládají rozvody vody a kanalizace, tak je to výhrad-
ně v  původní zástavbě (intravilánu). Není totiž ani 
legislativně možné, abychom poskytovali takovouto 
veřejnou podporu v  nových lokalitách určených 
k výstavbě rodinných domů. V dané situaci je důležité, 
aby se majitelé parcel především vzájemně dohodli 
na společném postupu při dobudování infrastruktury. 
Na setkání obec deklarovala připravenost pomoci 
a ochotu umožnit napojení na stávající sítě, ale vše 
na náklady vlastníků nemovitostí.

Milan Vácha, starosta

Diskuse�o�rekonstrukci�ulice�Na�Vápence
Dne 22. listopadu se uskutečnilo setkání s obyvateli 

ulice Na Vápence. Vedení obce chtělo znát názor 
místních lidí, kterou variantu opravy ulice preferují. 
Ve hře jsou totiž tři možnosti. První varianta (A) před-
pokládá pouze drobné rozšíření vozovky a zachování 
zelených pásů po stranách. Varianta druhá (B) se snaží 
do míst, kde je to možné, umístit zatravňovací dlaždice 
pro parkovací stání. Poslední varianta (C) v maximální 
možné míře preferuje chodník. Občané se shodli na 
tom, že stojí o opravu komunikace, a vyslovili mnoho 
praktických zkušeností a  připomínek. Po zhruba 
dvouhodinové diskuzi se většina přítomných shodla 
na kompromisním návrhu, který předpokládá vybu-
dování chodníku v úseku od ulice Jílovská až ke kři-
žovatce ulic Na Vápence a  Dlážděná a  odtud až 
k zúžení na samotném konci ulice již pouze variantu 
B se zatravňovacími dlaždicemi pro parkování. Dále 
se dohodlo, že se zadá geometrické zaměření komu-
nikace, a poté se na místě uskuteční setkání projek-
tanta s vybranými občany, kteří by mu rádi sdělili své 
poznatky a historické znalosti. Ve spodní části ulice 
Na Vápence vede stávající komunikace prokazatelně 

na dvou soukromých pozemcích, jejichž majitelé jsou 
ovšem ochotni i  nadále cestu na svých pozemcích 
strpět. Za to bych jim chtěl moc poděkovat. Při pří-
pravě projektu se zároveň také posoudí případná 
změna dopravního značení a  možná opatření pro 
zajištění bezpečnosti chodců, zejména dětí, kterou 
mnozí obyvatelé vnímají jako důležitý problém.

Mnohokrát děkuji všem, kteří se společné diskuse 
zúčastnili a pomohli nalézt optimální řešení. Tento 
model spolupráce obyvatel a obce považuji za velmi 
přínosný a jsem za něj rád.



12� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�PROSINEC�2017 www.psary.cz 13

Vít Olmr, radní

Odpady a sběrný dvůr

Termíny svozu domovního a tříděného 
odpadu

Svoz komunálního odpadu (popelnice a  pytle):
Dolní Jirčany až po 
budovu OÚ

pondělí

Psáry od budovy OÚ úterý

pytle (chatová oblast) pondělí a úterý

Svoz tříděného odpadu (kontejnery):

papír středa

plast úterý odpoledne

sklo úterý

nápojové kartony čtvrtek
Jsou-li kontejnery plné, doporučujeme najít jiné 

místo, kde není plno – nejvíc exponovaná je jirčanská 
náves, kontejnery U  Rybníčku a  kontejnery před 
Rubínem – jinde většinou nejsou kontejnery přepl-
něné ani naplněné. Největší problém je papír – velké 
krabicové obaly je třeba rozložit, sešlapat, roztrhat 
nebo jinak zhutnit, jinak i několik málo krabic kon-
tejner zaplní. Tříděný odpad je možno odvézt i do 
sběrného dvora, tam s kapacitou není problém nikdy!

Svoz provádí firma Technické služby 
Dolnobřežanska, s. r. o.
Kontakt na svozovou firmu:

 y Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o. 
Na Průhoně 159 
Vestec, 252 42 Jesenice

 y Dispečink divize Odpady & Doprava
 y Tel. 731 410 418, e-mail: technickesluzby@tsdb.cz
 y Formulář pro hlášení závad:  

psary.cz/stranka/
svoz-komunalniho-odpadu-hlaseni-zavad

Sběrný dvůr
Otevírací hodiny:

 y středa 15–18 hod.
 y sobota 9–15 hod.
Sběrný dvůr je zdarma pro občany obce a majitele 

rekreačních objektů, kteří mají uhrazen poplatek za 
svoz komunálního odpadu. Každý při příjezdu do 
sběrného dvora předkládá při každé návštěvě 
obsluze potvrzení o uhrazení poplatku za komunální 
odpad!

Sběrný dvůr slouží k  ukládání pouze malého 
množství sutí a  stavební odpadu – o  tom, zda 

odpad lze uložit a  v  jakém množství, rozhoduje 
obsluha sběrného dvora.
Bioodpady:

Svoz bioodpadu pro rok 2018 bude opět provádět 
firma Technické služby Dolnobřežansko s.  r.  o. 
Termíny a ceny budou upřesněny na začátku roku 
2018.

Poplatky za komunální odpad 2018
Poplatky za svoz domovního odpadu se řídí obecně 

závaznou vyhláškou.

popelnice 120 litrů /jedna 
známka/

2.145,- Kč

popelnice 240 litrů /dvě známky/ 3.795,- Kč

odpady z rekreačních objektů 
(pouze trvale neobydlených)*

1.210,- Kč

pes 100,- Kč

druhý a další pes 200,- Kč
* Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná 
částka jako za popelnice.
Poplatek za komunální odpad je splatný do 
29. 2. 2018.

 y Číslo bankovního účtu pro zaplacení: 237 343 49/ 
0800 (Česká spořitelna a. s.)

 y Známka vám bude po zaplacení poplatku zaslána 
na základě písemné žádosti nebo telefonické 
dohody nebo si ji můžete vyzvednout na obecním 
úřadu.

Kontejnery na tříděný odpad
Sběrný dvůr
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Sociální a kulturní komise

Kalendář akcí pro seniory
každý týden
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna
 středa (dle dohody)

Country tance 10.00 Laguna
 každý druhý čtvrtek od 18. 1. (1. 2., 15. 2., 1. 3.)

Trénování paměti 15.00 OÚ
leden

8. 1. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
9. 1. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

11. 1. Angličtina u čaje 10.00 OÚ
18. 1. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
25. 1. Angličtina u čaje 10.00 OÚ
25. 1. Setkání seniorů 15.00 OÚ
26. 1. Kavárnička 10.00 Mozaika

únor
5. 2. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
8. 2. Angličtina u čaje 10.00 OÚ

13. 2. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
22. 2. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
22. 2. Angličtina u čaje 10.00 OÚ
23. 2. Kavárnička (pozor, pátek!) 10.00 Mozaika

Bližší informace vám podá Vlasta Málková, 
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Kam v lednu? Rozhodně do sborovny!
V novém roce na nás opět čeká bohatá nabídka 

kulturních akcí, které pořádá obec Psáry. Již tradičně 
mezi ně patří zájezdy do pražských divadel. Na 
29. ledna od 19 hodin jsme pro vás připravili vstu-
penky do Divadla U Hasičů na představení Sborovna. 
Jedeme opět společně autobusem z autobusových 
zastávek Psáry, obecní úřad a Dolní Jirčany u kostela 
v 17.15 hodin. Cena vstupenek je 210 Kč a zakoupit 
si je můžete již nyní na OÚ Psáry u paní Šimkové.
A co o představení říká autor?

Sborovna je původní česká komedie, která se 
odehrává ve sborovně odborného zemědělského 
učiliště. Učitelé se snaží zvládnout naprosto nezvla-
datelné žáky, neboť padly všechny morální a etické 
hodnoty. Současná učňovská mládež je sice vulgární, 
ale ani učitelský sbor není ideální. Ředitel je zkorum-
povaný flegmatik, sborovnou vládne cynismus… 
Žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče ovšem školu 
téměř rozvrátí. Na scéně se objevuje nová zástupkyně 
ředitele, kterou rodiče podplatí, a ta dosáhne toho, 

že dosavadní zástupkyni ředitel propustí. Dojde 
k malé stávce učitelského sboru, ale pomůžou jim 
žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele 
a jeho nové zástupkyně. Žák Pivoňka ovšem zůstává 
a život ve škole běží dál. Poučení? Buďte ve střehu. 
Pivoňků bude čím dál víc!
Hrají: P. Trávníček, L. X. Veselý, P. Jindrová, 
U. Kluková, K. Kornová, H. Tunová, M. Fialková

Setkání seniorů
Zveme vás na další setkání seniorů, které se poprvé 

v novém roce uskuteční 25. ledna od 15 hod. na 
OÚ Psáry. 

Tématem tohoto 
odpoledne bude dílo 
Jiřího Kyliána, českého 
choreografa světového 
formátu. Jeho kariéra 
zůstává úzce spjata 
s Nizozemským tanečním 
divadlem, které pod jeho 
uměleckým vedením zís-
kalo mezinárodní prestiž. 
V ukázkách z Kyliánových 
děl (Sinfonietta, Stamping 
ground, Petite mort, 
Sarabande atd.) budou 
moci účastníci našeho setkání poznat génia choreo-
grafa, jehož tvorba zásadně ovlivnila vývoj tanečního 
umění konce 20.  století. Přednášet bude Lucie 
Dercsényiová.

U3V pokračuje dalším 
semestrem

Studium na Univerzitě třetího věku je v naší obci 
velmi oblíbené a každý rok se do něj na jaře a na 
podzim zapojuje řada místních seniorů. Nová témata 
si „studenti“ vybírají sami a pro jarní semestr si ten-
tokrát zvolili „České dějiny a jejich souvislosti“. 
První přednáška proběhne 7. února 2018 od 
14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu a je 
otevřena jak pro ty, kteří se již v minulosti do studia 
zapojili, tak i pro ty, kteří by se ke stávajícím zájemcům 
o nové vědomosti chtěli přidat poprvé.

Více informací lze získat u místostarostky Vlasty 
Málkové: malkova@psary.cz nebo na tel. 602 714  101.

Cvičení�seniorů�v Laguně�
pokračuje

Cvičení pro seniory v Laguně Psáry pokračuje 
i v novém roce 2018, nově pod vedením fyziote-
rapeutky Anny Crhové.

Cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč. Cvičenky, 
které byly přihlášeny do právě probíhajícího kurzu, 
tedy roku 2017, mají cvičení hrazeno z dotace.

Ostatní zájemci o zdravé protažení těla si mohou 
platbou kurzovného své místo rezervovat u paní 
Šimkové na OÚ Psáry.

Děkujeme paní Lucii Dercsényiové za mnohaleté 
vedení cvičení seniorů a přejeme jí hodně štěstí 
v dalším životě. 

Jitka Svobodová

Toulky po naší vlasti
Na příští rok chystá sociální a kulturní komise sérii 

výletů po naší krásné vlasti. Chceme tak doplnit 
a obměnit toulky, které tento rok směřovaly do Prahy 
a ke kterým se ještě určitě budeme vracet.

Půjde o jednodenní výlety, které se budou konat 
nepravidelně, převážně o víkendech, aby se jich mohli 
zúčastnit i ti, kteří s námi kvůli pracovním povinnos-
tem dosud vyjet nemohli. První toulání se uskuteční 
zřejmě v březnu.

Kam se vydáme? Budeme se snažit o  výlety co 
nejrozmanitější, navštívíme hrady, zámky, kláštery, 
ale i  přírodu včetně krásných zahrad a  uděláme si 
třeba i  exkurzi do zajímavého podniku. Těšit se 
můžete například na: 

 y zámek Karlovu Korunu v Chlumci (nebo skanzen 
v  Přerově nad Labem) a  procházku po lázeňské 
kolonádě v Poděbradech,

 y klášter Plasy a barokní zámek Manětín s upravenou 
zahradou,

 y středověkou vesnici s řemesly a bylinné zahrady 
Botanicus v Ostré,

 y lanovku na 
Ještěd a exkurzi 
do některé z tra-
dičních výroben 
skla a bižuterie,

 y exkurzi na letiště 
Václava Havla 
v Ruzyni,

 y vánoční trhy 
v hospitálu Kuks 
s prohlídkou 
vnitřních prostor 
i lékárny.
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Mgr. Jana Koutná 

Příběh dolnojirčanských zvonů
Není mnoho památek, které člověka oslovují a promlouvají do jeho života každý den. Některé se stávají 

svébytnou, trvalou kulisou našich životů a jejich existenci mnohdy již ani nevnímáme. Jen tak o nich obyčejně 
víme. Že tu byly, že tu jsou – ale co je nám o nich známo?

Na věži kostela sv. Václava dnes nalezne-
me tři zvony. Dva mladší hovoří o pospolitosti 
místních lidí; třetí historický stále skrývá své 
tajemství.

Zvony plnily mnoho funkcí – jejich hlas 
nejen zval k  modlitbě, ale také zvěstoval 
události radostné i  strastiplné, směroval 
poutníky, varoval před nebezpečím, upozor-
ňoval na oheň, zvonil na ochranu před 
bouřkou. Výroba zvonů zůstává dodnes 
pozoruhodnou kovoliteckou prací; uměním, 
které zvládnou nemnozí. První zvonařské 
dílny historicky pracovaly při klášterech; jako 
řemeslo zažilo zvonařství dva vrcholy – zlatou 
dobou mu bylo století šestnácté a následně 
pak konec století devatenáctého. Zvony žily 
na svých věžích, ve zvonicích a zvoničkách 
– to až v čase války byly obětovány a jejich 
zvonovina roztavena k tak hrozivým účelům. A když 
byly obnoveny a  oživeny, čekal je o  čtvrt století 
později stejný osud! Velká většina našich zvonů byla 
zničena a nikdy se již ke svým lidem nevrátila…

Nejstarším zvonem ve farnosti měl být renesanční 
zvon zvaný „Václav“. Slit byl v roce 1556 zvonařským 
mistrem Matějem Špicem v  Benešově. Tak hovořil 
i nápis, který zvon nesl. Mistr Matěj byl dozajista velmi 
pozoruhodnou osobou – byl totiž slepý! Své řemeslo 
vykonával původně v  severních Čechách a  již na 
prvních zvonech se v  nápisech vyznává ze svého 
postižení. Přesto pracoval dál, složil mistrovskou 
zkoušku; následně působil v Praze a později přesunul 
dílnu právě do středních Čech. Jeho zvon určený pro 
kostel sv. Václava v  Jirčanech byl jednou z  jeho 
posledních známých zakázek. Zvon „Václav“ konal 
službu farníkům mnoho let a  přestál mnohé. Na 
počátku 20. století byl přesně změřen a popsán. To 
jsou informace, které nám o něm zbyly! S největší 
pravděpodobností byl svěšen a odvezen, zrekvírován 
pro válečné potřeby v čase velké války.

Nejstarší nám známý popis inventáře kostela z roku 
1690 však hovoří i o dalších zvonech – o „Adalbertu“ 
(Vojtěchu) a menší „Barboře“. Je to však jediná zmínka 
o nich. Kam asi zmizely?

S postupem staletí se na zvonici a později na věži 
kostela sv. Václava objevily také „Tomáš“ a „Dorota“. 
Pocházely z  dílny slovutného pražského mistra 

Mikuláše Löwa, který je oba slil v roce 1675. Zvláštní 
je, že i  když zvony hovořily o  tom, kdo je nechal 
vyrobit, zůstávají pro nás velkou neznámou. Dárce 
totiž s určitostí nepocházel odtud. Odkud tyto zvony 
původně byly?

V roce 1907 byly některé z nich odvezeny na velkou 
opravu (snad i přelití) do Prahy. Ale které? Vždyť na 
zvonici zůstával „Václav“, „Tomáš“ i „Dorota“. Z velké 
války (v roce 1917) máme písemné důkazy o tom, že 
z Jirčan byly odvezeny a pro válečné potřeby ode-
vzdány zvony tři: bohužel nemáme jejich popis, 
s účetní přesností byla evidována jen jejich váha – ten 
největší z nich vážil 905 kg, menší 402 kg a poslední 
jen 10,5 kg. Byly to snad historicky cenný a nenahra-
ditelný „Václav“ slepého mistra Špice, o sto let mladší 
„Tomáš“ a nám blíže neurčený „Umíráček“?

Jisté je, že v roce 1924 se místní farníci a obyvatelé 
obcí složili ve sbírce na pořízení dvou zvonů nových. 
A ty přečkaly na svém místě dodnes!

Jen jedna skutečnost je zvláštní – jaký zvon pak 
tedy místní odevzdali v roce 1942? A jaký byl jeho 
osud?

O jirčanských zvonech máme četné zprávy, ale 
i  přesto stále mnohé nevíme. Neurčený zvon se 
dokonce stal aktérem místní pověsti – místní pojme-
nování „Na Hlásce“ prý vzniklo právě tak, že na toto 
místo dopadl zvon poškozený při ostřelování 
zvonice.

Mgr. Jana Koutná 

Práce na knize o historii obcí pokračuje
S blížícím se koncem roku vrcholí nejen přípravy 

Vánoc, ale také velká řada pracovních povinností. 
My máme velké štěstí, že v  tomto případě je naše 
„povinnost“ veskrze milá, velmi poučná a obohacující. 
A tak i v adventním čase se scházíme nad přípravou 
knihy o historii obcí; hledáme a zamýšlíme se nad 
její grafickou podobou, nadále vybíráme a digitali-
zujeme Vámi zapůjčené foto-
grafie a  materiály a  vkládáme 
texty. Jak už to při tak tvůrčí 
práci bývá, stále nás napadají 
nové myšlenky, přichází nové 
podněty. A  někdy hraje pozo-
ruhodnou roli i náhoda!

Právě takovou náhodou pro nás bylo objevení 
dvou nejstarších knih dolnojirčanského farního úřadu 
z konce 17. století, o nichž se prakticky sto let uva-
žovalo jako o knihách ztracených či přímo zničených. 
Ony však existují – jen byly někdy na počátku minu-
lého století předány nadřízené instituci a  v  jejích 
písemnostech zůstaly zahrnuty. Právě na jejich 
stranách nacházíme informace o zřízení (znovuob-
novení) fary v roce 1689 nebo o založení školy (1693). 

Mimo jiné knihy obsahují dobové nákresy místních 
památek tak, jak je nyní už nemáme šanci spatřit 
nebo nalézt – památník nehody na vídeňské cestě 
z  počátku 18. století nebo náhrobků příslušníků 
panských a rytířských rodin.

Někdy nás studium starých písemností vede trochu 
klikatými cestami a někdy objevíme skutečnost, která 

byla zapomenuta či není již 
známa. 

A právě proto, aby těch 
v  minulosti ztracených věcí 
a  jejich příběhů zůstalo málo, 
věnujeme se práci poctivě dál. 

Nezapomínáme na Vaše nad-
šení a důvěru, se kterou se na vzniku knihy nemalou 
měrou podílíte; děkujeme Vám za ni a  víme, že 
výsledek nás všechny potěší. Velmi děkujeme také 
za Vaše finanční příspěvky určené právě na vydání 
knihy – do konce roku jste na tento záměr věnovali 
72.000 Kč.

Krásný a  klidný čas příprav, radosti plné vánoční 
svátky a také optimistické a zdravé vykročení do nového 
roku Vám srdečně přeje celý kolektiv tvůrců!
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Blahopřejeme našim občanům, kteří v lednu 
a únoru oslaví významné životní jubileum

Anna Komárková
Božena Studničková
Jarmila Kondačová
Jaroslava Dolanská
Josef Vejvara
Helena Žemličková
Zdeněk Novák

Jana Šímová
Zdeňka Machačová
Boris Kučera
Milena Šišková
Jarmila Vydrová
Marie Vinecká
Miloš Simon

Josef Tománek
Lenka Sochorová
Zdeňka Málková
Václav Maxa
Ladislav Rácz

Fotosoutěž – Kopce a kopečky
Již se stalo tradicí, že v posledním zpravodaji roku 

vyhlašujeme téma pro rok následující. Tentokrát jsme 
zvolili Kopce a kopečky. 

V  průběhu let jsme podle zasílaných fotografií 
zjistili, že toulky po Čechách, Evropě či světě jsou 
velmi oblíbené, a věříme tedy, že nějaký ten krtinec, 
kopeček, kopec, horu či velehoru jste určitě nejen 
viděli, ale také zvěčnili pomocí fotoaparátu.

A pokud snad ne, máte do poloviny prázdnin, tedy 
do uzávěrky, dost času. Fantazii se samozřejmě meze 
nekladou, takže budeme rádi za každý neotřelý nápad. 
Ty nejlepší a nejpovedenější fotografie pak budou 
uveřejněny ve velkém či malém obecním kalendáři 
pro rok 2019, vylosovaní účastníci soutěže získají 

zajímavou cenu.
Podmínky pro zařazení vašich fotek do 
fotosoutěže: 

Kdy: do 31. července 2018. 
Jak: v elektronické podobě. 
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz. 
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 

NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 2 MP). 
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže 

vyloučeny. 
Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. Zasláním 

fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v mate-
riálech obce Psáry.

Jitka Svobodová

Stalo se
Monika Hutarová a Pavel Landa

Jirčanský Krampus již potřetí
Již po třetí se v Jirčanech sešli čerti a za velkého 

hlomozu prošli obcí. Společně s nimi přijeli na svém 
voze andělé a přišel i Mikuláš.

Za asistence kladenských čertů jirčanští čerti ulovili 
do své klece hříšnici, kterou ale následně vysvobodili 
ze spárů pekla andělé.

Děkujeme všem zúčastněným, obci za podporu 
a městské policii za ochranu.

Těšíme se na Vás 30. listopadu 2018.
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Lucie Libovická

V naší obci děti nechybí
Na Vítání občánků se dvakrát do roka těší každý 

z nás, kdo se podílí na přípravě i  realizaci sváteční 
akce plné pohody a úsměvů. Je milé sledovat radost 
rodičů, prarodičů i  sourozenců z  nových přírůstků 
do jejich rodin a  sdílet ji s  nimi. V  listopadu jsme 
přivítali hned 22 dětí, z toho 12 děvčat a 10 chlapců. 
Každé z  vítaných dětí má již tradičně svou vlastní 
dvoustranu v  pamětní ručně malované kronice. 
Přestože je to několika set stránková kniha, opět je 
zcela plná a první zápisy ozdobily nový svazek, který 

se stane nedílnou součástí historie naší obce. Program 
již tradičně otevřelo pěvecké a recitační pásmo děvčat 
ze základní školy, nové občánky a jejich rodiny při-
vítala místostarostka Vlasta Málková. Společně 
s Martinou Šmerglovou, ředitelkou mateřské školy, 
dětem poté popřály hodně štěstí a  předaly dárky. 
Těšíme se na další setkání v květnu 2018!

Listopadového vítání občánků se 
zúčastnily tyto děti:

 y Michaela Bártů
 y Nikol Červinská
 y Ella Eremiářová
 y Metoděj Hájek
 y Kristina Hennová
 y Zuzana Hlíšová
 y Jakub Hrdlička
 y Matěj Chadima
 y Šimon Ivanega
 y Lilly Sia Kalvar
 y Samuel Janda

 y Maria Karolína Kluz
 y Pavel Průcha
 y Jonáš Seibert
 y František Jiras
 y Stella Slámová
 y Sofia Sous
 y Julie Škopková
 y Filip Švestka
 y Klára Tejnská
 y Rozálie Všetečková
 y Tomáš Zeman
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herec a  mim Martin Sochor, který zároveň udělal 
radost několika vylosovaným návštěvníkům advent-
ního setkání vstupenkami do divadla Hybernia.

Stejně jako v předchozích letech byly představeny 
obecní kalendáře, které vznikly z  fotek, zaslaných 
našimi občany do fotosoutěže na téma Retro. Na 
prvním místě se se svými fotografiemi umístila 
Markéta Chvátalová, na druhém Jana Fejková a jako 
třetí byl Ondřej Soukup, ostatní ceny se losovaly na 
pódiu. Po setmění přišli čerti s andělem a Mikulášem 
a předvedli skvělé vystoupení. Na děti čekaly soutěže, 
ale také nadílka.

Než jsme společně s anděly slavnostně rozsvítili 

vánoční strom, což je každoroční završení celé akce 
a symbolický začátek adventu v našich obcích, zazpí-
vala mladá nadějná zpěvačka Valentina Mihely. Její 
andělský hlas vánočně naladil všechny, kdo s námi 
vydrželi až do samého konce akce.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na vytvoření skvělé 
vánoční atmosféry! Přejeme krásné a pohodové 
Vánoce!

Vlasta Málková, místostarostka

Advent jsme letos společně zahájili 
na dolnojirčanské návsi

Tradiční adventní setkání proběhlo v  sobotu 
2.  prosince. Sváteční náladu jednoho z  prvních 
opravdu mrazivých dnů pomohl vytvářet dobře 
namíchaný koktejl různých vystoupení na pódiu, 
výborné jídlo, pití, stánky a alegorické vozy (andělský 
a pekelný), které předchozí den provázely čertí průvod. 
Děti si zajezdily na velbloudech, viděly lamu, obdi-
vovaly kozy zapůjčené z Laguny. V dílnách si vyrobily 
krásné dárky, ale také si nazdobily vánoční 
perníčky.

Odpolední program otevřelo vystoupení dětí ze 
školky a odměnou pro ty, kdo přišli na náves včas, 
byl následující vstup naší přední operní pěvkyně 
a sólistky ND Andrey Tögel Kalivodové. Písně a koledy 
v jejím podání jsou opravdu výjimečným zážitkem, 
za který jí děkujeme. Překvapení pro nás všechny 
bylo operní trio OPERA DIVAS Andrea Tögel 
Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senič s nádher-
nou písní Hallelujah.

Ani poté však pódium nezůstalo prázdné. Vystřídaly 
se na něm děti ze školy i školky, malé i velké rozesmál 

2018

Psáry – Dolní Jirčany

foto: Hana Procházková

Psáry – Dolní Jirčany

2018

Kalendáře obce Psáry – Dolní Jirčany na rok 2018
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Josef Hájek

1. ročník pěšího výletu Od pramene k soutoku
Rádi bychom vás 17. března od 9 hod. pozvali na 

první ročník jarního pochodu určeného pro všechny 
zájemce bez limitu věku z Jirčan a Psár. Trasa měří 
cca 19 kilometrů, začíná v Dolních Jirčanech na křížení 
ulic Ke Kukaláku a Javorové a končí v Davli u mostu. 
Zprávy, které potěší:

 y pro zpáteční cestu bude v Davli připraven autobus, 
který všechny účastníky odveze zpět do Jirčan 
a Psár,

 y každý účastník, který dojde do cíle, dostane na 

památku zcela netradiční a  výjimečnou 
upomínku,

 y v polovině trasy pro vás připravíme odpočinkovou 
zastávku a buřty k opečení,

 y těšit se můžete na pohyb na čerstvém vzduchu pro-
bouzející se jarní přírodou v partě pohodových lidí,

 y vstupné je dobrovolné.
Registrace účastníků proběhne na webu obce 

www.psary.cz v únoru 2018. 

Jaroslava Bártová

Toulky Prahou – Žižkov
Vše, co nám Psárský zpravodaj nabízel v pozvánce 

na výlet do Prahy, se splnilo. Jako první byla prohlídka 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, ojedinělého díla 
Josipa Plečnika z r. 1928 na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Na témže náměstí se konají farmářské trhy, kde jsme 
se zahřáli výborným moravským svařákem, prohlédli 
si nabízený sortiment a také ochutnali několik druhů 
chleba.

Poté nám správkyně židovského hřbitova zajíma-
vým povídáním obohatila naše znalosti o  jeho 
historii.

Už nám bylo trochu chladno, a tak jsme se těšili 
na prohlídku Žižkovské věže. Z výšky 93 m jsme měli 
Prahu jako na dlani, jen škoda, že nebyla lepší vidi-
telnost, ale i tak se bylo na co dívat.

Vše jsme zakončili báječným obědem v  hezké 
restauraci 68 m nad zemí.

Užili jsme si krásný den plný pohody a  nových 
zážitků. Zúčastnit se tentokrát mohl opravdu každý, 
protože nebylo nutné řešit cenu zájezdu. To vše díky 
nedávno získané dotaci, kterou pro naše seniory 
zajistila obec Psáry. 

Děkujeme!

Jan Honek

Havelské�posvícení�2017�v Psárech
V  sobotu 14. října se na hřišti v  Psárech konalo 

Havelské posvícení. Počáteční obavy o  počasí, jež 
bylo na začátku týdne sychravé, se rozplynuly hned 
v ranních hodinách, kdy vysvitlo slunce a nebe zůstalo 
bez mráčku do pozdního odpoledne. 

Účast na posvícení byla poměrně hojná. Nejvíce 
účastníků se sešlo na druhou hodinu, kdy se konal 
tradiční fotbalový zápas mezi ženami a starou gardou. 
Každoročním překvapením pro diváky jsou kostýmy, 
ve kterých ženy nastoupí do zápasu. Letos byla zvo-
lena tematika havajských tanečnic. Jak se kostýmy 
povedly, můžete zhodnotit sami. Celý zápas je vždy 
pojat žertovným způsobem, tudíž výsledek není 
rozhodující. Přestože havajské tanečnice byly pod-
pořeny speciální posilou, tak ani letos nebylo skóre 
jednoznačné. 

Po zápase staré gardy s ženami následoval fotba-
lový zápas žáků a starší přípravky z SK Rapid Psáry 
proti mužům. Družstvo chlapů bylo složené z tatínků, 
trenérů a doplněno o muže ze staré gardy. Konečné 
skóre bylo 12 ku 6 ve prospěch dětí. Je na místě 
zmínit, že děti prokázaly lepší technický základ 
a sportovní vybavenost než ženy v předcházejícím 
zápase, přesto každý ze zápasů měl něco do sebe. 

Na hřišti samozřejmě nechyběla zábava pro děti 
(v podobě skákacího hradu, bungee trampolíny, vláčku 

a malování na obličej), ani možnost zakoupení tra-
dičních i  netradičních dobrot, mezi které patřila 
například grilovaná kýta, staročeský trdelník či cuk-
rová vata. 

Program byl doplněn hudbou v  podání kapely 
Pražská trojka, kterou ve večerních hodinách vystří-
dala skupina SMEČ, jež ve Psárech hrála již po 
několikáté. 

Děkujeme všem, kdo se na organizaci dne podíleli, 
a také obci Psáry, která již tradičně zajistila atrakce 
pro děti. 
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Za všechny z noční bojovky Martina a Lenka 

Ve�světě�legend,�bájí�a pověstí
Téma letošní noční bojové hry mířilo na české 

a moravské hrady, zámky a zříceniny, které obývají 
bytosti tajemné a strašidelné. Očividně jsme se trefili 
do vkusu místních dětí a jejich rodičů, protože účast 
byla opět nad očekávání hojná. Jak se již přihodilo 
na Pohádkovém lese, i zde přišla řada dětí bez regis-
trace a nám přes počítanou rezervu došly startovací 
karty! Je tedy jasné, že noční bojovka je akcí velmi 
žádanou. 

Není divu! Kostýmy byly i letos velmi povedené, 
upír nám dokonce létal nad stromy a určitě se ho 
nelekly jen děti. Bezhlavého rytíře bych nechtěla 
potkat ani ve dne, natož v noci, kostlivci z Kašperku 
nedali rozhodně nikomu svůj hrad zadarmo a ukryté 
v mlází je čekal málokdo. A na závěr? Tlupa nená-
padných malých upírků a  strašidel zjevujících se 
zčistajasna a  zase mizících ve tmě? Jak nám říkali 
i dospělí, když se vraceli jako doprovod svých dětí: 
„Není nic příjemného, když ve tmě najednou za vámi 
dupe několik páru nohou, slyšíte dech a  nevidíte 

nikoho...“
O to nám v našich nočních bojových hrách jde. 

Pobavit Vás, nabídnout Vám možnost, jak zkusit 
překonat svůj vlastní strach a v neposlední řadě Vás 
třeba i poučit. Proto také letos měly děti jako starto-
vací kartu mapu České republiky, jako odměny sbíraly 
fotografie míst se strašidly a na místě startu se mohly 
dozvědět vše o  strašidlech i  místech, kde se 
vyskytují. 

Letošní noční bojovka se opět vydařila a my 
můžeme poděkovat všem, kteří prošli celou stezku, 
za to, ze nám zachovávají svou přízeň!

Děkuji také všem, kteří jsou stále ochotni s námi 
sdílet i v chladnějších podzimních nocích naše bláz-
nivé nápady a dělat vše pro pobavení místních dětí! 
Děkuji Vlastě za to, ze naše bláznivé nápady i nadále 
podporuje a hlavně dokáže i v naprosto beznadějném 
říjnovém marastu zařídit právě pro jeden jediný večer 
luxusní počasí. Napadlo Vás někoho zamyslet se nad 
tím, jak to vlastně asi dělá? 

Míša Hájková

Dýňobraní�2017
Letošní dýňobraní se vydařilo o  chlup lépe než 

loni díky krásnému podzimnímu počasí. Opět jste si 
mohli přijít koupit a vydlabat dýni, a bojovat v soutěži 
o nejkrásnější halloweenské strašidlo. Kdo nedlabal 
nebo už měl hotovo, mohl si zasoutěžit nebo vytvořit 
krásné podzimní dekorace v  místních dílničkách, 
které pro vás připravily paní učitelky z mateřské školy. 
K hudbě hrála stylová kapela a kdo měl na něco chuť 
nebo dokonce prázdné břicho, mohl ochutnat skvělé 
dýňové speciality jako dýňovou polévku nebo domácí 
dýňové koláče, po kterých se jen zaprášilo. Nechyběly 
ani tradiční stánky, kde jste si mohli dát něco na 
zahřátí či koupit něco na památku. Kdo přišel ve 
strašidelném kostýmu, soutěžil o  nejhezčí kostým 
a mnozí si odnášeli drobnou cenu. Zkrátka každý si 
přišel na své. Když už se začínalo stmívat, průvod 
s dýněmi a lucerničkami zakončil Dýňobraní u rybníku 
Junčáku, kde se pouštěly lekníny. Na Dýňobraní 
hned navázala další strašidelná akce, která se ode-
hrávala v jirčanském lese.

Děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří se na dýňobraní i noční bojovce 

podíleli a  věnovali jim nemálo svého 
volného času, energie a nadšení!

E

 y specializuji se na prodej nemovitostí na jižním okraji Prahy
 y nabízím časovou flexibilitu a nejvíce zkušeností z místního 
realitního trhu

 y certifikovaný insolvenční specialista
 y přeji Vám v roce 2018 hodně zdraví a sil 
k uskutečnění Vašich plánů

 606 688 058
katerina.teimlova@re-max.cz Ing.�Kateřina�Teimlová
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Jan Vondruška, 5. A

Renata Dlouhá

Divadelní říjen
Společensky se obléknout, nechat učení doma a vzít 

si s sebou dobrou náladu a slušné vychování, to byl 
v říjnu úkol pro druháčky a třeťáčky z naší Základní 
školy Amos.

Děti z 2. A a 2. B se 10. října vypravily do Divadla 
Gong na představení Devatero pohádek na motivy 
knihy Karla Čapka a sledovaly tak příběh poštovního 
doručovatele Kolbaby, který musel vyřešit zapeklitý 
problém – doručit zamilované psaníčko. Ve zpraco-
vání Divadla Gong se při svém pátrání setkával 
s  dalšími postavami z  pohádek Čapkova  Devatera 
a dostával se do mnoha ztřeštěných situací. A jak už 
to v pohádkách bývá, nakonec vše dobře dopadlo, 
a to díky jeho odvaze, pomoci hodných lidí a troše 
kouzel.

Třídy 3. A a 3. B zase navázaly na loňský „fogla-
rovský“ zážitek ze Stínadel. Záhadu hlavolamu 
tentokrát vystřídalo představení Stínadla se bouří 
a  příběh 30. října  pokračoval tam, kde v  loňském 
školním roce  skončil – ježek v  kleci byl ztracen ve 
stoce pod svatojakubským kostelem. Ovšem brzy 

vyšlo najevo, že ježek byl vyloven. O  záhad-
ném  Širokovi, boji o  ježka, o  touze stát se Velkým 
Vontem nebo získat plánek létajícího kola – o tom 
všem s  nadsázkou a  humorem vyprávěl příběh 
Divadla Gong. A u toho všeho nechyběly samozřejmě 
Rychlé šípy... a naši třeťáci.

Všichni malí návštěvníci divadla si opět vyzkoušeli, 
že v hledišti lze sedět i bez popcornu a Coca-Coly, 
že je potřeba být potichu, aby nerušili herce ani 
diváky, a že na závěr se nezávodí, kdo vyběhne dříve 
ze sálu, ale pořádně se tleská, jako dík všem zúčast-
něným na pódiu. A šlo jim to velmi dobře.

Základní škola Amos

 y Odtahová služba
 y Pneuservis – Autoservis
 y Příprava na STK vč. zajištění
 y Prodej náhradních dílů a příslušenství
 y Diagnostika vozidel všech značek
 y Nákup–výkup–prodej–dovoz vozidel ze zahraničí
 y Likvidace pojistných událostí
 y Půjčovna osobních a užitkových vozů
 y Převody – registrace vozidel i jiné úkony na 

úřadech
 y AUTODOPRAVA DO 3,5 t

Michal Procházka, tel. 739 690 667
252 44 Psáry, Pražská 128
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Klub Mozaika bude od ledna provozovat obec
Vedení Centra Mozaika o. p. s. se rozhodlo ke konci 

roku ukončit činnost v Dolních Jirčanech. Na konci 
října o tom Ondřej Kracman informoval radu obce 
Psáry. Jelikož se fungování nízkoprahového klubu 
Mozaika v  posledních třech letech ukázalo jako 
opravdu přínosné pro děti z naší obce, rozhodli jsme 
se, že na činnost Mozaiky navážeme a klub od ledna 
převezme obec, aby tato služba zůstala pro děti 
zachována.

Bezplatný klub pro děti je otevřen každé pondělí, 
středu a pátek od 13 do 18 hodin. Děti ve věku cca 
8–15 let zde mohou aktivně trávit svůj volný čas, hrát 
si s vrstevníky a účastnit se nejrůznějších workshopů. 
V Mozaice se pořádají akce pro děti i o víkendech, 
probíhají zde individuální hudební lekce, ale i zdra-
votní cvičení pro dospělé a aktivity pro seniory. Ve 

všech těchto aktivitách bychom chtěli od ledna 
samozřejmě pokračovat, a když se podaří, plánujeme 
nabídku ještě rozšířit. Plán akcí od nového roku 
naleznete na webových stránkách obce a  na 
facebooku.

Není v dnešní době samozřejmé, že lidé ve svém 
volném čase dělají nezištně práci pro druhé. Proto 
bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům v čele 
s  Ondrou Kracmanem, kteří v  uplynulých letech 
s  nasazením pro Mozaiku pracovali a  připravovali 
program pro děti. Vážíme si jejich práce a věříme, že 
mnozí z nich budou s dětmi v Mozaice i nadále pra-
covat. Pokud by měl někdo z vás chuť se do týmu 
lektorů dětského klubu přidat, budete vítáni!

Koordinátor klubu Mozaika: Martina Běťáková, 
tel. 60 60 60 323, betakova@psary.cz

2. stupeň v ZŠ Amos již od září 2018
Zatímco současné třídy ZŠ Amos praskají ve švech, 

přípravy výstavby nové školy jsou v plném proudu. 
V září 2018 však ještě určitě stát nebude – my bychom 
přesto chtěli, aby současní páťáci nemuseli z jirčanské 
školy na konci školního roku odejít. Chtěli jsme jim 
nabídnout, že i  přes stísněné podmínky otevřeme 
šestou třídu ve stávající škole a do sedmičky už se 
děti budou moci těšit do nové budovy. Společně 
s panem ředitelem Kohoutem jsme proto domluvili 
a na 8. listopadu svolali setkání s rodiči současných 
páťáků, kde jsme jim možnost otevřít šestou třídu 
představili. Pro děti bychom do září připravili třídu 
ze současné tělocvičny, která vzhledem ke své veli-
kosti, nebo spíše „malosti“, pro výuku tělocviku stejně 

nestačí a  děti ji nevyužívají. Diskutovalo se také 
o  školním vzdělávacím programu pro 2. stupeň 
a především o složení pedagogického týmu. Z před-
běžného zájmu rodičů bylo zřejmé, že ze současných 
dvou pátých tříd se jedna šestá určitě naplní. Jakmile 
bude podepsána smlouva s firmou, která bude stavět 
novou školu, a my tak budeme mít jistotu, že stavba 
bude zahájena (předpoklad únor 2018), padne defi-
nitivní rozhodnutí a přípravám na otevření 2. stupně 
již od září 2018 nebude nic bránit. Vedení obce se 
však spolu s vedením školy pustí do příprav již nyní 
a  budeme se těšit na první šesťáky v  historii naší 
obce!

Michaela Gasior, zástupkyně ředitele školy a třídní učitelka 1.A

Zdravou stravu máme v malíku, aneb víme, co jíme
V průběhu uplynulého měsíce se žáci jednotlivých 

tříd  Základní školy Amos zúčastnili lektorovaného 
programu Zdravá 5, který byl zaměřen na zdravý 
životní styl a výživu.

Žáci měli v průběhu dvouhodinového interaktiv-

ního programu založeného na skupinové práci 
možnost seznámit se s pojmem výživová pyramida, 
osvojit si správnou skladbu vyváženého talíře nebo 
se naučit rozpoznat čerstvou surovinu od polotovaru. 
Součástí pestrých aktivit byla příprava zdravé svačiny 
z  mnoha druhů zeleniny a  její estetické podávání. 
Číslo pět provázelo děti celým programem nejen 
jako ideální denní počet porcí ovoce a zeleniny, ale 
také jako součást bodového hodnocení za správně 
zodpovězené otázky. Všechny děti byly lektorkou 
ohodnoceny vysvědčením s  nejlepší známkou, 
v tomto případě, na rozdíl od školní klasifikace, také 

pětkou.
Výuková lekce byla součástí koncepce školního 

programu primární prevence, který je v  průběhu 
školního roku realizován jak externími organizacemi, 
tak pedagogy školy.

Hathajóga pro ženy

Jóga pro zdravá záda a klouby

Individuální lekce a kurzy

Kurzy hormonální jógy

Opakovací lekce HJT

Meditace

Jóga a meditace v Dolních Jirčanech

Pro rezervaci místa volejte 778 088 006
Více informací najdete na www.jogapromne.cz
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Martina Šmerglová

Škola hrou ve školce
Téma tělo a  zdraví ve školce patří vždy k  těm 

nejzajímavějším. A když se teorie spojí s praxí, výsled-
ný efekt stojí za to.

Po prvotním načerpání základních informací se 
děti učily pečovat o svůj chrup s dentální hygienistkou 
a jejím pomocníkem dráčkem Chrupíkem.

Smysly jsou nedílnou součástí našeho těla, a jaké 
to je, když jeden smysl chybí nebo je významně 
narušen, si mohly děti vyzkoušet v programu Šifra 
Mr. Brailla pod vedením nevidomých lektorů z agen-
tury Beluška, kteří do školky zavítali i s vodicím pej-
skem. V Sovičkách k tomu ještě přidali prvky poly-
technické výchovy a  děti nadšeně připravovaly 
a pozorovaly různé pokusy. Například zkoušely, jak 
funguje srdce nebo žaludek, ale největším překva-
pením bylo působení Coca-Coly na mince nebo 
porovnávání, kolik kostek cukru obsahuje ta která 
nezdravá potravina.

Nový rok 2018 jistě přinese další zajímavá témata, 
která děti obohatí nejen o  vědomosti, ale hlavně 
o zkušenosti nabyté vlastním zkoumáním a objevy.

Mgr. Lucie Štěpánková

Zvířátka ve školce
Nový školní rok, nová školka a  nové názvy tříd 

přivedly do našeho školkového kolektivu i  nové 
kamarády. V  průběhu září se do tříd nastěhovala 
zvířátka. Jedná se o  morčátka Bobinu, Sněženku, 
Piškotku a několik rybiček; a  i ty mají jména – Ája, 
Jája, Kája, Pája atd.

Zvířátka dětem nejen dělají radost, ale jsou s nimi 
spojeny i určité povinnosti, které je potřeba dodržo-
vat. Zvířátka je nutno krmit, zejména Bobina nemá 
nikdy dost, vyměňovat podestýlku, rybičkám se musí 
dolévat voda, občas vyčistit akvárko. Všech těchto 
činností se děti zúčastňují, baví je to, učí se o někoho 

pečovat, učí se starat se o druhého. Odměnou jim je 
pomazlení s morčátky nebo jen pohlazení. I rybičky 
zvědavky jsou rády za společnost u akvárka.

Péče o naše třídní mazlíčky něco stojí, a proto naše 
poděkování patří hlavně těm rodičům a dětem, kteří 
donesli starý papír do sběru a my jsme z vytěžených 
peněz mohli koupit vše potřebné.

úterý 19. prosince v 16 hod. 

Mateřská škola Štědřík



34� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�PROSINEC�2017 www.psary.cz 35

PsinaPsina Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

6/2017Více na http://psarskapsina.cz Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Terka Meduňová

Tak a už tu máme Vánoce. Všichni 
jsme se na ně hrozně těšili. Zase ta 
vánoční atmosféra, všude svíčky, 
vůně hřebíčku a vanilky. Prožít vá-
noční svátky s rodinou a prostě to-
hle všechno bude určitě skvělé. No 
a taky vánoční prázdniny. Také by 
mohl napadnout sníh, aby to byly 
bíle Vánoce, pořádná koulovačka a 
sáňkování. A potom nás tady čeká 
už Nový rok, ohňostroje, chlebíčky, 
šampáňo a další dobroty. No a ve 
škole se blíží pololetí, takže taky 

vysvědčení. Tohle číslo jsme pro 
vás připravili, abyste se naladili na 
vánoční atmosféru. Tak teď už si to 
celé běžte přečíst.

Úvodník Recept
Potřebujeme: 

2 zralé banány

1 velký hrnek ovesných vloček

1 nastrouhané jablíčko

1 lžíce medu

2 lžíce strouhané čokolády

Postup:
V míse vidličkou rozmačkej baná-
ny a pak přimíchej všechny ostatní 
přísady. Troubu rozehřej na 190 
stupňů, na plech si dej papír na 
pečení. Těsto nabírej lžící a vytvoř 
na pečícím papíře kulaté placičky. 
Dej do trouby a peč přibližně 15 
minut. Sušenky vydrží asi 5 dnů, 
ale myslím, že je sníte doma mno-
hem rychleji;-)

Once upon a time there was a little 
boy named Tom. It was Christmas 
time and he wished a kitten. His 
mother was very sick and dad had 
to take care for her, so Tom went to 
America to visit his aunt for Chris-
tmas.

It was Christmas evening and he 
and his two cousins were playing 
games in snow. After they had 
made a snow man, they threw 
snow balls to the others. “We can 
make a team. We can attack to 
Claire together,” said Jim. Tom 
agreeded and created a big snow 
ball which threw on Claire. But 
Claire started  crying and neither* 
words of sorry didn`t help. Tom 
was sad becouse Jim said, that it 
had been his fault*, and aunt was 

Jazykový koutek
very upset*. She told him: “You are 
a very bad boy!”

After that they went into the hou-
se and had a big turkey for dinner. 
Tom was surprised. 'Why don't we 
eat a carp*?' he thought. He as-
ked for this question but nobody 
answered. When everybody had 
eaten, Tom´s aunt said to them:  
“Good night. Sweet dreams, chil-
dren.” Jim and Claire went to the 
bed but Tom didn't. He hadn't got-
ten any presents! There weren't 
any gifts under a tree. He thought 
he was a bad boy becouse he hurt 
Claire and his mum was sick be-
couse of him. He didn't deserve* 
anything. He was very sad before 
he felt asleep.

In the morning he woked up early. 

He came to living room and sud-
denly he smiled. There were a lot 
of presents in socks and under 
the tree, too and his cousins were 
unwrapping* them. He happily 
added to  them. Then he saw a red 
full sock with his name. He looked 
into it and was very surprised. The-
re was a black kitten! Tom was the 
happiest boy of the world.

Vocabulary
*neither – ani, také ne (Me neither 
– já také ne)

*fault – chyba, vina

*upset - naštvaný

*carp – kapr

*deserve – zasloužit si

*(un)wrap – (roz)balit
Kiki Janečková

Františka Běťáková

"Pepíčku, proč dá-
váš té slepici žrát 
čokoládu?" ptá se 
maminka. Pepíček 
odpoví: "Aby snášela 
kinder vajíčko.

Vtipy

Marek Pavlas
Obrázky: Péťa Vodičková

Pepiček: „Mami, 
můžu dostat k Vá-
nocům psa?“ 

Maminka: „Ne, do-
staneš kapra jako 
každý rok.“
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Vánoce ve světě
Určitě víte, jak se slaví Vánoce v Česku. Ale jak vypadají třeba ve Austrálii, Rusku nebo Francii?

Francie 
Večer 24. prosince děti dávají své 
vyčištěné boty před krb, nebo 
na jiné místo v obytné místnosti. 
Věří a doufají, že jim přes noc Pere 
Noel, v překladu Otec Vánoc nadě-
lí do bot dárečky. Takže čím větší 
boty, tím víc dárečků :) Tradičním 
jídlem je takzvaný „le reveillon“. 
Tady je poznat, že Francouzi jsou 
velcí gurmáni, le reveillon se totiž 
skládá z ústřic, klobásek, vína, pe-
čené šunky, salátů, ovoce a slad-
kostí. A nesmí chybět ani Kristův 
koláč, který je zdobený tak, aby se 
podobal malému Ježíškovi.

USA
I když je pro Američany největším 
svátkem Díkuvzdání, výzdobou a 
počtem dárků rozhodně vyhrávají 
Vánoce. Stromeček, domy a zahra-
dy si zdobí už dva nebo tři týdny 
před Štědrým dnem. 24. prosince 
se normálně alespoň na půl dne 
chodí do práce. Večer se pak ob-
léknou do něčeho pohodlného a k 
večeři jedí oblíbená rodinná jídla, 
třeba krocana se šunkou a někde 
klidně i pizzu. Nemůže chybět ani 
americký pie – většinou jablečný 

koláč. Večer děti přichystají pro 
Santu Clause sušenky a sklenici 
mléka a na dobrou noc jim rodiče 
přečtou příběh Předvánoční noc. 

Ráno se rozdávají dárky, které přes 
noc přivezl Santa ve voze taženém 
soby, popíjí se horká čokoláda 
nebo punč a navštěvují se příbuzní 
a podává se cukroví.  

Španělsko
Ve Španělsku jsou Vánoce oprav-
dovým svátkem, jíst se začíná ně-
kdy kolem desáté hodiny večerní 
24. prosince a pokračuje se dlou-
ho do noci. Během jídla se zpívá 
kolem vystavěného betléma s jes-
ličkami, ty jsou ale až do půlnoci 
prázdné. Je zvykem, že nejmenší 
z rodiny položí malého Ježíška do 
jesliček přesně o půlnoci. Hodně 
Španělů ještě pořád chodí na půl-
noční vánoční mši, ale jsou i tací 
kteří večer tráví u televizní obra-
zovky. Při sezení u televize jedí 
cukroví z nugátu a různé druhy 
máslových sušenek, vše potom 
zapíjí šampaňským zvaným Cava. 
Dárky se rozdávají až 6. ledna, na 
Tři krále. Tento den děti nechávají 
před domem nějaký nápoj a jídlo 
pro Tři krále.

Dánsko
Podle staré dánské tradice musí 
návštěva odcházet z domu plně 
nasycena, proto má každá dánská 
hospodyňka doma pořádnou zá-
sobu různých sladkostí a slaného 
i sladkého pečiva. Z generace na 
generaci se v rodinách dědí až 300 
druhů cukroví – mě to tedy přijde 
doopravdy hodně. Tradičním vá-
nočním jídlem je rýžový pudink 
s jednou mandlí, kdo ji najde vy-
hrává malé marcipánové prasátko. 
Dalším chodem bývá pečený kro-
can, nebo i husa plněná jablky a 
sušenými švestkami. Jako zákusek 
se podává něco z toho nepřeber-
ného množství cukroví. Po večeři 

obvykle Dánové tančí kolem stro-
mečku a zpívají, okolo desáté ho-
diny se pak rozdávají dárky.

Británie
V Británii nosí dárky takzvaný Otec 
Vánoc. Na Štědrý večer chodí od 
domu k domu a rozdává dárky. 
Děti věší punčochy na krb, nebo 
prázdné povlaky od polštářů na 
rohy postelí. Doufají, že v nich 
ráno najdou spousty dárků. Děti 
píšou Otci Vánoc dopisy, které se 
vhodí do krbu. Jedině tak mohou 
vzlétnout a dostat se až na Sever-
ní pól, kde budou přání vyslyšena. 
Ráno 25. prosince rodina společně 
rozbaluje dárky a potom připravu-
je slavnostní hostinu. Ta se podává 
přesně v poledne. Oběd začíná pří-
pitkem a symbolickým rozlome-
ním takzvaných “christmas crac-
kers”, papírových tub, v kterých se 
ukrývá drobný dárek. K obědu se 
podává  pečený krocan s kaštano-
vou nádivkou. Jako zákusek se jí 
třeba švestkový puding polévaný 
Brandy, sladké koláče nadívané 
kandovaným ovocem a vánoční 
cukroví. Po obědě se všichni čle-
nové rodiny odeberou do obýváku 
a sledují tradiční projev královny 
Alžběty.

Austrálie
V zemi klokanů slaví Vánoce velmi 
podobně jako ve Velké Británii, 
akorát s tím rozdílem že děti si 
užívají letních prázdnin. Vánoční 
stromečky jsou tedy umělé nebo 
zasazené v květináči. Dárky tu 

nnosí také Otec Vánoc, ale v po-
slední době na oblíbenosti získává 
i Santa Claus. Vánoční výzdoba je 
skromná, používají se hlavně sla-
měné ozdoby, větvičky a jmelí. Ale 
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teplotní rozdíl výrazně změnil brit-
ské zvyky, večeře se z domova pře-
sunula na terasu, a není neobvyklá 
ani v parku nebo na pláži. A pro 
mě asi nejzajímavější rozdíl: místo 
cukroví se jí zmrzlina!

Nizozemí
V Nizozemí nosí dárky Mikuláš, kte-
rému říkají Sinterklaas. Děti věří, že 
k nim přijíždí několik dní před 5. 
prosincem parníkem ze Španělska. 

Tato událost, která se odehrává 
v docích je velkou slavností, díky 
televiznímu přenosu i mohou sle-
dovat všichni. 4. prosince v noci 
objíždí Sinterklaas se svým po-
mocníkem Černým Petrem střechy 
domů a komínem jim do připrave-
ných punčoch hází dárky.

Rusko
Štědrý den v Rusku je jenom běž-
ným pracovním dnem. Rusové 
totiž mají jiný kalendář, a tak jim 
Vánoce připadají až na 6.-7. led-
na. Dárky nosí Děda Mráz, který 
cestuje na saních až ze vzdálené 
Čukotky. Doprovází ho Sněhurka s 
kožíškem ušitím z hranostajů, to je 
ten, který nosili králové. 

Děti nás odnesly nahoru do Mar-
kova pokoje a i s vysokou ženou 
se usadily u okna a něco za hlasi-
tého povyku vyhlížely. Ani nevím, 
co tam venku hledaly, možná za-
pomněly, že jsme doma a myslely 
si, že tam venku s Amy mrzneme. 
Nechápu, jak na takovouhle blbost 
mohly přijít, protože v takové zimě, 
která tam panovala, bych nevydr-
žel ani minutu. Každopádně lidi 
jsou někdy velmi nepochopitelná 
stvoření a neznám nikoho, komu 

by se povedlo jim porozumět byť 
jen na chviličku. Poslušně jsme če-
kali u dveří a zmateně pozorovali 
děti, když náhle se ozvalo hlsité 
crrrr! Natolik jsem se vyděsil, že 
jsem se celý naježil, když v tu mě 
Bára popadla a utíkala se mnou 
dolů.

Dole pod stromem ležely pohá-
zené různě veliké krabičky, byly 
zamotané do barevného papíru 
a obvázány třpytivými provázky. 
Děti nás pustily na zem a rychle 
utíkaly všechen ten papír roztrhat. 

Ta hra se nám dokoce zalíbila nato-
lik, že jsme se prostě musili zapojit. 
Nechápu, co proti tomu Bára měla, 
ale neustále mě za mé poskaková-
ní po útžcích papírů a stužek na-
pomínala. Nevěděl jsem, co jsem 
dělal špatně, tak jsem se do mašlí 
pustil s ještě větší vervou ve snaze 
dokázat jí, že i mě to moc jde a že 
by to klidně mohla nechat celé na 
mě. Jenže to by přece nebyla ona, 
kdyby mé umění dokázala ocenit.

„Jééé, letadlo! To jsem si vždycky 
přál!“ vykřikl vzrušeně Marek, když 
v jednom z balíčků objevil divnou 
věc. (Upřímě řečeno by mě zajíma-
lo, jak v hromadě papírů něco ta-
kového našel.)

„Jůů, plyšový méďa, ten je hezký!“ 
vypískla Bára a plácla mě přes za-
dek, jelikož se jí mé dílo stále nelí-
bilo. Vymotala mě ze zářivých ztu-
žek, přitulila si mě k sobě, dala mi 
na čelíčko pusu a rozbalila jeden 
drobný dárek. Měl dokonce cedul-
ku, na které bylo napsáno Mourek. 
Sice nevím, co to znamená, ale 
přesně tento nápis je i na misce, ze 
které obvykle jí Amy. Uvnitř dárku 
byla malá krabička a v ní.... jenom 
nějaká bledě modrá stužka.

„Mourku,“ vykřikla Bára, „ty‘s dostal 
obojek!“

Obojek si svým řáděním vysloužila 

i Amy. Měla úplně stejný jako já! 
Taková naspravedlnost, a to jsem 
si jist, že jsem papíry cupoval po-
ctivěji než ona!

Kočičí příběhy

Kiki Janečková

Už jsem se začínal nudit, ale pak 
nám Marek přinesl malý míček. 
Ten byl lepší než nějaký obojek, 
dalo se s ním totiž hrát. A když 
jsme se všichni čtyři s míčkem po-
řádně vyřádili, šli jsme rozbalovat 
další balíčky a dárky. Konečně mi 
to došlo – vždyť ty věci byly scho-
vané pod vrstvou papírů!

Ten den jsem toho dostal ještě 
hodně, například plyšovou myšič-
ku, konzervu nebo nový pelíšek, 
ale stejně se mi nakonec ze všeho 
nejvíc osvědčila veliká krabice, ve 
které byl původně pelech ukryt. 
Ukázalo se, že to je úžasná schov-
ka, odkud můžu nepozorovaně 
napadnout Amy. Později jsem se 
unavil natolik, že jsem tam dokon-
ce usnul. A zdálo se mi o lesklých 
mašlích a všechny byly jen a jen 
moje, v ráji plném krabic, které pří-
mo lákaly, schovat do nich hlavu.

Anička Krbcová
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BYL JEDNOU JEDEN        , KTERÝ PO CELÝ ROK PŘEBÝVAL NA      

           NEDALEKO                     . V PROSINCI NAPADL          A               BYLA 

ZIMA A MĚL HLAD, PROTOŽE NIKDE NEROSTLA                    . OSTATNÍ 

ZVÍŘÁTKA BYDLELA SPOLU NA                  VE STÁJI, KDE BYLO TEPLO 

A DOSTATEK           . KDYŽ ŠEL JEDNOU             NA PROCHÁZKU, UVI-

DĚL V                 SMUTNÉHO               A ZEPTAL SE HO: „KONÍKU, PROČ 

JSI TAK SMUTNÝ?“ A            ODPOVĚDĚL: „JE MI ZIMA.“ POTOM ŠLA 

OKOLO             A PTÁ SE? „KONÍKU, PROČ VYPADÁŠ TAK SMUTNĚ?“ A 

             ŘEKL: „MÁM HLAD!“ PAK ŠEL OKOLO             A ZEPTAL SE: 

„KONÍKU, PROČ JSI TAK SMUTNÝ?“ A             ODPOVĚDĚL: „ PROTOŽE 

JSEM TU SÁM A JE MI SMUTNO.“ KDYŽ SE VEČER              ,             A 

             POTKALI VE STÁJI, VYPRÁVĚLI SI O             A PŘEMÝŠLELI, JAK 

BY MU MOHLI POMOCI.             NAVRHL, ABY MU PRO ZAHŘÁTÍ DO-

NESLI               . MALÁ              CHTĚLA, ABY MU DONESLI            K JÍDLU. 

ALE              ŘEKL: „               HO ZAHŘEJE,            HO NASYTÍ, ALE PO-

ŘÁD MU BUDE SMUTNO!“ V TOM PROMLUVILA                : „POZVEME 

            , ABY BYDLEL S NÁMI. TADY MU BUDE TEPLO, BUDE MÍT DOST 

           KOLEM SEBE KAMARÁDY. SPOLEČNĚ OSLAVÍME                       !

Vánoce na farmě

Františka a Toník Běťákovi
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Lucka Vodičková
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vás srdečně zvou k dalšímu setkání v rámci EDUpointu Psáry
na téma

ve čtvrtek 11. 1. 2018 od 17.30 hod.

Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

EDUin, o. p. s. a obec Psáry za finanční podpory MAS Dolnobřežansko

Bližší informace: 
Martina Běťáková, místostarostka obce Psáry, betakova@psary.cz, tel. 606060323

Akce se koná v rámci projektu MAP pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000112

Vstupné dobrovolné

Vše okolo nás se překotně mění a tempo se stále zrychluje.  Co by se měly dnes učit děti, aby 
obstály i zítra? Jaká je ta správná strategie pro měnící se svět? Existuje vůbec?  Ano a vůbec 
není složitá. Jen je nutné si uvědomit, co se okolo nás vlastně děje a co je vlastně vzdělávání.     
A zejména co vzdělávání není nebo by nemělo být.

VZDĚLÁVÁNÍ
PRO BUDOUCNOST

Tomáš Hruda je spoluzakladatelem Education Republic a ot-
cem tří dětí. Vystudoval ekonomii a mezinárodní vztahy na 
FSV UK. Během své kariéry několikrát změnil obor svého 
působení a ví jak důležité je umět se rychle zorientovat a učit 
se nové věci. Přímo v oblasti vzdělávání se pohybuje od roku 
2009. Věnoval se mu i jako náměstek ministra pro vysoké 
školy a výzkum, nejraději ovšem vede kurzy a je v kontaktu se 
zvídavými lidmi. Je propagátorem vzdělávání, které je 
motivované touhou po poznání a nikoliv setrvačností a nut-
ností naplňovat formální požadavky. Je i autorem a průvod-
cem online kurzu Vzdělávání jako součást života na Seduo.cz.

EDUpoint 
Psáry

Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice 
od poloviny�září�do�poloviny�listopadu�2017

 y 16. září v odpoledních hodinách poskytla hlídka 
MP součinnost pořadatelům veřejné kulturní akce 
konané v obci Dolní Jirčany. Strážníci usměrňovali 
provoz k zajištění bezpečnosti silničního provozu 
při přepravě historických zemědělských strojů na 
místo konání akce.

 y 17. září ve večerních hodinách zjistila hlídka MP 
pomalovanou čekárnu autobusové zastávky v obci 
Psáry. Zjištěnou skutečnost strážníci oznámili 
příslušnému odboru obce.

 y 18. září v odpoledních hodinách zjistila hlídka MP 
pomalovanou čekárnu autobusové zastávky v obci 
Dolní Jirčany, sídliště Štědřík. 
Zjištěnou skutečnost strážníci 
oznámili příslušnému 
odboru obce.

 y 21. září v  dopoledních 
hodinách hlídka MP přijala 
oznámení o  osobním 
motorovém vozidle stojí-
cím ve vjezdu na pozemek 
jednoho z RD. Strážníci po 
příjezdu na místo prověřili, 
zda vozidlo není vedeno 
v databázi odcizených vozi-
del, a  provedli nezbytné 
úkony ke zjištění jeho provo-
zovatele. Při těchto úkonech se 
k vozidlu dostavil řidič, který vůz 
na místě zaparkoval. Hlídka jeho pro-
tiprávní jednání vyřešila na místě v  pří-
kazním řízení.

 y 22. září v  ranních hodinách přijala hlídka MP 
žádost o  součinnost od PČR Jílové při pomoci 
ženě, kterou v  jednom z  rodinných domů v  ul. 
Ve  Stráži uzamklo její 1,5roční dítě na terase 
v 1. poschodí a hrozil pád dítěte ze schodů. Po 
příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS 
Jílové, která se střešním oknem dostala do domu 
a  zajistila dítě. Poté hasiči vysvobodili i  matku 
z uzamčené terasy. Při zásahu nedošlo k žádnému 
zranění osob ani škodě na majetku.

 y 24. září v  0.24 hod. přijala hlídka oznámení 
o rušení nočního klidu v ul. Ve Stráži, Dolní Jirčany, 
kde v jednom z rodinných domů probíhala hlučná 
oslava narozenin. Majitel domu byl strážníky 
vyzván ke ztišení, což také učinil. Hlídka MP se 

kvůli stejnému protiprávnímu jednání dostavila 
na místo ještě o  chvíli později, a  to společně 
s  hlídkou PČR, která si celou věc převzala 
k dořešení.

 y 17. října ve večerních hodinách převzala hlídka 
MP v ul. K Lůžku nalezeného psa. Pes byl umístěn 
do pohotovostního kotce a o události byl infor-
mován příslušný odbor obce.

 y 19. října ve večerních hodinách zjistila hlídka MP 
pomalovanou čekárnu autobusové zastávky 
U Kostela v obci Dolní Jirčany. Zjištěnou skutečnost 
strážníci oznámili příslušnému odboru obce.

 y 20. října vyjížděla hlídka MP 
k hádce mezi sousedy v ul. Na 

Lůžku. Po příjezdu na místo 
strážníci zjistili, že spor mezi 
sousedy vznikl kvůli staveb-
ním úpravám oplocení jedno-
ho z nich. Hlídka MP vzniklý 
spor na místě uklidnila s tím, 
že celá věc bude oznámena 
k  projednání příslušnému 
správnímu orgánu. 
 y 21.  října ve večerních 

hodinách přijala hlídka MP 
oznámení o opilém muži, který 

leží na chodníku v ul. Hlavní. Po 
příjezdu na místo strážníci zjistili, 

že muž je ovlivněn alkoholem a zde 
pouze odpočívá po náročné oslavě. Muž 

nebyl zraněn a  přivolání RZS odmítl. Poté 
z  místa odjel autobusem na adresu svého 
bydliště.

 y 27. října v ranních hodinách převzala hlídka MP 
u  prodejny tabáku a  denního tisku nalezeného 
psa. Strážníci díky místní a osobní znalosti zjistili 
majitele psa, který si následně zvíře od hlídky na 
místě převzal.

 y 4. listopadu ve večerních hodinách přijala hlídka 
MP oznámení o pálení zelených zbytků dřevin, při 
kterém vznikal hustý kouř, který obtěžoval oby-
vatele ulice Pod Skalkou. Strážníci po příjezdu na 
místo vyzvali majitele pozemku, kde docházelo 
k pálení, aby zanechal svého protiprávního jednání. 
Muž výzvu uposlechl a pálení ukončil.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 12 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku. 
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Hasičský�podzim
Rozmary počasí, dopravní nehody a požár chemických látek, to jsou hlavní body naší práce před blížící se 

zimou.
Koncem října jsme zasahovali dva dny při likvidaci 

následků ničivé bouře. Již v jejím začátku vyjížděla 
jednotka do psárských lesů k zajištění zprůjezdnění 
komunikací od popadaných stromů. Následující 
zásahy jsme prováděli v  Březové–Olešku, Psárech, 
Dolních Jirčanech, na Vysoké a  Radlíku. Všechny 
vyvrácené stromy se podařilo bezpečně rozřezat bez 
dalších vedlejších škod. Někdy to bylo opravdu 
náročné, ale při dodržení postupů rizikového kácení 
se nám vše podařilo. Velké štěstí bylo na naší straně 
při požáru chemických látek v  Jesenici. O  původu 
látek jsme se dozvěděli až po skončení zásahu. Odnesl 
to jen pár rozleptaných zásahových rukavic. Právě 
z důvodu velké nebezpečnosti u chemických látek 
často cvičíme použití chemických obleků a následnou 
dekontaminaci hasičů. Na stanici HZS Praha Radotín 
byla pro nás připravena modelová situace. Jednalo 
se o neznámou látku rozlitou ve skladu. Naši hasiči 
ohraničili nebezpečný prostor. V chemických oblecích 
látku identifikovali a zvolili vhodný postup pro její 

bezpečnou likvidaci. Následovala dokonalá dekon-
taminace v záchytném bazénku. Tyto zásahy procvi-
čujeme pod dohledem profesionálních kolegů, 
s nimiž spolupracujeme u zásahů tohoto druhu. 

Stále častěji zasahujeme díky předurčenosti 
u dopravních nehod. V listopadu jsme vyjížděli hned 
ke čtyřem nehodám. Menší nehoda na sjezdu z praž-
ského okruhu byla naštěstí bez zranění. Dalším 
zásahem byla nehoda tří osobních automobilů před 
Jesenicí. Zde již ke zranění došlo. Bohužel opět díky 
nepozornosti při odbočování na obslužnou komu-
nikaci. Stejný příznak měla nehoda tří aut v psárských 
lesích. Řidič nestačil dobrzdit a naboural zezadu do 
stojících vozidel. Naším posledním zásahem byl 
výjezd k dopravní nehodě na Pražském okruhu. Při 
hrozivě vypadající nehodě dodávky a kamionu byl 
řidič dodávky zraněn, ale dokázal se vyprostit ještě 
před příjezdem záchranných složek.

Doufejme, že všechny naše zásahy do konce roku 
budou pouze se šťastným koncem. Jezděte prosím 
opatrně. 
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Jan Honek, velitel SDH Psáry

Činnost�SDH�v Psárech,�školní�rok�2017–2018�–�podzim
Sbor dobrovolných hasičů Psáry (SDH Psáry) Vás zdraví v podzimním čase.
SDH Psáry pokračuje ve své činnosti i ve školním 

roce 2017–2018. Navázali jsme na vše, co děti natré-
novaly vloni a co bylo nezbytně nutné pro veškeré 
závody, které jsme absolvovali. Děti si jen zběžně 
osvěžily požární útok, uzlování, topografické značky, 
určování azimutu, požární znalosti, zdravovědu 
a střelbu ze vzduchovky a byly připraveny a nažha-
veny na nadcházející závody. 

Děti hned v prvních dnech „nové sezóny“ absol-
vovaly závody v branné dovednosti.

Ve dnech, kdy jsme ještě mohli vesele nakládat 
s  vodou, se naši svěřenci účastnili 13. ročníku 
Memoriálu Jaroslava Zajíčka, který se konal dne 
10. září 2017 ve Sloupu u Davle. Pořadatelé pro nás 
připravili požární útok ve dvou pokusech pro každý 
nominovaný tým. A jak jsme uspěli? S ohledem na 
právě započaté tréninky jsem byl velmi spokojen. 
Posuďte sami:

mladší – 9. místo,
starší – 5. místo.
A hurá k dalšímu závodu, tentokrát již bez vody. 

7. října byl pro nás a další statečné týmy uspořádán 
závod v  branné výchově na Jílovišti. A  co na nás 
čekalo? No upřímně řečeno, pro nás jen velké opa-
kování již dávno zaběhlých znalostí. Vždyť jsme velmi 
poctivě trénovali při každé pondělní téměř dvouho-
dinové schůzce. Prověřili jsme střelbu ze vzduchovky, 
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, 
požární ochranu či překonání překážky po vodorov-
ném laně. 
Opět jsme měli silné zastoupení, a to 
v podobě:

starší A – 7. místo,
starší B – 13. místo,
mladší A – 11. místo,
mladší B – 16. místo,
přípravka – 4. a 5. místo.
Aby naši mladí hasiči měli každý měsíc 

nějakou soutěž, absolvovali jsme v sobo-
tu 4. listopadu Orientační běh Cholupice 
2017. V rámci tohoto závodu si naši mladí 
hasiči prošli několika prověrkami. Ideálně 
využili zkušeností nabytých ze schůzek 
a dle mého názoru velmi statečně prošli 
takovými stanovišti, jako jsou azimuty 
a topografické a turistické značky, odhad 
vzdálenosti 1 metr, ekologie, odhad času, 
požární znalosti, zdravověda, šipky, 

štafetový hod kládou, střelba ze vzduchovek na 
špalíčky, hod granátem, hasičský běh. Třešinkou na 
dortu byla štafeta v uzlování. 
Naše umístění:

přípravka – 4. místo,
mladší A – 9. místo,
mladší B – 10. místo,
starší A – 5. místo,
starší B – 7. místo.
Dovolím si za děti potvrdit, že jak závody, tak 

i přípravu na ně jsme si báječně užívali. Děti se od 
počátku našeho působení ucelené podoby mladých 
hasičů velmi posunuly ve svých znalostech a doved-
nostech a  dělají nám velikou radost. Jsme velmi 
vděčni i za nově příchozí mladé hasiče.

„Plameni zdar!!!“
Díky všem

Romana Hájková

Volejbalový�„POHÁROVÝ“�turnaj
Jeden z největších volejbalových turnajů v Dolních Jirčanech máme opět za sebou.
Každoročně náš volejbalový oddíl pořádá v pod-

zimním období velký turnaj o putovní pohár. Pohár 
nám v roce 2012, kdy se konal první turnaj, věnoval 
majitel TENIS OLTEN CZECH Dolní Jirčany, Jiří Olmer. 
Letos jsme zmíněný pohárový turnaj uskutečnili již 
po osmé. V prvním roce pohár putoval celkem 3x. 
V následujícím roce přibyly další turnaje, a proto jsme 
se rozhodli, že tento tzv. „POHÁROVÝ“ turnaj budeme 
hrát jedenkrát ročně, aby si vítěz svou výhru řádně 
užil. Takže na poháru před zahájením letošního 
turnaje zbývalo poslední místo na štítek pro vítěze.

Do turnaje se letos přihlásilo 12 týmů a po řádném 
propočtu, kdy musíme vždy hrát zkrácené sety, jsme 
všechny kryté kurty objednali na Oltenu na osm 
hodin. Pozvání letos přijali nejen Hasiči Psáry, které 
počítáme do domácích družstev stejně jako tým 
Sebranku z Bohnic, ale přijela také SK Olympie Dolní 
Břežany, Jílové a  několik dalších stálic, které jsou 
namíchány z  domácích jirčanských členů našeho 

klubu dohromady s kamarády z okolí či Prahy. Přijely 
také dva nové týmy – Rozinky a  Berušky. Berušky 
turnaj vyhrály a tím si zajistily poslední volné místo 
na zmíněném poháru. Ceny v  podobě dortů pro 
vítězné týmy zajistila parta volejbalových nadšenců, 
která společně sladkosti pro vítěze upekla. Materiál 
na výrobu dortů věnoval pan Jiří Schmidt, jehož 
„sladké“ výtvory jste někteří již ochutnali. 

Během noční zábavy, kdy jsme seděli v naší hos-
půdce Na hřišti, nám „Berušky“ povídaly, jak se jim 
u  nás moc líbilo a  že rády přijedou na další naše 
turnaje. Společně jsme několik dalších hodin disku-
tovali o  volejbalových technikách a  možnostech 
turnajů i mimo naši obec.

Dnes už víme, že na další „POHÁROVKU“ musíme 
více trénovat, abychom si cenu mohli nechat doma 
a zajistili tak na novém putovním poháru první štítek 
s domácím vítězem.

Petr Kašpar, vedoucí minipřípravky SK Čechoslovan

Jirčanská minipřípravka ovládla fotbalový turnaj 
Na�Fialce�v Říčanech

25. listopadu se naši mladí a  nadějní fotbalisté 
z SK Čechoslovan Dolní Jirčany zúčastnili fotbalového 
turnaje Na Fialce v Říčanech, kde vybojovali krásné 
1. místo. Je vidět, že radost a spokojenost vítězí.

Mini přípravka, která trénuje již čtvrtým rokem 
pod vedením Romana Astaloše a Amira Souse, tak 
začíná sklízet své první úspěchy.

 Jen tak dál a držme palce!

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C

Prořezání a kácení 
stromů z lana

Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách
Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách
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Jakub Menhart

Florbalisté ze Psár ukázali na turnaji šikovnost 
a nadšení

Středeční odpoledne patří již tradičně florbalu. 
V  tělocvičně Domova Laguna vede hodiny Jakub 
Menhart, šéftrenér klubu Start98 Kunratice. Postupem 
času vznikla bezvadně fungující parta kluků a holek 
všeho věku. Ti si společné sportování moc užívají. 
V sobotu 18. listopadu vyrazila početná výprava do 
Prahy, aby odehrála turnaj Academy TOUR ve dvou 
věkových kategoriích.

Populární klání školních družstev pořádané pod 
hlavičkou oddílu Flobo Praha vyšlo na výbornou. 
Hrací plochu zaplnilo dohromady 11 celků, veškerému 
dění přihlíželi spokojení rodiče. Areál TJ Pankrác se 

stal dějištěm akce vhodně přizpůsobené žákům 
základních škol. V přátelské atmosféře, kde je nejdů-
ležitější hra samotná, vyhráli vlastně všichni 
zúčastnění.

Hráčky a hráči z Psár předvedli ukázkový výkon 
ve všech ohledech. Vedle umně zvládnuté techniky 
a dovedností zdobila oba týmy příkladná spolupráce 
a kolektivní duch. Přestože se jednalo o první oficiální 
vystoupení, nijak to nepoznamenalo zájem a odhod-
lání, se kterým se děti florbalem baví. Oblíbená 
volnočasová aktivita bude určitě nadále obohacovat 
své zájemce!

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Škola�taekwon-do�ITF�GBHS�opět�nejlepší�v ČR!
Na podzim se každoročně konají dva ze tří nejvý-

znamnějších závodů v moderním korejském bojovém 
umění taekwon-do ITF v roce, a sice 2. kolo soutěže 
středisek talentované mládeže a Mistrovství České 
republiky. Letos obě klání probíhala ve Sportovním 
areálu Nymburk, zazávodili si zde jak starší, tak i  ti 
nejmladší z nás.

Prvně zmiňované závody probíhaly 14.–15. 10. 
2017, zúčastnilo se jich celkem 199 závodníků boju-
jících za 5 různých středisek, z nichž nejúspěšnějším 
se stalo STM Praha 2, kam patří i škola Ge-Baek Hosin 
Sool. S celkovým počtem 58 zlatých medailí z obou 
kol tak bezpečně předstihlo ostatní střediska.

Sobota započala nejprve vážením a  registrací 
závodníků, po obědě odstartovaly jednotlivé zápasy 
a k večeru již došlo k vyhlášení všech disciplín pro 
mladší i  starší žáky a  žákyně. Junioři s  juniorkami 
bojovali teprve v neděli, a to od půl deváté ranní až 
do třetí hodiny odpoledne. 

Mezi všemi výherci se na vítězném stupínku během 
této soutěže ocitli i  taekwondisté cvičící v Dolních 
Jirčanech, kupříkladu Ondřej Pavlas, který získal zlatou 
medaili ze sportovního boje a  bronzovou medaili 
v sestavách. Neméně odměněn za své odhodlání byl 
i Petr Skalický umístěním rovněž na prvním místě za 
disciplínu sportovní boj. Též Marku Pavlasovi se 
povedlo vyhrát ocenění ve sportovním boji, konkrétně 
stříbrné, Barbora Meduňová si vybojovala třetí místo 
v sestavách a svou zlatou medaili si přivezla, podobně 
jako ostatní, ze sportovního boje. Dalšími úspěšnými 
závodníky se stali Vít Skalický se svou bronzovou 
medailí za sportovní boj a stejného ocenění v totožné 
disciplíně dosáhla i Anna Krbcová. Její mladší sestra 

Adéla Krbcová si na závodech vysoutěžila ještě 
o  stupeň lepší, stříbrný kov, opět ze sportovního 
boje. Velkým překvapením se nakonec staly krásné 
výsledky Teodora Neumanna, jenž díky svému veli-
kému úsilí dosáhl ve sportovním boji, stejně jako 
někteří již zmínění, zlaté medaile, k ní však přibyla 
i medaile stříbrná ze speciálních technik. Tímto jim 
gratulujeme a děkujeme za jejich snahu, cenný pří-
spěvek do celkového vynikajícího výsledku a umístění 
naší školy. 

Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4.–5. 11. 2017, 
avšak k registraci došlo již v pátek večer. První den 
závodili mladší a starší žáci a žákyně, senioři, seniorky, 
veteráni s veteránkami. V neděli, stejně jako u před-
chozích závodů, pak junioři a juniorky. Z celkového 
počtu 554 závodníků zastupujících 30 taekwon-do 
škol jich nejvíce patřilo právě škole Ge-Baek Hosin 
Sool, jež se, již po šesté v historii, stala nejúspěšnější 
školou soutěže. Získáním 27 zlatých medailí se mohla 
pyšnit jasným prvním místem.

Ze skupiny v  Dolních Jirčanech si odsud Tereza 
Meduňová odvážela své ocenění v  podobě stříbrné 
medaile ze sportovního boje, podobně jako Filip Olšan, 
jehož úspěch spočíval ve vybojování třetího místa ve 
stejné disciplíně. Již dříve zmiňované Barboře 
Meduňové se povedlo obhájit první místo za sportovní 
boj, stejně tak Petrovi Skalickému, ten si však navíc 
připsal výhru bronzové medaile v  sestavách. Marek 
Pavlas ke svému opětovnému umístění na druhé příčce 
ve sportovním boji přidal ještě bronzovou medaili za 
sestavy, stejně tak Anna Krbcová, i ta totiž ve sportov-
ním boji dosáhla identického výsledku jako před 
měsícem a  přidala k  němu bronz ze sestav. Adéla 
Krbcová pak škole přispěla bronzovou medailí ze 
sportovního boje. Ondřej Pavlas zastal protentokrát 

zlatou pozici v  sestavách a  stříbrnou v  boji, Teodor 
nezklamal ani nyní a kromě bronzové medaile z boje 
si vezl domů i zasloužené zlato za speciální techniky.

Znovu jim všem proto právem patří naše blaho-
přání a poděkování.

Chtěli byste si též zacvičit? Potkat se s vítězi a třeba 
se jednou také účastnit některých závodů? Přidejte 
se k nám každý pátek od 15.00 ve škole obce Dolní 
Jirčany pod vedením Martina Zámečníka. Přihlásit 
se můžete kdykoliv během celého roku! Naše škola, 
Ge-Baek Hosin Sool, je co do počtu členů největší 
školou v ČR, nabízíme bezkonkurenční školné a místa 

ke cvičení máme rozmístěna po většině republiky. 
Výbavu (tobok, lapu, chrániče) rozdáváme jako jediná 
škola v  republice ZDARMA při absolvování 
zkoušek.

NEBOJTE SE VĚKU! Mezi našimi členy ne zřídkakdy 
uvidíte děti předškolního věku, taktéž jejich maminky, 
tatínky a  někdy dokonce prarodiče. Cvičí i  celé 
rodiny! 

Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi přišli 
podívat nebo by Vás zajímaly bližší informace, 
navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se dozvíte 
veškeré podrobnosti.
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Romana Hájková, koordinátor mládeže, tel. 602 100 530

Kondiční akademie s Vláďou Valouchem

Od letošní podzimní sportovní sezóny jsme rozšířili 
náš sportovní klub o  další oddíl, a  to KONDIČNÍ 
AKADEMII pod vedením Vládi Valoucha, který je 
trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku a má 
20letou praxi jako osobní trenér. 

V tomto oddíle s Vláďou spolupracují naši trenéři 
a navíc vše pod dohledem fyzioterapeutů manželů 
Evy a Jardy Suchoparových. 

Během prvního týdne náboru se do akademie 
přihlásilo přes 20 dětí ve věku od pěti let a v současné 
době akademii navštěvuje více jak 30 dětí, které 
máme rozdělené do čtyř věkových skupin. Trénujeme 
každé pondělí, ti mladší v  tělocvičně naší základní 
školy a ti starší v hale Olten u pana Olmera. 

Myšlenkou tohoto oddílu je všestrannost tréninků. 
Hrubá náplň tréninků koresponduje s požadavkem 

na komplexní všestranný tělesný rozvoj dítěte. Děti 
se zde učí základní dovednosti z atletiky a gymnastiky 
jako je atletická abeceda, učí se běhat, pracovat 
s míčem, posilovat, strečink a kompenzační cvičení. 
Zvláštní důraz je kladen na funkci, sílu, rovnováhu 
a protažení. Veškeré cvičení je vedeno formou her, 
soutěží a zábavy. Společně se tak snažíme podpořit 
v dětech lásku k pohybu, přirozenost a chuť k učení 
se nových motorických dovedností. 

Již nyní víme, že rozšíření SK Čechoslovan o tento 
oddíl ve spolupráci s  odborníky byla velmi dobrá 
volba. Věříme, že u  dětí i  rodičů bude více a  více 
oblíbený, a těšíme se na nové sportovkyně a spor-
tovce. Chcete-li, aby se vaše děti hýbaly, neváhejte 
a přijďte mezi nás. 

Těšíme se na vás.

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 20. 11. 2017 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor

Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Choteč 13 9 1 3 48:23 28
2. Dobřichovice 13 8 2 3 35:16 26
3. Jinočany 13 8 1 4 33:23 25
4. Úhonice 13 7 2 4 31:30 23
5. Tuchoměřice 13 7 1 5 23:20 22
6. Hostivice 13 5 6 2 25:22 21
7. Zlatníky 13 5 4 4 23:22 19
8. Psáry 13 6 1 6 37:39 19
9. Dobrovíz 13 5 3 5 24:20 18

10. Štěchovice B 13 5 1 7 32:31 16

Poslední zápas: Psáry – Úhonice 3:5

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A

Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Krňany 12 11 0 1 62:15 33
2. Libeř 12 10 1 1 44:18 31
3. Hvozdnice B 13 8 2 3 37:36 26

8. Radlík 13 5 3 5 25:21 18
9. Vestec B 12 6 0 6 38:39 18

10. Davle 13 5 0 8 22:36 15
11. Hradišťko 13 4 1 8 23:35 13
12. K. Přívoz 13 1 3 9 18:43 6
13. Jesenice B 11 1 2 8 23:39 5
14. Dolní Jirčany 13 1 2 10 16:45 5

Poslední zápas: D. Jirčany – Jílové B 1:2

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A

Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Pikovice 10 8 0 2 37:17 24
2. Zvole B 10 7 2 1 29:17 23
3. Libeř B 10 7 1 2 28:10 22
4. Bojanovice 10 7 0 3 32:16 21
5. Zlatníky B 10 6 1 3 31:18 19
6. Slapy 10 5 1 4 34:23 16
7. Mníšek p. Brdy 10 3 2 5 17:28 11
8. Řevnice 10 3 0 7 18:29 9
9. Psáry B 10 2 1 7 21:34 7

10. Libeň 10 2 0 8 17:36 6
11. Čisovice B 10 1 0 9 17:53 3

Poslední zápas: Zvole B – Psáry B 2:2

NABÍDKA PRÁCE
Hotel u Ledu***

 přijme

POKOJSKOU na HPP
Požadujeme:

 Příjemné vystupování  Smysl pro 
pořádek  Samostatnost  Spolehlivost 
 Praxe výhodou / není podmínkou 

 Nástup možný ihned

Nabízíme:
 Dobré finanční ohodnocení 

 Rodinná atmosféra  Stravování – 
obědy zdarma  Pracovní oděv
V případě zájmu nás prosím kontaktujte:

Andrea Hobzová, Hotel u Ledu ***
Ringhofferova 336, 251 69 – Velké Popovice

Tel.: +420 323 665 226
Mobil: +420 602 370 776

e-mail: manager@hoteluledu.cz
www: www.hoteluledu.cz

NABÍDKA PRÁCE
Velkopopovická Kozlovna

a
Restaurace Pod Ledem

ve Velkých Popovicích

HLEDÁ na HPP/DPP

SERVÍRKA/ČÍŠNÍK
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Kontakt:
Petra Faktorová
tel.: 773 633 959

e-mail: 
petra.faktorova@restauracevelkepopovice.cz

- osobní přístup, rozsáhlá kvalifikace a zkušenosti v oboru
- efektivní a bezpečný průběh spolupráce
- kvalitní smlouvy, podpora renomovaných advokátů

V Domkách 736, Dolní Jirčany
tel 603 48 4444
mail hajek@dumrealit.cz
web www.dumrealit.cz/a-hajek

Alan HÁJEK dumrealit.cz VIP
Kompletní realitní servis

prodeje a pronájmy nemovitostí
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
  241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
web: www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove

21. 12., 17.30–19.00
První zemědělci ve střední Evropě
Přednáší PhDr. Daniel Stolz, Ph.D.

Do 31. 12. 2017
Městem a krajinou
Výstava pražských amatérských výtvarníků

Kultura

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-
celá strana 156 225 4200,-
1/2 strany 156 110 2300,-
1/4 strany 75 110 1200,-
1/4 strany naležato 156 52 1200,-
1/4 strany pro osobní 
oznámení našich občanů 156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603�477�211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: PROSINEC 2017, vyšlo 16. 12. 2017
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Do 31. 12. 2017
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
Výstava přibližující život v neolitu (mladší době 
kamenné)

Do 7. 1. 2018
Půjdem spolu do Betléma
Vánoční výstava betlémů

Odpolední bruslení s hudbou
 so 2. 12. 16.00–18.00
 ne 3. 12. 15.00–17.00
 ne 10. 12. 16.00–18.00
 so  16. 12. 14.00–16.00
 so  23. 12. 16.00–18.00
 po 25. 12. 14.00–16.00
 út  26. 12. 13.00–15.00
 so  30. 12. 16.00–18.00
 ne 31. 12. 14.00–16.00
Sledujte prosím naše webové stránky hcslavojvelkepo-
povice.cz. Může dojít ke změnám z  důvodu odložení 
některých utkání.

Veřejná školička bruslení pro děti
 pátek od 14.00 

Hokejový nábor
 út 13.30–14.30
 pá 13.00–14.00.

Do 7. 1. 2018
Staročeské Vánoce
Výstava o vánočních obyčejích



SK Čechoslovan
Dolní Jirčany Trvalý nábor dětí

Máte pocit, že potřebuje Váš syn či dcera více pohybu?
SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. – sportovní klub přibírá další členy do svých oddílů.

Sportovní klub Čechoslovan Dolní Jirčany, z.s., Sportovců 209,  Dolní Jirčany

Sportujte také. Přidejte se k nám.
Přijďte s dětmi podívat na naše tréninky.

Fotbal

Tenis

Volejbal

Kondiční akademie

www.skcechoslovan.cz
www.facebook.com/skcechoslovan/
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