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Otevírací doba Obecního úřadu Psáry 
během svátků
zavřeno: 23. 12. + 31. 12. + svátky
otevřeno: 27. 12. + 30. 12.

slOvO na úvOd

vážení obyvatelé psár a  Dolních Jirčan, milí sou-
sedé, 

podzimní měsíce byly v   naší obci opravdu pl-
né práce. proběhlo velké množství kulturních 
a  společenských akcí, které k  podzimu patří: 
 posvícení, dýňobraní, adventní trhy, výlety se-
niorů, divadelní zájezdy, přednášky. Finišovaly 
dodělávky v nové škole, pustili jsme se do úprav 
prostor bývalé Bílé školy na „Třináctce“, která 
bude nově sloužit seniorům, a zahájili jsme sta-
vební práce na rekonstrukci staré školy, která 
bude sloužit jako zázemí pro mateřskou školu 
a dětské skupiny. 

Listopad je tradičně konferenčním měsícem 
a  letos jsem měl příležitost prezentovat naši 
obec a především naši novou školu na mnoha 
odborných seminářích a přednáškách. Fakticky 
skoro každý týden do nové školy zavítají na pro-
hlídku nejrůznější skupiny návštěvníků, od za-
stupitelů obcí a pražských městských částí, přes 
odborníky na pedagogiku až po architekty, kteří 
zde hledají inspiraci a zkušenosti pro projekto-
vání nových škol. 

nyní nás čeká už poslední neděle adventní 
a  pak přijdou vánoce, kdy většina z  nás může 
pracovně alespoň trochu zpomalit a  trávit více 
času doma s rodinou. 

přeji vám všem, aby vánoční svátky byly příjem-
ným časem ve společnosti těch, které máte rádi, 
časem zamyšlení i načerpání nových sil. A dou-
fám, že nové číslo psárského zpravodaje vám 
bude příjemným společníkem!

Bc. Milan Vácha
starosta obce

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

poruchy vodovodu a kanalizace
Technické služby Dolnobřežansko s. r. o
725 888 732, 605 255 145 dispečink
734 485 495 zákaznické centrum

poruchy v dodávce el. energie – Čez
840 850 860 nepřetržitá služba

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 pražská plynárenská – nepřetržitě

technické služby dolnobřežanska
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady
731 410 418 dispečink technických služeb

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

ostatní poruchy
poruchy@psary.cz
241 940 454 tel. na oÚ psáry (v prac. době)

tíseň, hrozící nebezpeČí – hasiČi dolní JirČany
731 104 110, 604 796 128

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

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.

Obecní úřad – úřední hOdiny

V případě hrozícího vzniku škod na majetku volejte mimo 
pracovní dobu, o víkendech a svátcích na tel.
602 754 837 / Milan vácha, starosta
602 714 101 / vlasta Málková, místostarostka
více informací najdete na webových stránkách 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 obecním úřadě, v trafice nebo ve 
sběrném dvoře.

Krásné prožití 
vánočních svátků 
a vše nejlepší do 
nového roku 2020  
vám přeje  
vedení obce Psáry

Vánoční strom
Děkujeme manželům Trauškeovým 

ze psár za věnování krásné jedle, 
která se stala ozdobou a symbo-
lem letošních vánoc v  naší obci.
poděkování patří myslivcům, 

psárským hasičům, kteří strom po-
káceli, jirčanským hasičům, kteří jej 

ozdobili, pracovní četě a všem, kteří se na 
akci podíleli. 
Krásné a pohodové vánoce vám všem přeje

Vlasta Málková, místostarostka

D
E

 4 Rada a zastupitelstvo
infOrmace z Obce
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 9 Zpráva starosty
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stalO se
 23 To nejlepší z pobytu v Hokovcích
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 26 O nové děti u nás není nouze
 28 Tři v jednom 
 29 Les plný superhrdinů
 30 Předvánoční ladění
 31 Malý jirčanský Krampus popáté
 32 Divadelní představení Želary
 32 Projektový den Sklo kolem nás
vzdělávání
 33 30 let svobody i v naší škole
 34 Dýňobraní ve školní družině
 34 Spolupracujeme s myslivci
 35 Ptačí krmítko pro školní družinu
 35 Sázení doubků
 36 Příběhy našich sousedů
 39 Neformálko
 40 PSINA – Psárské informace a nápady
 44 Jak jsem se stal spolu pracovní kem
 45 Najdeme Pepovi dobrovolníka?
 46 Policie
 47 Focení je mým životem
 48 Letošek láme rekord v počtu výjezdů
spOrt
 50 Proč mají děti rády florball? 
 51 Jsme opět nejlepší v ČR!
 52 Psárští žáci bojují o titul
 55 Fotbalové tabulky
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ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu těchto dodatků.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 112/30–2019

i. schvaluje
Uzavření rámcové smlouvy o  dodávce slu-
žeb ÚvT internet s. r. o. mezi obcí psáry a ÚvT 
internet s. r. o. za cenu 1.500,- Kč bez DpH/mě-
síc. smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí psáry 
a  ÚvT internet s.  r.  o. předmětem smlouvy je 
umožnění instalace, provoz a přístup k teleko-
munikačnímu zařízení. smlouva je uzavřena na 
dobu neurčitou.

iii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu těchto smluv.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 113/30–2019

i. bere na vědomí
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-do-
davatele v  zadávacím řízení „Multimediální 
učebna pro novou budovu ZŠ Amos ii.“.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem kup-
ní smlouvy s  Mediatronik s.  r.  o. za cenu 
1.723.843,- Kč bez DpH.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 31–2019 ze dne 17. 10. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 114/31–2019

i. bere na vědomí
předložené cenové nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Technický dozor stavby, ko-
ordinátor BoZ-rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany 
č.  p. 12 na pozemku p. č. st. 15 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany“ od:

1. KLD servis s. r. o. za cenu 395.000,- Kč bez 
DpH,

2. reinvesT, spol. s r. o. za cenu 339.750,- Kč 
bez DpH,

3. Univers spol, s r. o. za cenu 434.000,- Kč 
bez DpH,

4. BUnG cZ s. r. o. za cenu 299.520,- Kč bez 
DpH,

5. ing. přemysl pěknice za cenu 249.000,- Kč 
bez DpH,

6. sinreco, spol. s r. o. za cenu 294.000,- Kč 
bez DpH,

7. ing. petr Špinka za cenu 245.000,- Kč bez 
DpH.

ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od ing. 
petra Špinka, iČ 12804070 za cenu 245.000,- Kč 
bez DpH.
iii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem příkazní 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 32–2019 ze dne 23. 10. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 115/32–2019

i. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí psáry 
(obdarovaná) a eUro DeveLopMenT GroUp 
s. r. o. (dárce). předmětem smlouvy je peněžitý 

dar ve výši 10.000,- Kč na financování nového 
pískoviště na dětském hřišti na Štědříku.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 30–2019 ze dne 9. 10. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 107/30–2019

i. souhlasí
s kácením 4 ks suchých bříz na pozemcích p. č. 
1100/28 a  228/3 v  k.  ú. psáry poblíž hřbitova 
psáry. 2 stromy nesplňují podmínky dle vyhláš-
ky č. 189/2013 sb., o ochraně dřevin a povolo-
vání jejich kácení. 2 stromy jsou doporučeny ke 
kácení znaleckým posudkem.
ii. souhlasí
s kácením 2 ks suché vrby křehké na pozem-
cích p. č. 621/4 a 621/33 v k. ú. Dolní Jirčany – 
pobytová louka. stromy jsou jako nebezpečné 
doporučeny ke kácení znaleckým posudkem.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 108/30–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatků ke smlouvám o  sdružených 
službách dodávek a odběrů zemního plynu mezi 
obcí psáry a pražská plynárenská a. s. na odběr-
ná místa na návsi 221 (č. smlouvy 0303008326), 
pražská 137 (č. smlouvy 0303013489), Hlavní 
43 (č. smlouvy 0303166569) a  spojovací 600 
(č. smlouvy 0302020213).
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem 
těchto dodatků.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 109/30–2019

i. bere na vědomí
předložené cenové nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „přechod pro chodce u kři-
žovatky pražská x pod Kostelem psáry, Dolní 
Jirčany“ od:

1. Martin Zvelebil za cenu 352.789,87 Kč bez 

DpH,
2. petr Moravec za cenu 374.140,45 Kč bez 

DpH,
3. Martin Mašek za cenu 343.462,65 Kč bez 

DpH,
4. Hes stavební s. r. o. za cenu 470.425,52 Kč 

bez DpH.
ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Martin 
Mašek za cenu 343.462,65 Kč bez DpH.
iii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 110/30–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci 
mezi obcí psáry a manž. Hlavsovými – pozemek 
p. č. 597/10 v k. ú. psáry. předmětem dodatku je 
posun termínu v čl. iii bod 3 do 1. 1. 2022.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 111/30–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření bu-
doucí smlouvy o  připojení odběrného elek-
trického zařízení č. 18_soBs01_4121404219, 
č. 18_soBs01_4121404215 a  č. 18_
soBs01_4121404216 mezi obcí psáry a  ČeZ 
Distribuce a. s. předmětem dodatků se pro-
dlužuje lhůta pro získání potřebných povolení 
a souhlasů do 20. 4. 2020.

rada a zastupitelstvO
termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce psáry
19. února 2020, 18 hod.
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hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 116/32–2019

i. schvaluje
1. úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2019.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 117/32–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí 
psáry a spol. vodohospodářský rozvoj a výstav-
ba a. s.. předmětem dodatku je prodloužení 
termínu plnění na akci „voDovoD psÁrY – 
připojení obce psáry na posázavský vodovod 
– projektová dokumentace a inženýrská činnost 
pro vydání společného povolení liniové stavby 
technické infrastruktury včetně souvisejících 
technologických objektů 1. etapa“.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 118/32–2019

i. schvaluje
Uzavření licenční smlouvy mezi obcí psáry 
a MgA. Martinem Tůmou. předmětem smlouvy 
je pořízení fotografií nové školy za odměnu ve 
výši 27.500,- Kč bez DpH. smlouva se uzavírá na 
dobu určitou od 2019 do 2039.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 119/32–2019

i. schvaluje
předloženou nabídku sdružených služeb do-
dávky elektřiny na období od 1. 11. 2020 do
31. 12. 2022 od e.on energie a. s.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 120/32–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě mezi obcí psáry (oprávěný) 
a  Arcibiskupstvím pražským (povinný) na po-
zemcích parc. č. 621/3, 621/43, 590, 563, 
621/33, 621/4, 621/45 a  621/1 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany za úhradu 23.833,- Kč bez DpH.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 121/32–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o  dílo ze 
dne 1. 6. 2018 mezi obcí psáry a M projekt cZ 
s.  r. o. na akci „vodovod psáry – připojení ob-
ce na posázavský vodovod – projektová doku-
mentace a inženýrská činnost pro vydání spol. 
povolení – 2. etapa“ předmětem dodatku jsou 
vícepráce ve výši 56.598,- Kč bez DpH.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 122/32–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí psáry (bu-
doucí oprávněný) a  stč. krajem zast. Krajskou 
správou a údržbou silnic stč. kraje (budoucí po-
vinný) na pozemcích parc. č. 650 v k. ú. Dolní 
Jirčany a parc. č. 1092/1, 1111 v k. ú. psáry za 
jednorázovou úhradu 150.000,- Kč bez DpH.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 123/32–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo a pohotovosti a zimní 

údržbě mezi obcí psáry a spol. Technické služby 
Dolnobřežanska s. r. o. cena za držení pohoto-
vosti činí 4.500,- Kč bez DpH/měsíc a za prová-
dění zimní údržby činí 950,- Kč bez DpH/hodinu.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 124/32–2019

i. schvaluje
provozní řád skateboardové rampy v Jirčanech.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 33–2019 ze dne 30. 10. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 125/33–2019

i. bere na vědomí
protokol o  otevírání obálek a  hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„rekonstrukce č.  p. 13 v  Dolních Jirčanech – 
klub seniorů“.
ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější nabídky od spol. sArK 

engineering s. r. o., se sídlem Za Jalovým dvo-
rem 1949/7a, 142 00 praha 4, iČ 27880214 za 
nabídkovou cenu 1.558.843,83 Kč bez DpH.
iii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem 
smlouvy o dílo.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 34–2019 ze dne 6. 11. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 126/34–2019

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry (pro-
najímatel) a sK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s. 
(nájemce) na pozemky p.č 379/2, ostatní plo-
cha o výměře 8026 m², p. č. 343/21, orná pů-
da o výměře 1410 m² a p. č. st. 573, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 195 m² vše v k. ú. 
Dolní Jirčany. pozemky budou využívání jako 
fotbalové hřiště a  technické zázemí. smlouva 
se uzavírá na dobu určitou 20 let. nájemné je 
stanoveno ve výši 100,- Kč ročně.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 127/34–2019

i. uděluje
výjimku z  Územního opatření obce psáry 

č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 
tohoto opatření:

1. peter piroš – pozemek p. č. 427/14 v k. ú. 
psáry,

2. ivana Zedníková – pozemek p.  č. 427/6 
v k. ú. psáry.

hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 128/34–2019

i. schvaluje
Uzavření smluv o  dodávce vody a  odvádě-
ní odpadních vod mezi obcí psáry a  spol. 
Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. na ad-
resy: pražská 137 (č. sml. 0400–4440), pražská 
p.  č. 75/88 (č.sml. 0400–4450), Hlavní č.  p. 3 
(č.sml.0400–4420), Hlavní č. p. 13 (č.sml. 0400–
4410), spojovací č. p. 600 (č.sml.0400–4470).
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
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hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 129/34–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatků ke smlouvě o  sdružených 
službách dodávky a  odběru zemního plynu 
mezi obcí psáry a  pražskou plynárenskou a. s. 

na adresy: Hlavní č. p. 13 (č. sml. 0321175037), 
pražská – nová škola (č. sml. 3000284611), 
Hlavní č. p. 3 – restaurace (č. sml. 0303304651)
a Hlavní č. p. 13 – obchod (č. sml. 0303304826).
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana váchu podpisem těchto do-
datků.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

Co se v obci 
udělalo 10–11/2019

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

•	 výsadba javorů v  ulici chrpová – dosadba 
stromořadí,

•	 sekání trávy, úklid v obci,
•	 pravidelná údržba traktoru,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 úklid a  kontrola dětských hřišť, oprava po-

škozených a instalace nových herních prvků, 
výměna písku na pískovišti u hřiště v Dolních 
Jirčanech,

•	 stěhování nábytku v nové škole,
•	 převoz U-rampy a její následná instalace na-

proti nové škole,
•	 vyřezání větví, aby bylo možné umístit kon-

tejnery na plechovky,
•	 spolupráce při odstraňování suchých, poško-

zených či nevhodně rostoucích stromů na 
pobytové louce sídliště Štědřík,

•	 osazení nových dopravních značek u  nové 
školy,

•	 pomoc při opravách a údržbě MŠ Štědřík – 
mytí fasády,

•	 čištění škarp, šachet a vpustí dešťové kana-
lizace,

•	 pravidelná údržba a  zazimování květino-
vých záhonů u  pomníků a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 pomoc při přípravě, asistence a  následný 

úklid po akcích Dýňobraní, Havelské posví-
cení a Drakiáda,

•	 umístění nových laviček a odpadkových košů 
u Junčáku a U-rampy,

•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 
prostranstvích,

•	 hrabání listí, sekání trávy a úklid hřbitovů,
•	 úklid odpadků v okolí cyklostezky,
•	 svoz odpadu na objednávku ze strany občanů,
•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí 

exkrementy, úklid kontejnerových stání na 
tříděný odpad, úklid autobusových zastávek 
včetně vysypávání košů,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí,

•	 pokračování opravy hřbitovní zdi v  Dolních 
Jirčanech – montáž nového osvětlení kostela,

•	 příprava výměny pěti lamp veřejného osvět-
lení v  ulici Jílovská poblíž Domova Laguna 
psáry,

•	 oprava povrchu účelových komunikací v k. ú. 
Dolní Jirčany i psáry,

•	 pokračování v  jednání s  Arcibiskupstvím 
pražským ohledně opravy povrchu v  ulici 
Akátová,

•	 vyřezání křoví a  příprava podkladu pro vy-
budování chodníku pro pěší v  ulici nad 
cihelnou,

•	 výměna poškozených vitrín na zastávkách,
•	 úklid pobytové louky po výchovném ošetře-

ní stromů,
•	 příprava techniky na zimu,
•	 instalace tabulí týkajících se zákazu odkládá-

ní odpadů.

infOrmace z Obce

Zpráva
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

nOvá škOla

novou školu si již postupně děti i  zaměstnan-
ci školy zabydlují a  snad se i  postupně daří 
odstraňovat dětské bolesti novostavby. Jako 
nejnáročnější se jeví systém řízení budovy 
a koordinace všech technologií a  systémů. po 
dokončení stavby se také ještě postupně dodě-
lávají drobné úpravy, které v původní zakázce 
nebyly, ale provoz ukazuje, že je dobré je re-
alizovat. v říjnu byl nainstalován závěs u pano-
ramatického okna ve školním klubu, kterým je 
možné zakrýt výhled do velké tělocvičny. v lis-
topadu firma postavila objednaný přístřešek 
nad stojany pro kola. Z obsazenosti stojanů se 
dá usuzovat, že přeprava na kolech a koloběž-
kách je velmi oblíbená. Čas ukáže, jestli pří-
střešky na kola časem ještě nerozšíříme. v  lis-
topadu se postupně vybavují odborné učebny 
druhého stupně a  v  prosinci budou probíhat 
hlavní práce v prostoru budoucí multimediální 
laboratoře, o  které budeme blíže informovat 
v únorovém čísle psárského zpravodaje.

V listopadu zařadil časopis Forbes ZŠ Amos 
mezi deset staveb v České republice z roku 
2019, které stojí za to vidět

prOjekt „rekOnstrukce 
 staré škOly“

v září jsme dokončili výběrové řízení na re-
konstrukci staré školy a  bez dlouhého otálení 
se zahájila i samotná realizace. Začalo se s de-
moličními pracemi, ale bohužel jsme zjistili, že 
dřevěné konstrukce stropů jsou na tom mno-
hem hůře, než se zdálo, a že je nutné je nahra-
dit zcela novými stropy. oprava statické části 
projektu si sice nějaký čas navíc vyžádá, ale 
termín otevření ve školním roce 2021/2022 pro 
třídu mateřské školy a dvě dětské skupiny ohro-
žen není. 
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rekOnstrukce psárská

středočeský kraj měl v letošním roce rekonstru-
ovat hlavní silnici v  úseku od obecního úřadu 
na náves v psárech. původní výběrové řízení by-
lo zrušeno a celá zakázka se po několika úpra-
vách vypsala znova. Termín otevírání obálek 
je bohužel opět odložen, a to na začátek roku 
2020. pokud dojde k  výběru nějaké nabídky 
a následnému uzavření smlouvy, mělo by se za-
čít na jaře roku 2020.

přechOd u kOstela

v návaznosti na dokončení nové školy se dá 
předpokládat, že děti ze školy, které budou 
chodit směrem na Štědřík, si dříve či pozdě-
ji začnou cestu zkracovat „zadem“, ulicí nad 
cihelnou a kolem zahrad. Bylo by nebezpečné 
je nechat přecházet komunikaci pod kostelem 
bez dopravního značení, a proto jsme připravi-
li výstavbu přechodu pro chodce. na základě 
dohody s  vlastníkem pozemku vybudujeme 
i  chodník směrem ke škole spojující přechod 
a ulici nad cihelnou.

Oprava č. p. 13

Během letních měsíců jsme dokončili projek-
tovou dokumentaci na rekonstrukci části domu 
č. p. 13, kde byly do června tohoto roku dvě tří-
dy základní školy. Tento dům „u lípy“ na návsi je 
velmi cenný, a proto bude i v budoucnu zacho-
vána jeho veřejná funkce. nově bude sloužit 
jako zázemí pro naše aktivní seniory.

Nové známky 
na popelnice

Vít Olmr,  
radní

od příštího roku budou občanům vydávány nové 
známky na popelnice pro směsný domovní od-
pad. Tyto známky jsou větší než doposud, ale sou-
časně jsou personifikované a jejich životnost bude 
odpovídat životnosti celé popelnice. Díky tomu 
nebude nutné v  dalších letech chodit na obecní 
úřad pro nové známky, ale bude stačit zaplatit pří-
slušný správní poplatek. Známka je vybavena uni-
kátním číslem, které se přidělí budově, pro kterou 
bude vydána. svozové vozy si toto číslo přečtou 
a  pokud bude za příslušnou popelnici zaplacen 
poplatek za svoz odpadu, popeláři ji vysypou. 
s tím přicházejí i nové možnosti v podobě plateb 
a případně i komunikace s obecním úřadem. Jak 
to bude fungovat?

Tak jako každý rok i na začátku roku 2020 budou 

muset všichni majitelé po-
pelnic zaplatit poplatek 
za svoz odpadu. Tentokrát 
jim nebude vydána malá 
známka na popelnici s  ro-
kem 2020, ale větší nálep-
ka s  uvedenou velikostí popelnice, hologramem 
a unikátním číslem. současně bude občanům na-
bídnuta možnost zanechat nám na obecním úřadě 
svoji e-mailovou adresu s tím, že v dalších letech 
jim může být zaslána výzva k další platbě prostřed-
nictvím e-mailu, ve kterém bude kromě částky 
a platebních údajů například i Qr kód pro rychlou 
platbu. po přijetí platby a jejím zaúčtování se opět 
e-mailem pošle potvrzení o  zaplacení poplatku, 
které bude sloužit i jako potvrzení pro sběrný dvůr. 

elektronická komunikace pochopitelně není pod-
mínkou a  kdo nemá o  tuto službu zájem, mů-
že i  nadále použít stávající způsoby plateb, ať již 
osobně na obecním úřadě či převodem na účet. 
nicméně věříme, že nové způsoby plateb a komu-
nikace uvítáte a  bude možné je v  dalších letech 
rozšířit například i o platby za psy či další poplatky. 
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Referendum 
o připojení 
Horních Jirčan 
k psárům 
neproběhne

Bc. Milan Vácha, 
starosta

Článek připravený pro časopis Jesenický kurýr.

vážení občané Jesenice a  zejména Horních 
Jirčan. v poslední době jsem slyšel a četl po-
měrně velké množství nepřesných informací, 
které se týkaly „referenda v Horních Jirčanech“, 
a proto jsem požádal redakci Jesenického ku-
rýra o  možnost objasnit nabídku naší obce 
směrem k Horním Jirčanům a potažmo i vedení 
města Jesenice.

na úvod je dobré zmínit, že prapůvodní chybou 
bylo již samotné rozdělení Dolních a  Horních 
Jirčan v  předlistopadové době. v  rámci cent-
ralizace a slučování obcí byly Dolní Jirčany při-
pojeny k psárům a Horní Jirčany k Jesenici. v té 
době se jednalo o  poměrně malá sídla, která 
nebyla přímo propojena, a  proto se neproje-
vovaly zásadní problémy s územně správní pří-
slušností. Ke vší velké smůle došlo v roce 1998 
ke zpracování nového územního plánu, který 
chápal psáry, Dolní Jirčany a Horní Jirčany jako 

jeden organický celek a umožnil naprostý srůst 
těchto tří historických sídel, jehož jsme v  sou-
časné době svědky. celé situaci v roce 2010 ne-
pomohl ani pražský okruh, který Horní Jirčany 
od Jesenice definitivně „odříznul“.

Takto oddělená část obce se objektivně těžko 
spravuje a rozhodně níže uvedený text není kri-
tikou jednotlivých starostů a starostek Jesenice, 
kteří se v minulosti o Horní Jirčany starali a se 
kterými jsem postupně o  této situaci mluvil. 
naopak se jedná o  naprosto logické kompli-
kace. Horní Jirčany jsou například s odvodem 
splaškových vod zcela odkázány na obec psáry. 
plánování společných dlouhodobých inves-
tic dvou samospráv je opravdu komplikované 
a dnešní stav je toho důkazem. vzpomínám na 
jednání před 13 lety, kdy obě strany měly po-
cit, že více dávají, než dostávají. stejně tak se 
nemůžeme divit, že na hranicích Dolních Jirčan 
máme fiktivně nahlášené hornojirčanské dě-
ti, které chtějí navštěvovat naši školu, školku 
či dětské skupiny. vždyť to mají na koloběžce 
mnohdy blíž než některé děti ze psáry.

s vědomím této komplikované situace letos na 
jaře zastupitelstvo obce psáry jednohlasně sou-
hlasilo s nabídkou projednání připojení Horních 
Jirčan s  občany. Bez ohledu na výhodnost či 
nevýhodnost jsme avizovali ochotu se o Horní 
Jirčany starat, pokud o to hornojirčanští budou 
stát. osobně jsem tuto informaci sdělil vedení 
Jesenice. s nikým jiným jsem nejednal a ani ni-
kdo z naší obce neusiloval o „rozeštvávání“ a ak-
tivizování obyvatel Horních Jirčan. naše obec 
musí strategicky plánovat a veškerou infrastruk-
turu budovat s dlouhodobou vizí a výhledem na 
desítky let dopředu. Bylo by i pro nás jednoduš-
ší, kdybychom mohli spravovat území našich 
obcí jako celek, ale v žádném případě nechce-
me, aby celá diskuze sklouzla k povrchní argu-
mentaci, hysterii, aktivismu a hádkám. naopak 
jsme chtěli s Jesenicí připravit veškeré věcné ar-
gumenty pro a proti a nechat rozhodnout oby-
vatele Horních Jirčan tak, aby oni vzali na sebe 
zodpovědnost za rozhodnutí, kde si myslí, že by 
mělo být jejich místo. Ti, kteří k nám chodí a žá-
dají o připojení na kanalizaci, často argumentují, 
že oni nemohou za to, že patří k Jesenici. Já, jako 
starosta psár a Dolních Jirčan, to chápu, ale na 

druhou stranu zase nelze dělat rozhodnutí k fi-
nanční tíži našich občanů. Je to pro mne osobně 
velmi těžké, protože bydlím kousek od hranice 
Horních Jirčan. Hornojirčanští tu s námi tak ja-
ko tak společně žijí, sportují, tráví volný čas. Bez 
ohledu na jakékoliv rozhodnutí Jesenice jsem 
Horní Jirčany vždy bral, beru a brát budu jako 
„naše“ a věřím, že zdaleka nejsem sám. pokud 
by se došlo tak daleko a nechalo se rozhodnutí 
projít případným referendem, věc by se jednou 
pro vždy vyřešila. Fakticky není tak důležité, jak 
by konečné rozhodnutí vypadalo. Zmizel by ale 
nepříjemný otazník a  obě strany by se mohly 
podle výsledku zařídit. 

rozhodnutí vedení města Jesenice 

ne pro jedná vat dále tuto záležitost respektuje-
me. Jenom jsem chtěl tímto krátkým článkem 
situaci objasnit a zdůraznit, že naše obec (jed-
nomyslným hlasováním zastupitelstva) nabídla 
Horním Jirčanům svoji ruku.

Obecní knihovna  
opět  
otevřena

Vít Olmr,  
radní

Začátkem listopadu se opět otevřela obecní 
knihovna, tentokrát však již v reprezentativních 
prostorách nové školy. otevřeno má v úterý od 
13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 16 do 20 hodin. 
Knihovna je společná jak pro dospělé, tak pro 
děti a sdružuje školní i obecní knihovnu.

Kromě nových prostor je pro návštěvníky při-
praven i nový knihovnický systém, který umožní 
vyhledávání v  knižním fondu knihovny, rychlý 

přehled o  zapůjčených knihách a  termínech 
pro jejich vrácení, možnost prodloužení zá-
půjčky a  rovněž rezervace knih. současně bu-
de umožňovat napojení na knihovnický fond 
městské knihovny v praze a za poplatek bude 
možné si objednat zápůjčku i z jejich knižního 
fondu, aniž by čtenář musel být jejich klientem. 
věříme, že to ocení zejména studenti při přípra-
vě na studium. 

prostor knihovny je však připraven i  na řadu 
dalších aktivit jako jsou čtenářské dílny nebo 
autorské čtení, a to vše díky přímému propoje-
ní se školní multimediální laboratoří disponují-
cí přednáškovým sálem s  pódiem, ozvučením 
a volitelným osvětlením. chceme tak ještě více 
přiblížit knihy lidem a  současně ukázat, jak se 
knihy a  moderní technologie mohou vhodně 
doplňovat. 
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Odečty vodoměrů
rádi bychom vás informovali, že v současné 
době jsou již veškeré smlouvy odběratelům 
odeslány. Žádáme občany o  jejich podepsá-
ní a následné doručení zpět, a to buď poštou, 
emailem, zanecháním na oÚ psáry či osob-
ně do našeho zákaznického centra na adrese 
na průhoně 159, 252 50 vestec.

od října probíhají odečty stavu vodoměrů od 
nás, jakožto současného provozovatele vo-
dohospodářské infrastruktury v  obci psáry. 
Termíny odečtů jsou uvedeny níže. naši terénní 
pracovníci budou v těchto termínech obcházet 
odběratele vždy o  víkendu od 9.00 do 17.30 
hodin. odběratel je dle zákona o  vaK povi-
nen zpřístupnit odběrné místo k  provedení 
odečtu. pokud nebudete v  tomto termínu pří-
tomni, zanechá pracovník ve schránce letáček 
s potřebnými informacemi. prosíme pak o na-
hlášení stavu vodoměru na e-mailovou adresu 
 odecetvody@post.cz nebo telefonicky či sMs 
na číslo 775 187 283. 

Termíny odečtů jednotlivých ulic v  lokalitě 
Psáry, D. Jirčany:

leden/duben/červenec/říjen: 
Akátová, Bezejmenná, Dlážděná, Do polí, Finské 
domky, chrpová, Jílovská, Kutná, Lesní, Luční, 
na Kopečku, na návsi, na strání, na vápence, 
nad nádržkou, nad soutokem, pod skalou, 
pod strání, pod stráží, pod vápenkou, pražská, 
psárská, slunečná, sportovní, U  nádržky, 
U potoka, Úzká, v Zahradách, ve stráži, ve svahu, 
ve višničkách, Za Můstkem, Za vápenkou

únor/květen/srpen/listopad:
Boční, Horní, Javorová, Jižní, K  Junčáku, 
K Lesu, K Lůžku, Ke Kukaláku, Krátká, Lomená, 
na Lukách, nad cihelnou, nad Školkou, 
okružní, pod Kostelem, polní, průjezdná, slepá, 
spojovací, sportovců, strmá, Štědřík, U statku, 
U svatého Jána, v Domkách, v Třešňovce

březen/červen/září/prosinec:
Duhová, Generála peřiny, Heyrovského, Hlavní, 
Jesenická, K  Halám, K  Hlásovu, K  ořechovce, 

Lipová, Mezilesí, na skalce, na výsluní, na 
vysoké, nad Hřištěm, nad obcí, oblouková, 
pod Lesíkem, pod skalkou, pod vysokou, 
roklinka, U  rybníčku, U  studny, vysoká, 
Zátopkova, Zelená

odečty vodoměrů lze provádět kdykoliv sa-
moodečtem na mailovou adresu  odecetvody@
post.cz. na základě fyzických odečtů bude 
následně vystavena faktura za dané období. 
Fakturu je možné zaplatit převodem z účtu, slo-
ženkou nebo chytrým telefonem s  interneto-
vým bankovnictvím přes Qr kód. 

pro možnost sjednání čtvrtletních záloh s  roč-
ním vyúčtováním pro rok 2020 kontaktujte zá-
kaznické centrum. 

V případě dalších dotazů kontaktujte zákaznic-
ké centrum (úřední hodiny: po, st 8.00–16.00):
Technické služby Dolnobřežanska, s.  r.  o. 
na  průhoně 159, budova A, 252 50 vestec, 
tel.  734  202  577, 734  485  495, e-mail: vak@
tsdb.cz

Společnost HAKI a. s., Studené 94, 254 01 Jílové u Prahy přijme do 
hlavního pracovního poměru: strojírenské dělníky, svářeče

Nabízíme - velmi dobré mzdové podmínky, osobní ohodnocení, další 
mzdu, příplatky a stravenky

Dále přijmeme brigádníky na pomocné práce ve výrobě. 
Nástup ihned. Minimální věk 16 let, manuální zručnost.

Bližší informace na tel.: 603 18 33 95

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM
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sOciální a kulturní 
kOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

háčkOvání
Zdenka Lexová

chtěla bych se s vámi podělit o novou aktivitu 
pro všechny ženy i děvčata, co mají rády háč-
kování a  dobrou partu okolo sebe. Díky paní 
místo starostce vlastě Málkové máme opět bez-
va činnost a věřím, že dokážeme našimi háčko-
vanými figurkami udělat radost svým blízkým, 
ale také ostatním. 

Začaly jsme s prvním háčkováním a nad naším 
umem dohlíží paní Květa, která vždy ráda pora-
dí. Dostaly jsme spoustu inspirace a první naše 
dílo byl medvídek. přestože jsme měly k dispo-
zici návod a předlohu, jak správně háčkovat, 
naše ruce vytvořily krásné unikáty. Každý med-
vídek byl úžasný a jiný. stejně tak naše ostatní 
výtvory.

Těším se na další háčkování a  zvu i  vás, nové 
zájemkyně. nebojte se a přijďte. Je to bezva!

setkání seniOrů

Zveme vás na nový sebevzdělávací cyklus Kurz 
samopomoci, který povede fyzioterapeutka 
a homeopatka Mgr. eva nebeská. první část se 
bude konat ve čtvrtek 16. ledna v 15 hodin.

Tentokrát se budeme učit, jak si pomoci od 
bolesti nebo jiných nepříjemných příznaků po-
mocí reflexní terapie, prováděné převážně na 
rukou. Jednou svou rukou si dokážeme působit 
na svoji druhou ruku sami, buď zcela bez po-
můcek jen tlakem vlastních prstů, nebo pomocí 
například okreslené pastelky či sirky. naučíte se, 
kde zmáčknout, aby přestala bolet hlava nebo 
se uvolnila krční páteř. Také si osvojíte drobná 
cvičení pro zlepšení soustředění a paměti. pro 
někoho budou jistě zajímavé i souvislosti osvět-
lující příčiny našich potíží. přijďte a uvidíte!

diskuzní středa
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou vlastou Málkovou. setkání 
se koná na obecním úřadu v  psárech dne 
5. února od 14.00 hodin.

Zveme vás na další dvě setkání s  háčkem 
a  přízí – na Háčkování figurek. Sejdeme se 
9. ledna a 6. února od 14 hodin na OÚ Psáry.

Zveme vás 20. února od 19 hodin do Divadla 
Broadway na zcela výjimečný večer – koncert 
18 let Divadla Broadway. Těšit se můžete na 
nejslavnější muzikálové melodie z historie di-
vadla od těch nejlepších interpretů. Zazní me-
lodie z Muže se železnou maskou, Kleopatry, 
Mýdlového prince, Kata Mydláře atd. 

odjezd je v 17.15 hodin z tradičních zastávek 
psáry, oÚ psáry a Dolní Jirčany. vstupenky 
lze zakoupit v podkladně oÚ za cenu 350 Kč 
(o 50 % nižší než v divadle).

silvestrOvský pOchOd
Ivana Tesařová

Zveme vás na silvestrovský pochod aktivních 
seniorů s trekingovými holemi. procházka před 
silvestrovským veselím se bude konat již po-
čtvrté a stala se pravidelnou součástí zakončení 
starého roku. Kdo se chce přidat k silvestrov-
skému putování, může bez předchozí rezerva-
ce přijít 31. 12. 2019 v 10 hodin k Obecnímu 
úřadu ve Psárech.

cvičení seniOrů pOkračuje 
i v rOce 2020!

nový rok opět přináší oblíbené cvičení pro se-
niory, díky kterému si mohou zdravě protáhnout 
tělo. Koná se každou středu od 9 hodin v Laguně 
psáry. Lektorkami od února příštího roku budou 
zkušené terapeutky Mgr. Lucie Derczenyiová 
ph.  D. a věra cikánková. Kurz je otevřen i pro 
nové zájemce. pokud si chcete příjemně protáh-
nout a zpevnit své tělo, jste vítáni.

jóga prO seniOry

od února pokračuje kurz jógy pod vedením 
Šárky vítovcové, a to každý čtvrtek od 18.15 do 
19.15 hod. Kurz je pořádán v tělocvičně nové 
školy – zumba sál. s  jemností a  laskavostí pro-
táhnete celé tělo, podpoříte zdravý a plný dech 
a jedinečnost duše každého člověka.

jóga a pilates prO seniOry

od února rozšiřujeme kurz jógy o prvky zdravot-
ního cvičení pilates, které vede k většímu uvě-
domění si těla, centra, periférií. v  těsné návaz-
nosti s dýcháním dojde k propojení těla a mysli. 
cvičení pomáhá s problémy zad, kloubů či po-
stavením chodidla, které je zásadní pro správné 
držení těla a  vyrovnání svalových dysbalancí. 
cvičení se zvládne v  každém věku, zbavíte se 
stresu a  odejdete s  dobrou náladou. Kurz bu-
de probíhat každé úterý od 8.30 do 9.30 hodin 
v zumba sále nové školy.

cena jednotlivých kurzů cvičení a  Jógy od 
února do června je 1000  Kč, více informací 
získáte u  Šárky Mihely na tel. 602 224 817. 
Částku uhraďte na oÚ do 15. 1.
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FOTOSOUTĚŽ
i v  letošním roce vyhlašuje obec fotosoutěž, 
tentokrát na téma hobby aneb koníčky. ve 
Wikipedii se dočtete, že hobby je soustavná 
činnost, kterou se lidé zabývají ze záliby a záj-
mu ve svém volném čase. neslouží k obživě, 
ale pro pocit potěšení a seberealizace. pošlete 
nám zajímavé fotografie činnosti nebo výsledku 
činnosti, která vás baví. Může to být rukodělný 
výrobek, pěstitelský produkt, sportovní činnost, 
sbírka nebo cokoliv jiného.

pOdmínky prO zaslání fOtek
•	 kdy: do 31. července 2020
•	 jak: v elektronické podobě
•	 kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
•	 co: barevné nebo černobílé fotografie ve 

formátu naležatO v  co nejlepší kvalitě 
(alespoň 4 Mp) bez úprav

•	 nekvalitní fotografie budou ze soutěže vy-
loučeny

•	 max. 10 ks fotografií od jednoho autora 
•	 nezapomeňte uvést své jméno, adresu a titu-

lek k fotografii

nejlepší fotky budou uveřejněny ve velkém 
či malém kalendáři pro rok 2021 a vylosovaní 
účastníci soutěže získají zajímavou cenu.

Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uve-
řejněním v materiálech obce psáry.

masOpust

Zveme vás na tradiční Masopustní rej, který se 
koná v sobotu 22. února v psárech. průvod ma-
sek vychází jako obvykle v poledne z hospůd-
ky na psárském hřišti a zamíří do Kutné ulice. 
Masky vítány!

Od pramene 
pO sOutOk

Josef Hájek

rok se s rokem sešel a opět se blíží třetí sobota ve 
třetím měsíci v roce a s tím spojený už třetí ročník 
jarního pochodu „od pramene po soutok“.

vydáme se podél Zahořanského potoka až 
do Davle. po cestě nás čeká svačina v  podo-
bě opečených buřtů i  zahřátí u  pravého fin-
ského ohně. v druhé části pochodu si užijeme 
dobrodružný úsek s  překonáním pěti brodů. 
patnácti kilo metro vým pochodem splníme ne-
jen doporučenou denní dávku 10 000 kroků, 
ale i něco navíc. Těšíme se na všechny v sobo-
tu 21. března 2020 v 8.30 hod. na pohádkové 
louce v Dolních Jirčanech (křižovatka Javorová 
a  Ke Kukaláku), na psárské účastníky pak 
v 9.30 hod. na hřišti v Psárech.

registrujte se na mihely@psary.cz nebo na 
tel. 602 714 101 (Málková)

podrážkám zdar!

každý týden

úterý Jóga – pilates 8.30 škola

středa Výuka country tanců 8.00 Laguna

středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna

čtvrtek Jóga 18.15 škola

leden

6. 1. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

9. 1. Háčkování figurek 14.00 OÚ

15. 1. Promoce VU3V

16. 1. Angličtina u čaje 15.00 OÚ

16. 1.
Setkání seniorů, přednáš-
ka a kurz samopomoci 14.30 OÚ

23. 1. Kavárnička 10.00 OÚ

30. 1. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

únor

5. 2. Diskusní středa 14.00 OÚ

6. 2. Háčkování figurek 14.00 OÚ

10. 2. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

13. 2. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

20. 2. Kavárnička 10.00 OÚ

20. 2. Koncert Divadla Broadway 19.00

27. 2. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

 Reiki a korálkování dle dohody

KALENDÁŘ AKCÍ
pro seniorY

bližší informace o všech akcích 
pro seniory vám podá vlasta 
málková: tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz

Anna Adámková

Libuše Bednářová

Brunhilda Hriagyelová

Lidmila Konečná

Václav Kotchera

Pavel Kraml

Josef Kročil

Jiří Mareš

Václav Maxa

Josef Novotný

Josef Soukup

Jana Šimečková

Marie Tottová

Marie Vinecká

František Vrána

Jarmila Vydrová

Jiří Žemlička

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v lednu a únoru oslaví 
svá významná životní jubilea!
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volba byla pro nás jasná. chtěli jsme mít ma-
lou svatbu doma na zahradě v  úzkém kruhu 
přátel, což vyjma našich rodičů bylo překvape-
ní pro všechny ostatní. Důvodem byl krom ji-
ného i osmý měsíc těhotenství Marušky. prostě 
intimní svatba, která se však vydařila. paní mís-
tostarostka navíc pojala svou řeč vtipně a  ni-
komu nevadilo, že celý den měl nealkoholický 
průběh. 

Marie a Alexandr Vejsadovi

Svatba doma? 
skvělá volba!

Ing. Lucie Libovická

Je libo svatbu na staroměstské radnici či na 
zámku Hluboká? v tom případě je potřeba plá-
novat termín díky velkému zájmu svatebčanů 
hodně dopředu a smířit se s nemalými finanč-
ními náklady. Mnoho párů hledá v posledních 
letech jiné varianty, netradiční místa a často ta-
ké ocení výhody svatby přímo v domovské ob-
ci. vše je blízko, svatbu lze uspořádat třeba i na 

zahradě, pozvat všechny kamarády bez kom-
plikovaného řešení ubytování a oslavu protáh-
nout třeba i na celý víkend. novomanželé, kteří 
se rozhodnou pro svatbu v  psárech/Dolních 
Jirčanech, dostanou navíc od obce certifikát, 
flashku s  fotkami a  videem a  ti, kteří zde mají 
trvalé bydliště, také dárkový poukaz na nákupy 
ve Westfield chodov (dříve Centrum Chodov). 
oddává starosta Milan vácha nebo místosta-
rostka vlasta Málková. 

v letošním roce si pro svůj den D vybraly naši 
obec tři místní páry. Jaké byly jejich důvody, zá-
žitky a spokojenost s průběhem svatby? Zeptali 
jsme se přímo novomanželů. Třeba vás jejich 
vyprávění inspiruje ke svatbě na domácím 
„hřiš ti“. v případě jedné místní svatby doslova 
a do písmene. 

naší vizí byla velká a pohodová svatba ve sty-
lu zahradní party s rodinou a přáteli, kterou si 
všichni užijeme. Hlavně bez stresu! A uspořá-
dáme ji doma na zahradě, kde se všichni bu-
deme cítit pohodlně. proto jsme požádali paní 
místostarostku, zda je ochotna našemu přání 
vyhovět a  oddat nás doma. věděli jsme, že 
nás zná, její svatební řeč bude „šitá na míru“, 
od srdce a vtipná. Za vydatné pomoci rodiny 

a přátel, kterým moc děkujeme, se naše před-
stava stala skutečností. náš svatební den byl 
nejen pro nás, ale i všechny zúčastněné dnem 
pohodovým, za přispění sluníčka při obřadu 
i hřejivým. ve chvíli, kdy se svatební dort „krá-
jel“ opravdovou motorovou pilou, tak se stal 
i dnem zcela nezapomenutelným.

Romana a Václav Chudomelovi 

stalO se
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od samého počátku úvah jsme chtěli svatbu 
v naší obci a vůbec jsme neuvažovali o  jiném 
místě. navíc jsme chtěli svatbu netradiční, bez 
obřadní síně, slavnostní tabule se zasedacím 
pořádkem atd. představy naopak zahrnovaly 
zahradní party, grilovačku a setkání s kamará-
dy a  rodinou. volba padla na dolnojirčanské 
hřiště, které splňovalo vše, co jsme chtěli. 

svatba v  místě bydliště má nespočet výhod. 

pro většinu hostů se nemusela řešit žádná 
doprava a  při přípravách a  úklidu po svatbě 
jsme to měli blízko. naše svatba byla netra-
diční a  výjimečná v  mnoha ohledech. Konala 
se na hřišti, rozhodli jsme se vzít po 25 letech 
po jistém „zlomovém okamžiku“, obřad do-
provázelo dvojité nepovedené houkání hasičů 
a nezapomeneme ani na vtipný projev vlasty 
Málkové. skvěle jsme si to užili! 

Hanka a Pavel Landovi

To nejlepší 
z pobytu 
v Hokovcích

Marie Šafaříková

náš pobyt v Hokovcích byl doslova naplněn zá-
žitky a aktivitami, ať už to byly výlety, posezení 
ve vinných sklípcích nebo v cukrárnách, léčeb-
né procedury, pobyt v sauně, plavání v léčebné 
minerální vodě či procházky v lázeňském parku 
v Dudincích. 

Úterní výlet do okresního města sentendre, kte-
ré leží několik kilometrů severně od Budapešti, 
byl sice trochu vlhký, ale protože jsme většinu 
zajímavostí zhlédli cestou z  autobusu za bra-
vurního komentáře našeho průvodce, příliš 
nám kapky vody nevadily. Míjeli jsme hraniční 
město Štúrovo, které Dunaj odstřihl od maďar-
ského ostřihomu (esztergom), jenž byl v  his-
torii hlavním městem Uherského království. 
ostřihomskou dominantou je ostřihomská 
bazilika, největší chrám v  Maďarsku a  možná 
i v evropě. vypíná se na výrazném skalním os-
trohu nad veletokem Dunaje v areálu bývalé-
ho královského hradu na základech staršího 
chrámu a je viditelná ze vzdálenosti i několika 
desítek kilometrů. Škoda, že jsme si nemohli 
prohlédnout tento skvost zblízka. cesta však 
pokračovala podél Dunaje k dalšímu památné-
mu místu – visegrádu. nad visegrádem se na 
pravém břehu Dunaje nachází na skále hrad ze 
4. století. v roce 1335 se zde setkali český král 
Jan Lucemburský, uherský král Karel i. robert 

a  polský král Kazimír iii. veliký a  uzavřeli pro-
tihabsburské spojenectví. roku 1991 se zde 
zástupci ČsFr, Maďarska a polska dohodli na 
spolupráci při vstupu do eU (místo bylo zvole-
no symbolicky, jako připomínka setkání 3 králů 
v roce 1335). vznikla tak visegrádská skupina. 
pak už byl na řadě cíl naší cesty – kouzelné měs-
tečko na břehu Dunaje sentendre, kde jsme 
se v muzeu marcipánu pokochali krásou mar-
cipánových soch a  výtvorů. elvis nebo Diana 
v životní velikosti, pohádkové bytosti a nechy-
běla ani busta Marie Terezie i  s  jejím drahým 
Františkem.

ve čtvrtek jsme se vydali na výlet do Banské 
Štiavnice se zastávkou v  barokně-klasicistním 
zámku v rozsáhlém anglickém parku ve svatém 
Antonu, který byl majetkem bohaté rodiny 
coburgovců. Zvláštností zámku je, že odráží 
symboliku kalendáře, a  stavba proto údajně 
měla 4 vchody, 7 arkád, 12 komínů, 52 pokojů 
a 365 oken. prohlédli jsme si nádherné interié-
ry s původním nábytkem a rozsáhlou sbírku lo-
veckých trofejí a zbraní. Jen škoda, že je v zám-
ku zakázáno fotit.

Ještě bych se ráda zmínila o  jedné zajímavos-
ti přímo z  lázeňského města Dudince, ležícího 
v bezprostřední blízkosti Hokovců. Mám na my-
sli Římské lázně – v  travertinu vyhloubené va-
ny, ve kterých se podle pověsti koupali římští 
vojáci. Ale tato pověst je zahalena tajemstvím 
a nejspíš se tam koupali jen místní obyvatelé. 
Termální pramen protékal těmito vanami a pl-
nil je termální vodou. Škoda, že vyschnul, takže 
jsme se museli vyhřívat v krytém bazénku v ho-
telu. Ten jsme si však skvěle užívali.
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staročeský 
advent

Vlasta Málková, 
místostarostka

Tradiční adventní setkání přineslo stejně jako 
v minulých letech pohodovou předvánoční ná-
ladu, bohatou kulturní nadílku, dárky, dobroty 
a setkání se sousedy z širého okolí.

sobotní odpoledne v  Dolních Jirčanech za-
hájily děti z  mateřské školky. na pódiu se to 
hemžilo malými čertíky, anděly a  úspěch skli-
dila i  výborně secvičená pohádka o  popelce. 
Děti vystřídala operní pěvkyně Andrea Tögel 
Kalivodová a  vánoční písně v  jejím podání se 
linuly celou návsí. 

i letos jsme v  rámci tohoto slavnostního dne 
představili dva obecní kalendáře, které vznik-
ly z nejlepších fotek zaslaných do fotosoutěže. 
Úroveň fotek je každým rokem stále lepší, a tak 
bylo z čeho vybírat. Ze soutěžících jsme také vy-
losovali několik výherců a předali jim odměny.

poté už diváci přivítali světlanu nálepkovou, 
jejíž šansony i  koledy sklidily velký potlesk. 
Dospělí si zasoutěžili o lístky do divadla a děti 
o  Kinder vajíčka. Hned poté následovalo vy-
stoupení školních dětí, které také pečlivě nacvi-
čovaly, a tak dělaly rodičům i ostatním divákům 

výherci fOtOsOutěže 2019
1. místo: Markéta chvátalová
2.-4. místo: petr Horáček, radek Meduňa, Milan 
Mazáč
Z ostatních fotografů jsme vylosovali:
Květoslava Beldová, Tomáš Horký, eliška 

Hrušková, Jana Fejková, Kristýna Hájková, Mirka 
rozenská
všichni jmenovaní si odnesli poukázky do 
Westfield chodov. 

všem fotografům za účast v soutěži děkujeme!

2020Psáry – Dolní Jirčany

Ps
ar
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velkou radost. Dílničky, které škola tradičně při-
pravila, byly po celé odpoledne v obležení zá-
jemců. Děti také obdivovaly živý betlém a hojně 
využívaly jízdárnu s poníkem a koníkem. náves 
obkroužila spousta stánků s dobrotami i vánoč-
ními dárky.

se soumrakem přišel čas pro Mikuláše s  čer-
ty a  andělem, kteří přinesli dětem nadílku. 
v 17 hodin jsme společně odpočítali poslední 
vteřiny a rozsvítili strom u školy a obecní strom 
na Štědříku. Letos nádhernou jedli, stojící před 

obecním úřadem, věnovali manželé Trauškeovi. 
společně s novými vánočními světly je doslova 
ozdobou obce. 

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, i těm, 
kdo svou hojnou účastní přispěli k  vánoční 
 atmosféře.

přeji krásné a  pohodové vánoce vám všem, 
hlavně hodně klidu, odpočinku a všechno nej-
lepší do nového roku.
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O nové děti 
u nás není nouze

Ing. Lucie Libovická

o miminka v naší obci není nouze a tento rok 
předčil léta minulá. od minulého – jarního vítá-
ní občánků – jich přibylo třicet! Je tedy jasné, že 
za pár let právě tyto děti z obou letošních akcí 
zaplní dvě první třídy v nové škole.

pozvání na listopadové vítání občánků na 
obecním úřadu v  psárech přijalo 18 rodin 
s  19  dětmi. Ano, vítali jsme opět dvojčátka! 
ve třech etapách zaplnili zasedací místnost ro-
diče, ale i prarodiče, nově narozené děti i jejich 
sourozenci.

slavnostní odpoledne tradičně zpestřila svým 
pásmem básní a písní děvčata ze ZŠ Amos pod 
vedením paní učitelky Heleny petrové. všechny 
přítomné přivítala místostarostka vlasta 
Málková a  společně s  ředitelkou mateřské 

školy, Martinou Šmerglovou, rodičům poblaho-
přály a předaly květiny a dárky. obálky pro tiš-
těná blahopřání vlastnoručně vyrobily seniorky 
v  rámci kreativního tvoření. Fotky a  video ze 
slavnostního odpoledne dostanou rodiče ten-
tokrát na tematicky potištěných flash discích.

děti, které jsme přivítali 
23. listOpadu 2019

•	 Brom Tomáš
•	 Dusílková Olivia
•	 Háva Lukáš
•	 Hořínková Vivian
•	 Hradská Aylin
•	 Chmelařová Anna
•	 Judlová Daniela
•	 Karafiátová Nikola
•	 Kubalík Jáchym
•	 Malečková 

Markéta Michaela

•	 Mráček Kristýna
•	 Průcha Tomáš
•	 Schneller Jiří
•	 Soukupová 

Alexandra
•	 Stará Klára
•	 Šturc Sebastián
•	 Tačnerová Bára 
•	 Tačnerová Tereza
•	 Vaňková Ella
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Tři v jednom 
Vlasta Málková, místostarostka

sociální komise připravila v sobotu 12. října za 
krásného slunečného počasí pro velké i  ma-
lé ze psár a Dolních Jirčan akcemi nabitý den. 
nazvali jsme ho Tři v jednom. Dopoledne pro-
bíhaly na dolnojirčanské návsi farmářské trhy, 
kde si zájemci mohli nakoupit čerstvou zeleni-
nu a ovoce a ochutnat spoustu dobrot. po obě-
dě navázalo na trhy již tradiční Dýňobraní. 

náves zaplnily dýně, ze kterých se pod dohle-
dem místní školy vyráběly nejrozmanitější vý-
tvory, mateřská škola zajistila dílničky pro děti. 
Děti si také vyráběly ochranný amulet pro ve-
černí bojovku. Děvčata napekla dýňové specia-
lity a všem zahrála živá kapela. v 17 hodin jsme 
vzali nejkrásnější vyřezané dýně a společně se 
vydali k  rybníku Junčáku. Děti si na jeho hla-
dině mohly pustit plovoucí lekníny pro štěstí. 
Dále vedly naše kroky na pohádkovou louku, 
kde startovala bojovka na téma Avengers. 

právě v tento den byl vyhlášen státní smutek za 
Karla Gotta. Akce jsme nezrušili, protože jsme 
přesvědčeni, že umělec jako on, který miloval 
své publikum, by si to nepřál. v průběhu dne 

jsme uctili jeho památku a poslechli si spoustu 
jeho krásných písniček.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří připravili 
tak vydařenou akci. Díky patří i  všem účastní-
kům, protože dobrá nálada a pohoda nás pro-
vázela celý den. 

Děkujeme masně na Štědříku za špekáčky!D
E

Les plný 
superhrdinů

Lenka Málková a Martina Jedličková

„Ahoj, děti. Víte, kdo je superhrdina? A  znáte 
někoho takového?“
„Ironman, Thor, Hulk, Kapitán Amerika, Black 
Widow …“
„A co tak asi dělají superhrdinové?“
„Zachraňují svět a lidi před zlem, bojují proti ne-
stvůrám a netvorům, třeba proti Thanosovi …“
„Přesně tak to vždycky bývalo. Představte si, že 
se Thanos i  přes všechny zprávy o  jeho konci 
vrátil a nikdo jiný než superhrdinové – Avengers 
– se mu nemůže postavit. Avengers budou opět 
potřeba. Bohužel přišli o  nejsilnějšího z  nich, 
Ironmana, a proto se proti Thanosovi musí spojit 
opravdu všichni, kteří zbyli. Nejsou moc nadšeni 
z toho, že by měli znovu spolupracovat, a proto 
je musíte Vy, děti, přesvědčit a přemluvit …“

Takto podobně začínala pro děti letošní 
Bojovka v  lese plném superhrdinů a  dvou vy-
dání klasického „záporáka“ Thanose. vzhledem 
k tomu, že se jednalo o téma nadmíru atraktivní 
a ještě ke všemu nám velmi přálo počasí, opa-
kovaly moje kolegyně tenhle rozhovor během 
večera téměř dvěstěkrát. 

Tradiční večerní bojovka nebyla tentokrát stra-
šidelná, jak bylo zvykem v  letech předešlých, 
protože superhrdiny samozřejmě (!) nelze po-
važovat za žádná strašidla, ale spíš dobrodruž-
ná, kdy děti mohly osobně potkat Avengers. 
A to se nestává každý den. 

navíc mluvit s  nimi a  být jim nablízku byl pro 
mnohé velký zážitek. ono totiž přesvědčit 
zpočátku velmi neochotné superhrdiny spolu-
pracovat, což měli superhrdinové stvrdit svým 
podpisem či značkou, mohla být také někdy 
velmi fyzicky náročná práce, protože superhr-
dinové rozhodně nedávali příslib spolupráce 
zadarmo, ale třeba za 20 dřepů … A pokud jim 
ještě během cesty takto tvrdě vydobytý podpis 
Thanos „ukradl“ či „vymazal“ a děti byly nuceny 
se k superhrdinovi vrátit s prosbou o nový pod-
pis, byla jejich odměna v  cíli potom skutečně 
zasloužená!

na konci cesty děti čekalo překvapení – duch 
ironmana s  malou odměnou či talismanem – 
Kameny nekonečna a  také opékání buřtíků, 
které k Bojovce tradičně patří. 

Avengers – superhrdinové v  podání našich 
mladých nadějných pánů a dam (Kuby, Honzy, 
Michala, Matěje, Niny, Ádi, Marka, Matyáše 
a dalších), kteří jsou sami velkými fandy a znalci 
těchto Marvelovských postaviček, se skutečně 



30 www.psary.cz  psárský ZprAvoDAJ / prosinec / 2019 31

i díky kostýmům Lenky Málkové povedli! náleží 
jim velké díky i  za statečnost v  „boji“ s  okolní 
přírodou – opět se přihodilo setkání s divokým 
prasetem. Jenže mělo smůlu, superhrdina je 
prostě superhrdina.  

Tradičně již velké díky patří také celému or-
ganizačnímu týmu této oblíbené akce pod 

logistickým vedením a  zajištěním paní mís-
tostarostky vlasty Málkové, díky níž vždy klapne 
vše do posledního puntíku, a tvůrčím vedením 
Lenky Málkové a  Martiny Jedličkové, které se 
každý rok snaží udělat v jeden říjnový večer dol-
nojirčanský les zase o  něco zajímavější. velké 
díky patří i  vám, dětem a  rodičům, kteří nám 
každoročně zachováváte svou přízeň. 

Předvánoční 
ladění

Jiřina Hiršlová

Abychom byli připraveni na letošní Advent, 
vyrazili jsme 7. listopadu na výlet za duchem 
vánoc.

první zastávkou byla návštěva v rodinném pod-
niku, kde jsme si prohlédli výrobu vánočních 
ozdob. obdivovali jsme výsledky velké zruč-
nosti a značné dávky trpělivosti dělnic i nároč-
né prostředí při výrobě ozdob. A  to by bylo, 
abychom si nějaké nekoupili na stromeček!

i další zastávka nás potěšila a předvánočně na-
ladila. cílem totiž byl překrásný Třebechovický 
betlém. Tato národní kulturní památka více než 
sto let stará nás udivila svou dokonalostí, po-
hybem, ztvárněnými tématy z nového i starého 
zákona i  nádhernou medovou barvou celého 
betlému.

A pak nás už čekala prohlídka barokního zá-
mečku Karlova Koruna. Díky komentářům paní 

průvodkyně jsme se dozvěděli nejen základní 
historii zámku, ale i  trochu neškodných drbů 
o  současném majiteli, a  tak si každý přišel na 
své. překrásný oblý zámek je dílem architekta 
santiniho a stojí za to navštívit i město chlumec 
nad cidlinou, ve kterém se nachází.

Závěrem jsme navštívili poděbrady s  koloná-
dou a zajímavými domy a mnozí z nás si ještě 
zvedli náladu pozdním obědem nebo kávou se 
sladkou tečkou na závěr. Byl to opravdu výlet 
s výborným programem a myslím, že jsme si ho 
všichni užili, díky.

Malý jirčanský 
Krampus 
popáté

Ivan Nejedlý

Čas neúprosně utíká. Je už to pět let, co se par-
ta nadšenců z  Dolních Jirčan rozhodla uspo-
řádat pochod čertů. inspirovala se rakouským 
a jihoněmeckým folklorem, kde antropomorfní 
figura Krampus odpovídá našemu českému 
čertovi.

první ročníky byly dělány pouze pro zábavu 
těch, kteří si to vymysleli. pro velký zájem se 
však pochod čertů přerodil v  tradiční akci, ke 
které se každý rok přidává více a  více spolu-
občanů.

Akci podporuje naše obec, hladký průběh zajiš-
ťuje městská policie z Jesenice. průvod dopro-
vází čtyři alegorické vozy od čertovského až po 
andělský. na letošním pátém ročníku nám zase 
přibylo mnoho malých i  velkých Krampusáků, 
krásných andělů, nechyběl ani Mikuláš a  byly 

k vidění i jiné příšerné postavy.

průvod doputoval na hřiště v Dolních Jirčanech, 
kde už všechny čekalo „peKLo“, jako obvyk-
le se světelnou show a  strašidelnou hudbou. 
Letos nám obohatil tuto akci i profesionální čert 
ohňoflus se svou ohňovou produkcí, následo-
vala dětská diskotéka, na kterou navázala volná 
zábava s reprodukovanou hudbou pro dospělé.

Zase se nám to povedlo, a proto chceme podě-
kovat všem, kteří si dali velkou práci s přípravou 
tohoto pochodu, celé partě z  vysoké a  všem 
účastníkům, kteří se nemalou měrou podíleli 
na této skvělé akci. Dík patří i  obci za pomoc 
a podporu.

připomínám, že Krampus není komerční akce. 
všichni to děláme pro radost a výdělek je pou-
ze z prodeje čertovského svařáku. Ten se pou-
žije příští ročník na nákup mlsotin pro naše děti 
– naši skvělou jirčanskou budoucnost.

srdečně vás všechny zveme na Krampus 2020, 
který se bude konat 4. prosince v 18.00 hodin 
a začínat bude jako obvykle na Krampusplatzu 
na vysoké.
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Divadelní 
představení 
Želary

Lucie Vondryskova

i v tomto školním roce jsme se chtěli se šestými tří-
dami a sedmou třídou vydat někam za kulturou,  
a tak jsme hledali vhodné a zajímavé divadelní 
představení. není lehké najít takové, které by 
odpovídalo věku šesťáků a sedmáků a které by 
zároveň bylo přitažlivé svým tématem. Když te-
dy přišla z divadla rokoko nabídka na divadelní 
představení Želary, které je založeno na knižní 
předloze spisovatelky Květy Legátové Jozova 
Hanule, trošku jsme váhali, jestli to je to pravé 
ořechové pro děti ve věku šesťáků a sedmáků. 
nakonec jsme se rozhodli trošku „zariskovat“ 

a divadelní představení jsme objednali. A udě-
lali jsme dobře.

Divadelní představení bylo velice působivé, 
navíc jsme všechno měli v podstatě z první ru-
ky, protože jsme seděli v prvních třech řadách. 
Herecké výkony, silný příběh, hudba i  dopro-
vodné efekty na nás všechny zapůsobily tak, že 
jsme ani nedutali. Byl to opravdu silný příběh 
z období druhé světové války, ve kterém se udá-
losti předávaly tak, jak skutečně mohly probíhat.  
přestože tento příběh nekončí happy endem, 
nezůstaly v nás jen negativní pocity. Škála emo-
cí, které představení vyvolalo, byla široká, a to 
jak u  nás dospělých, tak u  dětí. To vyplynulo 
z následného hodnocení divadelního předsta-
vení v hodině literatury, kdy se žáci ve většině 
případů vyjádřili o představení velmi pozitivně. 
Moc se jim líbilo.

navíc je potřeba zmínit i to, že se šesťáci i sed-
máci chovali vesměs téměř ukázkově, takže se 
těšíme, že s nimi budeme moct vyrazit na něja-
kou další zajímavou výchovně vzdělávací akci.

30 let svobody 
i v naší škole

Renata Dlouhá

celá naše země oslavila 17. listopadu 30 let 
svobody a  toto jubileum nenechalo chladnou 
ani naši Základní školu Amos. napříč všemi roč-
níky se toto téma přetřásalo, ať již před celore-
publikovými oslavami, nebo bezprostředně po 
nich.

páté ročníky, stejně jako některé další, toto téma 
pojaly jako projektový den. Zabývaly se přede-
vším tématem „nesvoboda“. protože 2. světová 
válka a  období komunismu je teprve v  učivu 
čeká, seznámily se nově děti například se jmé-
ny Jan opletal a  Jan palach, sledovaly krátké 
dobové dokumenty, poslouchaly písničky Karla 
Kryla, Marty Kubišové či spirituál kvintetu, vy-
jadřovaly své názory a samozřejmě si zazpívaly 
českou hymnu.

Třešničkou na dortu bylo setkání s  pamětníky 
obou těžkých období našich dějin – generálma-
jorem Miloslavem Masopustem a jeho manžel-
kou, s nimiž měly oba ročníky možnost krátce 
pobesedovat.

Zážitky byly intenzivní a názory emotivní.

projektový den  
Sklo kolem  
nás

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

Mezi oblíbené činnosti dětí patří práce s  růz-
ným materiálem, procvičování nejrůznějších 
praktických dovedností, zkoumání, objevování. 
v  dnešní plastové době se snažíme ve školce 
pracovat s  materiály tradičními a  obnovitelný-
mi. v rámci projektového dne jsme se s před-
školáky rozhodli zkoumat sklo.

Den začal návštěvou skláře pana Zahradníka 
a  jeho poutavým vyprávěním, při kterém jsme 
se mimo jiné dozvěděli, že sklo vyrobili již staří 
Féničané dávno před naším letopočtem. Děti 

zaujatě sledovaly zručnou práci skláře nad ho-
řákem, při které sklo tvaroval, ohýbal, mačkal, 
vyfukoval a zdobil. nakonec si děti samy s jeho 
pomocí vyfoukly skleněnou baňku.

Další neméně zajímavou aktivitou byly pokusy, 
ve kterých vždy figurovalo sklo. Děti objevo-
valy, proč oheň pod sklenicí zhasne a sklenice 
poté nasaje tekutinu, vyráběly si statickou elek-
třinu pomocí balónku a vyzkoušely si, že projde 
sklem a shodí sirku, nebo třeba pozorovaly lom 
světla ve sklenici naplněné vodou.

Den jsme zakončili tím, že jsme zakopali něko-
lik věcí z různých materiálů, samozřejmě i sklo, 
a na jaře při vykopání zjistíme, co se s nimi stalo. 
některé děti pak své nabyté zkušenosti předvá-
děly doma rodičům, což je pro učitele vždy ta 
nejlepší zpětná vazba.

projektový den se povedl a už se těšíme na další.

vzdělávání

Toulcův dvůr
Renáta Kizurová

v říjnu navštívily obě druhé třídy pražské stře-
disko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Školáci 
se zúčastnili výukových programů na statku 
a  Lesní království. oba programy probíhaly 
venku. Jedna skupina druháků se na statku set-
kala s ovcemi, kozami, prasátky, krávou, drůbeží 
i králíky. Během programu se z dětí stali kontro-
loři kvality života zvířat. Kontrolní skupiny zjiš-
ťovaly, zda mají zvířata vše, co potřebují a zda 
jsou spokojená. 

Druhá skupinka druháků se pro vstup do les-
ního království musela naučit některé důležité 
dovednosti, jako například odemykat lesní brá-
nu, zaposlouchat se společně do zvuků lesa 
a najít v nich hesla pro strážce království. po zís-
kání potřebných dovedností se děti vydaly pát-
rat po těch nejmenších obyvatelích lesního krá-
lovství. oba programy byly moc zajímavé a po 
cestě zpět do školy si měly děti o čem povídat! 
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Dýňobraní ve 
školní družině

Klára Homolová, Lucie Raková

16. října proběhlo ve školní družině Dýňobraní. 
Děti za asistence paní vychovatelek vydlabaly 
dýně, které pak dozdobily přírodninami.

Dýně pro družinové dýňobraní věnovalo 
Zahradnictví a Květinářství u verunky. Tímto by-
chom chtěly paní Horákové velmi poděkovat.

Ptačí krmítko pro 
školní družinu

Klára Homolová, Lucie Raková

18. října jsme s  dětmi navštívily Zahradnictví 
a  Květinářství u  verunky, prohlédly jsme si 
podzimní rostliny a dekorace. v nabídce jsme 
objevily ptačí krmítko, které jsme chtěly využít 
v areálu školy na pozorování ptáčků. Tímto moc 
děkujeme paní Horákové za věnování ptačího 
krmítka pro školní družinu.

spolupracujeme 
s myslivci

Klára Homolová, Lucie Raková

v rámci environmentální výchovy ve školní druži-
ně jsme navázali spolupráci s mysliveckým spol-
kem Borovina psáry. od člena Jaroslava nolče 
a předsedy spolku Ladislava ráce vzešel nápad 
postavit krmelec pro zvěř, který budeme pravi-
delně v rámci družiny doplňovat krmivem (žalu-
dy, suché pečivo, mrkev, jablka, bukvice, kaštany).

25. října jsme oficiálně od myslivců převzali kr-
melec. Jako bonus ukázali myslivci dětem jak 
shozy paroží zvěře, tak i celé myslivecké trofeje. 
po předání krmelce jsme si užili společně s my-
slivci procházku s výkladem o zvěři doplněnou 
o možnost vylézt na kazatelnu. Děti byly z od-
poledne stráveného v lese nadšeny.

Tímto chceme mysliveckému spolku Borovina 
psáry poděkovat a těšíme se na další spolupráci.

Sázení doubků
Karolína Bukovská a Romana Čiháková

environmentální témata nejsou naší školce vů-
bec cizí. oslavit Mezinárodní den stromů pro 
třídu soviček tedy byla jasná volba. Již minulý 
rok jsme si do školkového kompostu zahrabali 
pár žaludů a trpělivě čekali na výsledek. A ten 
se dostavil. Dva žaludy vyklíčily a  v záhonku, 
kde přečkaly léto, nám vyrostly malé doubky. 
Mezinárodní den stromů nám vyšel doprostřed 

krásného tematického celku „Zavírání lesů, 
luk a hájů“. celé toto téma jsme doslova strá-
vili v  lese a měli jsme tedy dostatek času najít 
našim doubkům místo, kam je zasadíme. vždy, 
když půjdeme ke školkovému krmelci, projde-
me kolem nich a budeme se těšit z jejich růstu. 
Doufáme, že se jim bude dobře dařit a jednoho 
dne vytvoří pomyslnou bránu do našeho lesní-
ho světa.

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174
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Příběhy  
našich sousedů

Anička Krbcová, Terka Meduňová 
a Kristýnka Janečková

příběhy našich sousedů je projekt, jenž vznikl 
za účelem uchování vzpomínek pamětníků – li-
dí, kteří zažili často strastiplné příběhy za války 
a v období komunismu. Jeho hlavním záměrem 
je zapojit děti do procesu archivace těchto vzpo-
mínek, aby neupadly v zapomnění ani poté, co 
pamětník odejde na věčnost, ale byly tu pro dal-
ší generace v dobách, kdy už svědků nezbyde. 
projekt pořádá nezisková organizace post Bellum 
a  je určen především pro žáky osmých a devá-
tých tříd. výsledkem spolupráce je rozhlasová 
nebo televizní reportáž se samotným nositelem 
vzpomínek, jeho životopis a  zdigitalizování fo-
tografií a cenných dokumentů. několikaměsíční 
úsilí vrcholí závěrečnou prezentací, kdy žáci li-
bovolnou formou převypráví veřejnosti s historií 
spjaté důležité události v životě pamětníka.

nebyly bychom to my, abychom nepřijaly výzvu 
a nenapomohly tak uložení vzpomínek psárské 
pamětnice Hany Jirsákové. Z  dětské redakce 
psina jsme se do projektu zapojily tři, které jsme 
splňovaly věkový limit – Anička Krbcová, Terka 
Meduňová a  Kristýnka Janečková. Znamenalo 
to pro nás mnoho nových zkušeností a  sblíži-
lo nás to s dobou, o níž jsme doposud pouze 
četly. Kromě toho jsme si vyzkoušely, jak vzni-
ká taková rozhlasová reportáž přímo ve studiu 
Českého rozhlasu, a  se vším zapálením pro 
danou věc jsme se pustily do originální pre-
zentace v  podobě stínové hry, při které nám 
pomohla i  Fanynka Běťáková. prostřednictvím 
stínového divadla jsme na závěrečné slavnosti 

v  Dolních Břežanech představily významné ži-
votní události z pohnutého příběhu paní Hany 
a  její rodiny. Abyste i vy mohli nahlédnout do 
historie rodiny olmerových, přinášíme medai-
lonek, dobové fotografie i obrázky ze závěreč-
né prezentace!

všechny dokumenty včetně rozhlaso-
vé audionahrávky naleznete na www. 
pribehynasichsousedu.cz/ dolnobrezansko-
jilovsko/
dolnobrezansko- 
jilovsko-2018–2019/
jirsakova-hana

příběh paní hany jirsákOvé

paní Hana Jirsáková se narodila 20. února 
1944 do bohaté sedlácké rodiny olmerových 
v  Dolních Jirčanech. Její dědeček tou dobou 
zastával pozici starosty. velkou část dětství 
strávila právě v  této vesničce ukryté mezi lesy 
a stráněmi, v jirčanské škole si však mnoho času 

nepobyla. Kolektivizace v 50. letech na rodinu 
olmerových dolehla v plném rozsahu. rodina 
přišla o  svoji pýchu v  podobě statku a  vzkvé-
tajícího hospodářství. Tatínek paní Hany sice 
zkoušel pracovat v  nově zřízeném JZD, když 
ale viděl, že původně jeho statek vedou lidé, 
kteří hospodářství nerozumí, raději odešel. 
Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. paní 
Jirsáková tehdy chodila teprve pár dní do prv-
ní třídy, když byli na podzim roku 1952 nuceně 
odstěhováni do dvoupokojového bytu ve štěr-
boholské cihelně, kde je čekaly drsné podmín-
ky a těžký život plný tvrdé dřiny a odříkání. ve 
starém vlhkém bytě žila se svými rodiči, sestrou 
a  babičkou. Tatínek musel začít pracovat v  ci-
helně, a protože měli málo peněz, tak tam brzy 
nastoupila i maminka, která do té doby vycpá-
vala plyšové medvídky. 

Když se paní Haně narodil mladší bratr, v ma-
lém bytě už pro ni ani její sestru nebylo dosta-
tek místa. Musely se tedy znovu přestěhovat, 
tentokrát k  druhé babičce a  dědovi kousek 
od slaného. i  když osmou třídu paní Hana 

dokončila s vyznamenáním, přesto se jí dalšího 
vzdělání nedostalo. Dědeček se jí snažil zajis-
tit místo na střední škole. navzdory výborným 
známkám a jen jediné dvojce z matematiky však 
přišla zamítavá odpověď, že by nebyla plat-
nou občankou a tudíž že se její žádost zamítá. 
A tak již ve čtrnácti letech začala pracovat jako 
přadlena. v necelých osmnácti se poprvé vda-

la a  porodila svého jediného syna vítězslava. 
Za  svůj život vystřídala mnohá povolání, do-
dnes však lituje, že nemohla studovat. 

roku 1979 byl její rodině v  rámci částečné-
ho narovnání vrácen obytný dům v  Dolních 
Jirčanech, avšak bez přilehlého hospodářství. 
spolu se svými sourozenci začali dům společ-
nými silami rekonstruovat. i  když v  Jirčanech 
strávila své rané dětství, bylo znát, že většinu 
svého života pobyla jinde a úplně do svého sta-
ro-nového domova nezapadala. 

Za revoluce roku 1989 pracovala jako dispečer-
ka a pomocnice mistra na čisté hale. Zaměstnání 
změnila před odchodem do důchodu ještě 
jednou. stala se dietní sestrou v  iKeMu. pan 
prezident václav Havel si získal její sympatie, 
ale když se dnes ohlédne zpět, má před očima 
jen neuskutečněné ideje, jimž 
česká společnost zapomněla 
vdechnout život.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace post Bellum pro žáky osmých 
a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětní-
ka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, 
televizní nebo psanou reportáž či dokument. někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří pre-
zentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat 
nahrávku do rozhlasové reportáže. nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce 
představit veřejnosti a  odborné porotě. výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto 
webových stránkách. věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob 
vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.
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naše dOjmy z prOjektu 
paměti nárOda

projekt příběhy našich sousedů byl pro mne 
rozhodně přínosným, a to ani toliko z historic-
kého hlediska, nýbrž především z  duševního. 
nejen, že jsem se dozvěděla něco blíže o dě-
jinách minulého století, ale především ve mně 
podnítil úctu ke starším. Lidi, k nimž osud nebyl 
tak docela milosrdný, můžu potkat na každém 
rohu, a ani to nepoznám.

Kristýna Janečková

při projektu příběhy našich sousedů jsem se 
mnohé naučila. Zvládli jsme nahrát hodinu 
a  půl dlouhý rozhovor a  pak ho sestříhat na 
bolestivě krátkých pět minut, sepsat scénář, vy-
tvořit rozhlasovou reportáž a nakonec vše od-
prezentovat před publikem. přiblížil mi dobu, 

o  které jsem se doposud jen učila ve škole, 
a mohu s čistým svědomím říct, že mi zkušenos-
ti a  vzpomínky z  jeho vytváření v  hlavě zůsta-
nou. vyprávění paní Jirsákové mě sblížilo s tím, 
jak historické události probíhaly přímo v  naší 
obci, což jsem doteď nevěděla a bylo zajímavé 
o tom slyšet. Došlo mi, že lidé, do kterých bych 
to nikdy neřekla, za sebou mohou mít velké 
příběhy. Myslím, že jsme odvedly dobrou práci 
a jsem ráda, že jsem toho mohla být součástí.

Anna Krbcová

Měla jsem obrovskou radost, že jsem se do 
projektu mohla zapojit při přípravě stínového 
divadla. celé to bylo krásné, přípravy, vystou-
pení i  škola, ve které se slavnost konala. Život 
paní Jirsákové mě moc oslovil. Zažila spoustu 
těžkostí, ale všechno dokázala zvládnout. Do 
dneška si její příběh pamatuji!

Františka Běťáková

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a  nahrává vzpomínky pa-
mětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se 
potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci 
musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

stěžejním projektem post Bellum se proto stala paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osob-
ností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpra-
covaných příběhů různorodých pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. svě-
tové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění poli-
tických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých 
vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, 
ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek tota-
litních režimů – státní bezpečnosti, KGB a jiných.

Neformálko
Ing. Daniela Fremuntová, 

koordinátor neformálního vzdělávání

nová škola ožívá i po vyučování. v odborných 
učebnách probíhají kroužky a workshopy. v říj-
nu si děti také vyzkoušely ve škole přespat. 

Hravá party – noční bojovka, ležení a ohlas

Kroužek vaření s Lukášem a Veronikou

Kroužek šití pro děti a workshop pro dospělé 
s paní Denisou

Připravujeme: Hravá party ii (přenocování ve 
škole), kroužek 3D tisku pro starší děti a mlá-
dež, fotografický kroužek pro starší děti a zno-
vu proběhnou oblíbené workshopy šití a do-
mácí kosmetiky.
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Úvodník

Kapr obecný

Vtip
Naši milí čtenáři,

máme tu číslo vánoční, ve kterém 
se dozvíte o Jirčanském štěku, kte-
rý uspořádala naše kolegyně Kris-
týna Janečková nebo zajímavosti 
o kapru obecném. Recept je ten-
tokrát v angličtině, a to na vánoční 
perníčky. Podle českého receptu
můžete naopak připravit perníčky
pro vaše čtyřnohé kamarády. Mů-

žete se podívat i na malované 
čtení a zasmát se nad vtipem. 
Zároveň jsme si pro vás připravili 
článek o projektu Příběhy našich 
sousedů, kterým oživujeme 
vzpomínky jirčanské pamětnice. 
Najdete ho na stránkách 36-38. 
Přejeme vám šťastné a veselé 
Vánoce, hodně štěstí do nového 
roku a doporučte nám barvu do 
Psiny :-)                              Petr Balouš

Tipy na dárky

Kapr obecný je naše nejznámější 
ryba. Kapr je také jeden se symbo-
lů Vánoc. U nás v Čechách je kapr 
chován v takzvaných sádkách, 
případně v chovných rybnících. 
Jinak kapra najdete v každé řece, 
v každém rybníku či jezeru. Kapři 
většinou dorůstají do délky 80 
centimetrů. Ale na chovných ryb-
nících je možnost chytit i kapry 
nad 90 centimetrů. Tyto ryby se 
už neměří na délku, ale váží na kg. 
Rekord v hmotnosti kapra je při-
bližně 51 kg. Kapr je takové vodní 

prasátko, protože zbaští vše, co 
najde na dně. Kapr má také zuby, 
které se nazývají požerákové. Má 
dva páry hmatových vousků. Kapr 
má jako každá ryba ploutve a to: 
ocasní ploutev, hřbetní ploutev, 
řitní ploutev, břišní ploutve, prs-
ní ploutve. Kapr patří do skupiny 
kaprovitých ryb. Na podzim probí-
hají výlovy právě proto, aby každá 
rodina mohla mít svého kapříka u 
štědrovečerní večeře. A kdo umí 
rybařit, tak si ho může chytit sám. 
Tak Petrův zdar. Ondra Tománek

„Mami, mami, hoří vánoční stro-
meček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, 
že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už 
taky svítí!“ 

Blíží se Vánoce a rádi bychom vám 
nabídli pár tipů na vánoční dárky 
pro kamarády a sourozence.

• origami výrobek
• knížka, časopis
• LEGO figurka
• Rubikova kostka
• hlavolam
• puzzle
• svítící tyčinky
• náramek
• něco dobrého na zub
• přívěšek na klíče
• emoji nálepky
• zápisník
• lístek do kina
• karetní hra UNO
• gumičky a sponky do vlasů
• náhrdelník nebo brož
• pěkná taška
• pastelky, zajímavé tužky 
nebo propisky
• ručně vyrobené přání
• lístek do kina
• vonná svíčka
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Recept na vánoční sušenky
Ingredients:

255g plain flour

1 teaspoon of salt

1 teaspoon of bicarbonate of soda

1 heaping teaspoon ground gin-
ger

1 teaspoon of cinnamon

50g of unsalted butter

100g soft brown sugar

100g maple syrup

Now all the steps:
Sieve the flour, salt,

bicarbonate of soda, ginger and 
cinnamon into a large bowl. Heat 
the butter, sugar and syrup until 
dissolved.

Leave the sugar mixture to cool 
slightly, then mix into the dry in-
gredients to form a dough.

Chill the dough in the fridge for 30 
mins.

On a surface lightly dusted with 
flour, and roll it out

Stamp out the gingerbread men 
shapes with a cutter, then re-roll 
any off-cuts and repeat.

Place your gingerbread shapes on 
the baking tray, allowing space for 
them to spread. 

Heat oven to 190°C or 170°C and 
put in baking tray with baking pa-
per. 

Bake for 10-15 mins, then remove 
from the oven and leave to cool.

Now we have the shapes. But whe-
re is the cream? Here is the recipe:

Ingredients:
1 fresh egg white

200g of sugar

1 table-spoon of squeezed lemon 
juice

Steps:
Stir everything with a stirring spo-
on until the icing is stiff and does 
not come out of the spoon. 

We fill the decorating bag or a hard 
plastic bag. We cut the corner, de-
corate the gingerbread according 
to your imagination.

Let dry and we have finished. En-
joy! Petr Balouš 

Malované čtení

ELIŠKA     SE CELÝ ROK TĚŠILA NA ŠTĚDRÝ VEČER, ALE 

KDYŽ POD          NAŠLA DVĚ            , ZARAZILA SE A NEVĚDĚLA, 

CO SI O JEŽÍŠKOVI MYSLET. VŽDYŤ JE UŽ VELKÁ HOLKA 

A S          SI NEHRAJE! JENŽE POTOM JIM Z NUDY ZKUSILA 

UPLÉST          A NATOLIK JI TO BAVILO, ŽE JIM NAKONEC 

UŠILA I             A NOSILA SI JE VŠUDE S SEBOU. KDYŽ NA  

SILVESTRA ODJELA ZA BABIČKOU, AŽ PŘÍLIŠ POZDĚ 

ZJISTILA, ŽE OBĚ            NECHALA DOMA.       BYLO SMUTNO. 

      NIC NEUŠLO, A TAK SE JÍ ZEPTALA, PROČ            .       JÍ 

ŘEKLA, ŽE OBĚ      NECHALA DOMA.      SE USMÁLA 

A OBĚ      VYTÁHLA Z KABELKY.      SE HNED OBJEVIL 

ÚSMĚV NA TVÁŘI. 
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Jirčanský štěk 2019 - reportáž
Dne 10. 11. jsme se sešli s několika 
dětskými cvičiteli psů, abychom se 
utkali o vítězství v prvním ročníku 
Jirčanského štěku na pobytové 
louce u hřiště v Dolních Jirčanech. 

Počasí bohužel příliš nevyšlo – sice 
nepršelo, nicméně vrásky na čele 
utvořila nejednomu účastníkovi 
mlha, která ještě spolu s chladem 
způsobila, že jsme se již po prv-
ních deseti minutách klepali zi-
mou. Pejskové byli mírně roztěka-
ní, tolik cizích pachů zavinilo, že se 
nedokázali na povely soustředit, 
a tak páníčkové museli zabojovat. 
Navzdory tomu jsme si však soutěž 
užili. 

Prvního Jirčanského štěku se zú-
častnilo pět pejsků a s nimi i šest 
psovodů. Avšak pejsků se přišlo 
podívat mnohem víc. Bylo vidět, 
že psovodi své pejsky pečlivě cviči-

li. Pejskové uměli spoustu kousků 
a triků. Soutěžilo se ve třech kate-
goriích a všechny byly velmi vy-
rovnané. V první soutěži s názvem 
Poslušnost pejsci měli předvést 

pouze základní povely jako sedni, 
lehni, místo. Většině pejsků to šlo 
lépe, někteří museli více zabojo-
vat, ale nasazení se nedalo upřít 
žádnému. 

Hodnocení nebylo pro porotu vů-
bec lehké, jelikož byly výkony dost 
vyrovnané, ale nakonec jsme roz-
hodli, byť to bylo o fous a stálo to 
hodně dohadování. Další disciplí-
nou byl Dog dancing. Tato soutěž 
byla volná, protože si každý mohl s 
pejskem připravit jakékoli předsta-
vení. Naše porota hlavně hodnoti-
la snahu pejska a množství triků, 
zajímavých povelů atd.  Tato sou-
těž se opět špatně hodnotila, pro-
tože každý trik měl něco do sebe. 

Třetí a poslední soutěží byl zají-
mavý trik či kousek, zábavné diva-
dýlko nebo zábavný trik. Možností 

bylo spoustu od povelu chcípni do 
scény se psem, co dělá jogu. Vítěz-
ný kousek nás strašně pobavil a 
my měli poprvé jasno, kdo vyhraje. 
Před vyhlášením vítězů jednotli-
vých kategorií měla pořadatelka 
Kiki proslov ohledně soutěže. Poté 
jsme začali s vyhlášením.  Vítězi v 
jednotlivých kategoriích jsou

Poslušnost: 
 Agnes s Ozzym  

Dog dancing: 
 Terezka s Kukym 

Zajímavý trik scénka: 
 Adéla s Ennie 

Celkový vítěz 
 Terezka s Kukym 

 Všichni pejsci byli šikovní a doufá-
me, že se příští rok opět objeví. Po-
kud vás třeba soutěž zaujala nebo 
jste se účastnili té první, můžete se 
třeba zúčastnit příští rok. 

Kristýna Janečková
Ondra Tománek

První kolo Jirčanského štěku se 
odvažuji považovat za více než 
úspěšné. Sešlo se nás sice jen pár, 
ale to se ve finále ukázalo být spí-
še výhodou. Celkový zážitek nám 
zkazila nepřízeň počasí, nicméně 
věřím, že i tak jsme si všichni sou-
těž užili. Kristýna Janečková

Slovo autorky
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Odměna pro Vaše miláčky - psí sušenky
Pečení cukroví, to je nedílná sou-
část Vánoc snad každé domácnos-
ti. Bohužel však naši čtyřnozí členi 
rodiny mohou jen čichat sladkou 
vůni a tesknit po sebemenším 
kousíčku cukrovinky, který by tře-
bas spadl na zem k jejich nohám. 
Ale co takhle jim udělat radost 
a umožnit i takovému pejskovi 
ochutnat tu vánoční atmosféru? 
Představuji vám recept na psí per-
níčky.

Co budete potřebovat?
Záleží, co vašemu pejskovi chutná. 
Možností, co do takových dob-
růtek pro pejsky dát, je celá řada. 
My si ingredience rozdělíme do tří 
základních složek, které by spo-
lu měly být přibližně ve stejném 
poměru: čerstvá rostlinná složka, 
živočišná složka a kukuřičná strou-
hanka. Dále budeme potřebovat 
vajíčko.

Zeleninu můžeme téměř libovolně 
kombinovat. Použít se dá napří-
klad brokolice, hlávkový salát, bílé 
zelí, hrášek, mrkev, z ovoce pak 
třeba jablko (vše v syrovém stavu). 
Ačkoliv můžete využít i jiné maso, 

nejsnazší na výrobu je požít tuňá-
kovou konzervu, sýr nebo rovnou 
kombinaci obojího. Již zmíněná 
kukuřičná strouhanka není nutná, 
krásně perníčky zpevní zvláště při 
jejich vykrajování a napomůže 
především k vytvoření těsta, ale 
vše se dá zvládnout i bez ní. Zvláš-
tě pokud má pejsek větší potíže 
s trávením, doporučuji verzi bez 
strouhanky.

Postup výroby
Zeleninu a sýr řádně namixujeme, 
tuňák stačí trošku rozkouskovat 
vidličkou. Rostlinnou a živočišnou 

složku i kukuřičnou strouhanku 
smícháme dohromady. Následně 
přidáme rozkvedlané vejce. Pokud 
perníčků neděláte velké množství, 

nejspíš jej ani nespotřebujete celé. 
(Zbytek se potom dá použít napří-
klad při pečení cukroví pro lidi.) 
Díky šťávě z tuňáka a vodě obsa-
žené v zelenině doporučuji zkusit 
použít opravdu malé množství a 
případně postupně přilévat. Pro-
mícháním by se nám mělo utvořit 
těsto, které nemá vyloženě konzis-
tenci klasického těsta na perníčky, 
na jakou jsme zvyklí, nýbrž prav-
děpodobně nebude tolik celistvé. 
Tato vlastnost by nám mohla ztížit 
rozválení těsta, proto doporučuji 
tak udělat mezi dvěma vrstvami 
mikrotenového sáčku. Vykrajuje-
me spíše menší, jednodušší tvary 
jako jsou kostičky, srdíčka nebo 
hvězdičky. Následně pečeme v 
troubě při teplotě 90 až 100°C, a 
to přibližně dvě hodiny, ale záleží 
na vlhkosti těsta, proto se čas pe-
čení může lišit klidně plus mínus o 
hodinu. Výsledné perníčky podá-
váme pejskům, až když jsou zcela 
vychladlé.

Dobrou chuť. :)

Kristýna Janečková

Křížovka

Vodorovně
1. zimní vybíjená

6. co se dělá pravidelně 

7. co dostanete pod stromeček

9. co se věší na stromeček

10. co pečeme 

Svisle
2. druh cukroví 

3. zimní hrátky na kopci

4. na co věšíme ozdoby

5. ovoce, které rozkrajujeme

8. štědrovečerní jídlo
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Jak jsem se stal 
spolu pracovní kem 
v Domově Laguna

Jan Rajmon

Život stále přináší nějaké změny, a  to je vlast-
ně jediná jistota. stalo se to i  mně. Začalo to 
výzvou v  psárském zpravodaji nabízející dob-
rovolnickou spolupráci v  Domově Laguna. 
Zřejmě má duše po něčem takovém právě tou-
žila, protože jsem okamžitě věděl, že to chci 
zkusit. Každopádně jsem zavolal na uvedené 
telefonní číslo paní evě Ungerové a  domluvil 
si svou první návštěvu Laguny. Zpočátku jsem 
vůbec nevěděl, jakou podobu má spolupráce 
bude mít. s  evou jsme v  příjemném tvůrčím 
prostředí keramické dílny společně probírali 
různé možnosti spolupráce. Domů jsem pak 
odcházel s mnoha náměty v hlavě a vůbec jsem 
neměl jasno.

sotva jsem vyšel ven, potkal jsem naši paní 
sousedku, která v Laguně pracuje. Zmínila, jak 
bylo skvělé, když dříve skupina klientů chodí-
vala hrát kopanou. A najednou mi to došlo. To 
je přesně to, co by mě bavilo. vždyť je to má 
původní profese. Tím se celý přípravný proces 
přesunul do fáze hledání vhodného termínu 
i prostoru. Ukázalo se, že tělocvična je zcela ob-
sazena, jediné vhodné hřiště je to pískové na 
beach volejbal vedle tělocvičny. 

na první společně trávené úterní odpoledne 
jsme s  evou naplánovali přípravu hřiště, což 
obnášelo trhání plevele a sbírání jehličí. Tenkrát 
se dostavilo asi 16 mužů a  žen, tedy daleko 
víc, než bylo plánováno pro vlastní kopanou. 
všichni přišli přiložit ruku k dílu, každý dle svých 
schopností. Abych to neprotahoval, hřiště jsme 
připravovali ještě další dva úterky. nikdo se 
nerozčiloval, nestěžoval si, že je to nuda, každý 
pracoval, jak uměl. společná práce je tím nej-
lepším způsobem, jak k sobě lidé mohou najít 
cestu, a  v Laguně to platí dvojnásob. od po-
čátku mi bylo jasné, že mnozí z této velké sku-
piny rozhodně kopanou hrát nemohou. proto 
jsem se rozhodl pro změnu plánu a začali jsme 

hrát nikoli nohama, ale rukama. Koupil jsem síť 
a  spustil projekt přehazovaná. Díky tomu se 
může zapojit mnohem více lidí. pravidla tradiční 
přehazované se poněkud liší od toho, co hraje-
me my, ale radost ze hry není o nic menší. 

při našich setkáních zařazuji i  různá pohybová 
cvičení, která zpestřují náš program a zároveň 
je nutí vystoupit ze zaběhnutých pohybových 
stereotypů. Během hodiny a  půl, kdy se neu-
stále setkávají s  míčem, jsou nuceni aktivovat 
svou pozornost a během každé hry je vidět vel-
ký vývoj dovedností chycení míče, házení, roz-
hodování komu míč hodit, reagování na výzvu 
k chycení míče. K  tomu všemu často zažijeme 
spoustu legrace. 

postupně se obyvatelé Laguny stali mými přá-
teli, na které se každé úterý těším. Během léta 
jsme využili teplé počasí a  několikrát jsme se 
sešli u ohně při opékání buřtů a s kytarou jsme 
si společně zazpívali mnoho písniček.

Bylo by toho ke psaní ještě mnoho, ale uzavřel 
bych to konstatováním, že setkávání s  lidmi, 
kteří jsou poněkud jiní než my, je velmi oboha-
cující. pokud do toho člověk jde s  otevřeným 
srdcem, má možnost se sám o sobě něco doz-
vědět, což se do života vždycky hodí. vím, že 
to není pro každého, ale kdo o něčem takovém 
alespoň trochu uvažuje, rozhodně by se do to-
ho měl pustit. Jestli totiž mnozí klienti Laguny 
něco umí, pak je to projevit upřímně radost 
z toho, že s nimi někdo sdílí svůj čas, že se zají-
má o jejich život, o jejich starosti a radosti, aniž 
by je jakkoli posuzoval. A to je slušná odměna. 

najdeme Pepovi 
dobrovolníka?
Jmenuji se pepa spilka, je mi 20 let a  bydlím 
v domově Laguna psáry. chodím rád k Martinovi 

do práce. chodím taky do keramiky, do pekár-
ny, jezdím rád na koni, na různé výlety, zpívám, 
ale nemám žádného dobrovolníka, který by se 
mnou chodil do té pekárny. Mám rád různá zví-
řata, hlavně psy, taky se rád dívám na televizi, 
na pěvecký pořád Tvoje tvář má známý hlas, ta-
ky jsem chodil do speciální základní školy tady 

v psárech, ale chodím ještě na 
celoživotní vzdělávání.

Každý rok s naším panem ře-
ditelem Kubou Adámkem za-
paluji čarodějnici, moc se mi 
to líbí. chodím rád na reha-
bilitaci a na masáž zad, hraju 
stolní pinčes a s jedním hod-
ným dobrovolníkem Honzou 
hrajeme na pískovém hřišti 
přehazovanou přes síť. Honza 
nám ve svém volném čase 
zpívá a  hraje na kytaru, je to 
moc fajn. Taky mám rád pís-
ničku Titanic, kterou se Honza 
rychle a nečekaně naučil.



Focení je  
mým životem

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Ruda Herák je fotograf, jehož snímek časové 
schránky před novou školou obletěl nejenom 
Psáry. Během letních prázdnin nabídl obci 
psáry, že společně se svým kolegou udělá bez-
platně fotodokumentaci ze slavnostního ote-
vření nové školy. slovo dalo slovo a  my nyní 
máme na památku desítky krásných fotografií, 
které vystihují slavnostní atmosféru, důstojné 
chvilky i bezprostřední radost dětí.

Pane Heráku, v naší obci nebydlíte. Proč jste si 
vybral zrovna Psáry?

protože s psáry je neodmyslitelně spojeno jak 
mé dětství, tak fotografování. Do psár jsme se 
s  rodiči a  sestrou přistěhovali z  nedalekého 
Kostelce v roce 1972 a pamatuji si, jak táta naše 
dětství dokumentoval fotoaparátem sovětské 
výroby Lubitel. rád jsem pak s ním trávil chvíle 
ve fotokomoře, která byla zřízena a  vybavena 
ve sklepě vedlejšího vchodu našeho domu, ne-
bo když vyvolával a zvětšoval filmy doma v kou-
pelně. Tenkrát jsem ještě netušil, co pro mne 
bude fotografování znamenat v pozdější době.

Jaká tedy byla vaše cesta k fotografování?

Můj život zpočátku provázelo spíše natáčení vi-
dea, a to v době po revoluci, kdy se video-kame-
ry staly dostupnými. natáčel jsem hlavně rodinu 

a  život. Myslím, že 
z toho pramení i moje 
největší srdeční zále-
žitost ve fotografování 
a  tou jsou momenty, 
které život přináší. 
poprvé jsem začal 
opravdu fotografovat 
až s nástupem digitálu 
a  můj první kompakt 
byl nikon. svou prv-
ní zrcadlovku canon 
eos 1000D jsem si 

pořídil teprve před deseti lety a od té doby by 
se dalo říct, že jsem zrcadlo již z  ruky nepustil. 
pochopitelně přišly nové typy a modely, ale znač-
ce jsem zůstal věrný. Během oněch deseti let se 
fotografování stalo mým životem. postupně jsem 
přidával různé styly a techniky.

Vaší srdeční záležitostí jsou momentky. Na co 
se při své práci fotografa specializujete?

Baví mne v podstatě téměř vše, co se dá vyfo-
tit, ale hlavním tématem jsou pro mne lidé. snil 
jsem o  svém vlastním ateliéru a  říkal si, že by 
bylo dobré mít ho tam, kde vlastně vše zača-
lo a částečně i pokračovat v tom, co začal můj 
otec. sen se mi vyplnil. naskytla se možnost 
pronájmu zcela nového a zajímavého prostoru 
přímo ve psárech. velmi rád fotím tam, ale stej-
ně tak má svoje kouzlo i  focení v  exteriérech. 
Fotím sportovní akce, oslavy, svatby, děti i  ro-
dinné fotografie. Když se naskytla příležitost fo-
tit v prostorách nové školy, neváhal jsem, stejně 
jako rád pro radost fotím další jirčanské akce.

Tel. 608 144 447, email: rudaherak@gmail.com

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

pOlicie

20. září 
v  odpoledních hodinách přijala 
hlídka Mp oznámení o vozidle par-
kujícím v rozporu s právními před-
pisy na chodníku v  ulici pražská. 
přivolaní strážníci na místě nezjis-
tili řidiče, který vozidlo na místě 
zaparkoval, proto umístili za stěrač 
čelního skla tohoto vozu upozor-
nění pro nepřítomnou osobu po-
dezřelou ze spáchání přestupku 
a událost zdokumentovali.

20. září 
na opakované nedodržení zá-
konné povinnosti doplatil majitel 
zvířat, který opět nezabezpečil 
své stádo koz proti volnému po-
hybu. Kozy opustily jeho pozemek 
a  vběhly do nedalekého areálu 
Domova Laguna psáry. přivolaná 
hlídka strážníků zvířata zahnala 
zpět na pozemek jejich majitele 
a  zajistila, aby již nemohly utéct. 
protiprávní jednání vlastníka stá-
da strážníci oznámili příslušnému 
správnímu orgánu k projednání.

25. září 
v  dopoledních hodinách přijala 
hlídka Mp oznámení, týkající se 
dvou vozidel parkujících v  roz-
poru s  právními předpisy v  ulici 
K Lesu. přivolaní strážníci na mís-
tě nezjistili řidiče, kteří vozidla na 

místě zaparkovali, proto umístili 
za stěrače čelního skla těchto vo-
zů upozornění pro nepřítomnou 
osobu podezřelou ze spáchání 
přestupku a  událost zdokumen-
tovali.

29. září 
v  nočních hodinách řešila hlídka 
Mp Jesenice rušení nočního klidu 
hlasitou reprodukcí hudby v ulici 
pražská, kde se na jednom z po-
zemků nacházela skupinka osob, 
která zde vesele slavila a  svými 
projevy rušila okolní sousedy. po 
výzvě přivolaných strážníků se 
všichni přítomní ihned ztišili, hud-
bu vypnuli a  za své jednání se 
omluvili.

17. října 
v  odpoledních hodinách řeši-
la hlídka Mp Jesenice událost, 
kdy majitel jednoho z  rD v  ulici 
slunečná zajistil na svém pozem-
ku psa svého souseda, který mu 
usmrtil několik slepic. Hlídka Mp 
po příjezdu na místo kontaktovala 
majitele psa, který si jej ihned pře-
vzal a uhradil vzniklou škodu. Jeho 
nedodržení povinnosti zajistit psa 
proti volnému pohybu vyřešili 
strážníci na místě dle zákona.

17. října 
v odpoledních hodinách převza-
la hlídka Mp v ulici Jílovská nale-
zeného psa bílé barvy, plemene 
border kolie, který nebyl označen 
známkou ani čipem. strážníci jej 
umístili do pohotovostního kotce 
a vyrozuměli příslušného zaměst-
nance obce.

28. října 
ve večerních hodinách přijala hlíd-
ka Mp Jesenice oznámení o požá-
ru kontejneru na Bio odpad v uli-
ci K  Aleji, u  psárského hřbitova. 
strážníci ihned vyrozuměli HZs 
Jílové u prahy, JsDH Dolní Jirčany 
a vyjeli na místo. přivolané jednot-
ky hasičů požár uhasily a provedly 
kontrolu okolí kontejneru se za-
měřením na zjištění příčiny vzniku 
požáru. o události hlídka Mp vyro-
zuměla vedení obce. 

7. listOpadu 
v dopoledních hodinách přija-
la hlídka Mp Jesenice oznámení 
o  uhynulé srně v  ulici Duhová, 
Dolní Jirčany. strážníci po prově-
ření oznámení kontaktovali míst-
ně příslušného hospodáře, který 
zajistil odstranění uhynulé zvíře.
ve výše uvedeném období stráž-
níci řešili 19 přestupků na úseku 
dopravy a veřejného pořádku. 

výběr z událostí
městské policie jesenice
za období od poloviny září do poloviny listopadu 2019
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Letošek láme 
rekord  
v počtu  
výjezdů

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

podzimní počasí opět ovlivnilo druhy výjezdů 
naší jednotky. Mlha, kluzká vozovka a další ty-
pické příznaky zapříčinily dopravní nehody, 
u  kterých jsme zasahovali. nehody osobních 
automobilů a také autobusů v lesích nad psáry 
a Libří jsou stále častější. na většinu těchto ne-
hod stačila naše a  jílovská jednotka. na větší 
dopravní nehody je povoláván i  jeřáb říčan-
ských kolegů. většina z těchto nehod má šťast-
ný konec, tedy odnesou to jen plechy. 

Jak se však chovat při dopravní nehodě? 

pokud se vám stane nehoda nebo jste-li jejím 

svědkem, odstavte vozidlo a  zapněte varovná 
světla. oblékněte si výstražnou vestu a opatrně, 
s ohledem na svou bezpečnost, jděte zjistit, co 
se stalo. po zjištění informací zavolejte na tís-
ňovou linku záchranných složek. informace by 
měla být co nejpřesnější. obsahovat by měla 
místo události, druh události, počet zraněných 
a další možné nebezpečí. po poskytnutí těchto 
informací by mělo následovat základní ošetře-
ní zraněných. nevíte-li si rady, jak manipulovat 
se zraněným, operátorka z  tísňové linky vám 
poradí. vždy však dbejte na označení místa na 
komunikaci a vlastní bezpečnost. Často se stá-
vá, že do nehody narazí další auta nebo se sta-
ne další havárie v  protisměru kvůli zvědavosti 
ostatních řidičů. i na toto musíte být připraveni.

Z  pohledu hasiče jsou priority podobné. 
Dostaneme hlášení o události a hlavním bodem 
pro nás jsou vámi sdělené informace. po příjez-
du na místo zásahu se snažíme být co nejvíce 
vidět. výstražné vesty hasičů, světelné puky, ku-
žely, nasvícení místa zásahu, to jsou naše pro-
středky, které snižují možné další riziko doprav-
ní nehody. Bohužel, kolikrát ani toto nepomůže. 

Každoročně je díky nepozornosti ostatních řidi-
čů zničeno několik vozidel složek iZs. 

Dále následuje zjištění počtu havarovaných 
vozidel. většinou je nehoda na silnici, občas je 
vozidlo nalezeno hluboko ve srázu pod silnicí. 
následuje pátrání po zraněných a jejich ošetře-
ní. Zraněný je vyproštěn, transportován do sa-
nitky a my zajišťujeme vozidlo proti požáru a za-
sypáváme sorbentem kapaliny uniklé z motoru. 
Důležité je i další možné nebezpečí pro hasiče. 
nebezpečný náklad, osoba pod vlivem alko-
holu či omamné látky jsou velkou komplikací. 
i v těchto případech si umíme poradit. na další 
úkony, tedy na vyproštění vozidla, si povoláme 
jeřáb nebo odtahovou službu. po vyšetření ne-
hody policií uklidíme silnici pro další provoz. 
Zásah u dopravních nehod trvá dle jejich závaž-
nosti. od pár minut u lehkých do několika ho-
din u těžkých dopravních nehod, kdy je potře-
ba využít pro vyproštění těžkou techniku. snad 
vám u nehody těchto pár rad někdy pomůže. 
samozřejmě s dobrým koncem.

počet výjezdů se během podzimu přehoupl 
přes šedesát a blížíme se k sedmdesáti. Tento 
počet je v  celé historii naše dobrovolného 
sboru absolutně nejvyšší. stálou prioritou je 
udržení výjezdu do akce v co nejkratším čase. 
i  když limit na výjezd pro dobrovolné jednot-
ky je deset minut, my jej stíháme v osmé a ně-
kdy i  v  šesté minutě. Zasahujeme tedy dříve, 
než dojede profesionální jednotka. Tento čas, 
společně s časem dojezdu k místu události, se 
nám vyplatil při požáru skladu na vysoké nebo 
při požáru kamionů na Štědříku. velice rychle 
jsme také osvobodili uplakanou malou slečnu, 
která se zabouchla v bytě. Byla v pořádku pře-
dána mamince. stále častěji spolupracujeme se 
strážníky Městské policie z Jesenice. Máme je 
zahrnuté v poplachovém systému a vyjíždějí tak 
na většinu našich událostí. naplánované máme 
společné výcviky na záchranu osob z havarova-
ných automobilů a osob propadlých ledem. 

Čeká nás toho ještě dost. o veškerém dění vás 
budeme i nadále informovat. 
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Proč mají děti 
rády florball? 

Vít Voltr

Trenéři jsou zábavní a  spravedliví. nejvíc 
mě baví začátky tréninků, říká vašek Šmergl 
z Floorball Academy.

vašek Šmergl je dlouholetý člen Floorball 
Academy. v psárech trénuje už tři roky a florbal 
ho pořád baví. Mladého sportovce jsme se ze-
ptali na pár otázek, kterými bychom chtěli při-
blížit prostředí tréninků dalším dětem i  jejich 
rodičům. právě sami účastníci totiž dokážou nej-
lépe popsat, jak se ve Floorball Academy cítí.

Vašku, jak ses o Floorball Academy dozvěděl?

o florbale mi řekla máma, šel jsem se podívat 
na ukázkový trénink a hned jsem se přihlásil. Asi 
před třemi lety.

Jaký byl tvůj první trénink?

Můj první trénink byl skvělý, bylo tam hodně 
známých dětí a poznal jsem i nové.

Kdo vás trénuje? Jak se k vám trenéři chovají?

Trenéři jsou super, jak Dan, tak oliver. prima byl 
i Kuba. Jsou dobří, zábavní a spravedliví.

Jaký máte vztah se spoluhráči, co na nich máš 
rád?

Máme dobré vztahy, i když s nimi nechodím do 
školy. Jsou týmoví, dobře si zahrajeme skoro 
každý trénink.

Máš s Floorball Academy nějaký velký zážitek?

Můj největší zážitek je florbalový kemp v  létě 
na Fialce. Trénovali jsme tam každý den celý 
týden.

Jaká část tréninků tě nejvíce baví, co je tvoje 
nejoblíbenější aktivita?

nejvíc mě baví začátek, když hrajeme hry, a tur-
naje se 4 nebo 5 týmy. nejraději mám, když hra-
ju na středu.

Doporučil bys Floorball Academy i  jiným dě-
tem? Proč?

Florbal určitě doporučuji těm, kteří chtějí hrát 
kolektivní sport. Je to zábava a ne ztráta času.

v psárech mají holky možnost trénovat dvakrát 
týdně v prostorách nové základní školy. Mladší 

holky a kluci mají trénink 
ve středu od 15 do 16 ho-
din a v pátek od 14 do 15 
hodin. starší florbalisté 
ve stejné dny vždy o  ho-
dinu později. cílem dvou 
tréninků týdně je nejen 
rychlejší zlepšování flor-
balových a  obecně spor-
tovních dovedností, ale 
i  prohlubování kamarád-
ských vztahů mezi našimi 
členy. přivést své ratolesti 
na ukázkový trénink může-
te kdykoliv. podrobnosti 
najdete na novém webu 
FloorballAcademy.cz.

Jsme opět 
nejlepší v ČR!

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

na podzim se každoročně konají v moderním 
korejském bojovém umění Taekwon-Do iTF 
dva ze tří nejvýznamnějších závodů v roce, a si-
ce 2. kolo soutěže středisek talentované mlá-
deže a Mistrovství České republiky. Letos obě 
klání probíhala ve sportovním areálu nymburk, 
zazávodili si zde jak starší, tak i ti nejmenší z nás.

největší škola taekwon-do iTF Ge-Baek Hosin 
sool se v podzimních celorepublikových závo-
dech umístila opět na nejlepších místech!

první vítězné závody, celorepublikové setkání 
středisek talentované mládeže, probíhaly o ví-
kendu 19. až 20. října 2019 ve sportovním cent-
ru ČUs nymburk. středisko sTM praha 2, jehož 
jsme součástí, zde své první místo vybojovalo 
s  počtem 62 zlatých medailí, sečteno z  obou 
kol, a  závodilo za něj celkem 128 závodníků. 
Máme zde spoustu talentů, mezi které patří ta-
ké Marek pavlas. Ten se i přes silnou konkurenci 
probojoval hned ke dvěma medailím, zlaté ze 
sestav a  stříbrné ze sportovního boje, v  týmu 
starších žáků se mu podařilo umístit na první 
pozici ve sportovním boji. Dále získal stříbrnou 
medaili ze sestav petr skalický a  v týmovém 
sportovním boji získal zlatou medaili. na týmo-
vém úspěchu se s petrem podílel také ondřej 

pavlas. stříbrnou medaili ve sportovním boji 
získali také vít skalický a Františka Běťáková, my 
jim tímto blahopřejeme a  děkujeme za jejich 
snahu a odhodlání. 

Mistrovství České republiky se uskutečnilo ta-
ké ve sportovním centru ČUs nymburk o  ví-
kendu 8.–10. listopadu 2019. Dohromady zde 
soutěžilo 30 škol s  395 závodníky, z  nichž by-
lo 101 z naší školy. naše škola Ge-Baek Hosin 
sool získala 34 zlatých medailí, což je nejvíce 
v historii českého teakwonda. však jsme k do-
sažení takového výsledku všichni překonali sa-
mi sebe. K celkovému vítězství nám dopomohl 
ondřej pavlas, který získal dvě zlaté medaile, 
a  to ze sestav a  ze sportovního boje, tudíž se 
ondra nominoval na Mistrovství evropy, které 
se bude konat v praze v dubnu 2020. stříbrnou 
medaili opět získal petr skalický ze sestav a také 
získal druhé místo ve sportovním boji společně 
s ondrou a ostatními členy týmu. Ještě je nut-
no zmínit, že žákovský tým, ve kterém je i Marek 

pavlas, získal tři zlaté medaile, a to ze 
sportovního boje, sestav a speciálních 
technik. i jim oběma tak patří náš velký 
dík za účast a úžasný výsledek, kterým 
přispěli k naší výhře.

Máte zájem o  taekwon-do? přidejte 
se k nám každý pátek od 15 hodin ve 
škole obce Dolní Jirčany. pro bližší in-
formace navštivte náš web na tkd.cz.

Zároveň bychom tímto chtěli poděko-
vat obci psáry/Dolní Jirčany za dotaci, 
kterou jsme získali pro podporu naší 
školy a její fungování.

spOrt
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psárští žáci 
bojují o titul

Michal Kroupa

psárský fotbal má za sebou historický první půl 
rok v krajské lize, a proto jsem poprosil o pár 
slov šéfa mládeže rapidu pana Michala Kroupu. 

psárští žáci mají za sebou první půl rok v kraji 
a přestože jsme před sezonou čelili narážkám, 
že naše děti na to nestačí, tak nyní jsme nadše-
ní a už nikdo nepochybuje o našem rozhodnu-
tí. všichni v klubu si užíváme působení v kraj-
ské lize, protože kvalita soutěže je rapidně na 
vyšší úrovni než okresní soutěže. A  naši kluci 
z „Hasičárny“, jak nás s lehkým pošklebkem na-
zývají soupeři, protože kluci nemají kabiny pro 
sebe a musí se převlékat v hasičárně!

Za to musíme hasičům moc poděkovat, že nám 
každý víkend vyjdou vstříc, a Láďa Zeithaml do-
hlíží a pomáhá s úklidem.

Ale psárská mládež nejsou jen žáci, kteří jsou 
nyní nejvíce vidět. celkově máme 7 samostat-
ných mládežnických týmů, které od příští se-
zony musíme rozšířit na 9, protože pro nás je 
nejdůležitější, aby každé dítě o  víkendu hrálo 
svoje fotbalové utkání!

dOrOst (2004–2001)

Dorost funguje pod dohledem Jana Ziethamla 
a Martina rýdla, kteří nastupují v okresní sou-
těži žáků. U  této kategorie je pro nás nejvíce 
důležité hráče připravovat na přechod do do-
spělého fotbalu, a to se nám velmi daří. někteří 
dorostenci již mají první starty v A-týmu a pravi-
delně nastupují k utkání našeho B-týmu.

starší žáci (2005–2006)

starší žáci pod dohledem trenérů Šimka 
a  strnada působí tuto sezonu v  nejvyšší kraj-
ské soutěži žáků, kde obsadili krásné 9. místo. 
U  této kategorie je potřeba přihlédnout k  to-
mu, že kluci ročníku 2005 již nastupují za náš 
dorost a kluci většinu utkání odehráli převážně 

s  ročníkem 2006 a  2007. v  zimních měsících 
kluci odehrají zimní ligu a  již od března na ně 
čeká pokračování krajské ligy. Tady je třeba 
zmínit, že naší žáci jsou králové mezi ostatní-
mi kluby z okolí, kteří nám koukají jen na záda 
(Dolní Brežany, Jílové, Dolní Jirčany, Jesenice, 
Průhonice, Vestec).

mladší žáci (2007–2008)

v kategorii mladších žáků pod vedením trené-
rů Michala suchého (UeFA licence B), Jakuba 
Kalbáče (UeFA licence c) a  Michala Berana 
(UeFA licence A) aktuálně působí 23 hráčů, 
z  toho jedna hráčka. Tréninky probíhají, vyjma 
letních prázdnin, po celý rok čtyřikrát v  týdnu. 
pondělky jsou zaměřeny na individuální tech-
niku s  míčem a  čtvrtky na pohybové schop-
nosti. středy a  pátky probíhá týmový trénink. 
vzhledem k vysokému počtu hráčů se realizační 
tým před sezónou 2019/2020 rozhodl k přihlá-
šení do dvou soutěží, aby každý hráč(ka) měl/a 
dostatečné herní vytížení. v  soutěži okresního 
přeboru jsme se po podzimní části umístili na 
šestém místě s  vyrovnanou bilancí čtyř výher 
a čtyř proher.

v soutěži krajského přeboru, kterou hrajeme 
prvním rokem, jsme skončili na třetím místě 
s tříbodovou ztrátou na první místo.

Dlouhou zimní přestávku nám zpestří zimní 
soustředění v  rokytnici nad Jizerou a  také tři 
zimní ligy, které odehrajeme v sedlčanech, na 

Junioru praha a v nehvizdech u prahy. přejeme 
si, aby nám zimní příprava pomohla ke kvalit-
ním výkonům v jarní části.

starší přípravka (2009–2010)

poslední ročník přípravky trénuje pod vedením 
Dana chvátala a Karla Černocha, kteří nastupu-
jí v okresní soutěži přípravek a doplňují mladší 
žáky v okresní soutěži žáků. Kluci této kategorie 
už trénují 4 krát týdně pod dohledem Michala 
Berana. Hráči této kategorie sezonu ukončují 
turnajem partnerských klubů na slavii praha, 
kde mají možnost porovnat své dovednosti 
s ostatními výběrovými kluby slavie. příští sezo-
nu je čeká Junior ČeZ, který proběhne 14. červ-
na.

mladší přípravka (2011–2012)

Kluci ročníku 2011 a  2012 trénují pod vede-
ním Jirky strnada, Martina Zemana a Miloslava 
Dlaboli, dále dochází na pohybovky k  panu 
Beranovi a brankáři chodí na brankářské trénin-
ky. Máme za sebou podzimní část sezóny, ve kte-
ré se naši kluci utkali 4 kolově s týmy Kamenný 
přívoz A, Kamenný přívoz B a  Hradištko. naši 
borci vybojovali celkové druhé místo a  po-
stoupili do skupiny s týmy, které se umístily na 
druhých místech v  ostatních skupinách. Tam 
jsme stihli odehrát dvě kola před zimní pauzou, 
ve které se naši kluci připravují v  tělocvičně 
v  Laguně a  krásné nové tělocvičně v  naší no-
vé základní škole. Během zimní přestávky se 

zúčastníme několika turnajů. Jeden už máme 
úspěšně za sebou, kdy jsme dokázali vyhrát tur-
naj v Říčanech. věříme, že i nadále se nám bu-
de dařit a kluci budou dělat radost nejen sobě 
a rodičům, ale celému rapidu.

mini přípravka (2013–2015)

Jak hodnotí sezonu naše paní trenérka a učitel-
ka z mateřské školky Jana chvapilová?

Letos přišla do psárské Mini pŘÍprAvKY velká 
změna, a to v podobě slávistické školičky každé 
pondělí s  trenérem Honzou Fuchsem! Téměř 
každý trénink přicházeli noví a  noví fotbalisté. 
A  tak nám slavie poslala dalšího člena týmu, 
a to trenéra Jirku veselého. náš tým během říj-
na vzrostl na krásných 24 hráčů (z toho 3 hráč-
ky)!

většina dětí si prožila svoje první zápasové 
chvilky při podzimních Mini cUpecH. Mohli 
si také vyzkoušet zahrát si proti slavii na turnaji 
partnerských klubů, na který jsme byli pozváni. 
v zimě nás čekají turnaje v Dolních Břežanech 
a  poté na jaře opět, ale už o  něco otrkanější, 
vyběhneme na jarní kolo Mini cUpU. 

Mám radost ze spolupráce a  podpory rodičů. 
A také mě těší, že každé dítě, které si to během 
podzimu přišlo „jen vyzkoušet“, se už fotbalu 
nevzdalo a stalo se členem našeho týmu! 
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dOspělí a-tým a b-tým
Zdeněk Balouš, trenér A-týmu

před novou sezonou jsme do A-týmu přivedli 
nové hráče včetně brankáře. prvních šest utká-
ní se nám příliš nedařilo, poznávali jsme hráče, 
hledali ideální sestavu i souhru. nesvědčila nám 
především dvě středeční utkání, která jsme ne-
zvládli. Avšak poté jsme odehráli osm vítězných 
zápasů v řadě a po podzimu jsme se vyhoupli 
na třetí místo. v poháru oFs jsme postoupili do 
jarní části mezi čtyři nejlepší, a proto hodnotím 
podzimní část sezony jako velmi úspěšnou. náš 
tým má velkou sílu a věřím, že druhá polovina 
sezony bude ještě úspěšnější.

B-tým zvládl podzimní část sezony bravurně 
a po polovině soutěže je na prvním místě s ná-
skokem pěti bodů na druhého. co však vidím 
jako velké pozitivum, že se nebojí zapracovávat 
hráče z dorostu, i když některým není ještě ani 
16 let. věřím, že i B-tým zvládne jarní část se-
zony a v létě bude slavit postup do třetí třídy. 
potenciál na to rozhodně má.

pOděkOvání
Václav Novák – předseda SK Rapid Psáry

velké poděkování patří všem členům výboru, 
hráčům, trenérům, sponzorům a dobrovolníkům 
za podporu a obětavou práci pro rozvoj fotbalu 
v psárech. poděkování patří také oÚ psáry, který 
vždy sport maximálně podporoval a podporuje. 

všem patří přání příjemného a  pohodového 
prožití vánočních svátku a  mnoho úspěchů 
a splněných přání v novém roce 2020.

silvestrOvský fOtbálek

SK Rapid Psáry zve všechny, nejen fotbalo-
vé příznivce, na tradiční „Silvestrovský fot-
bálek“, který se koná v  úterý 31.  12.  2019 
od 10.30 hod. na fotbalovém hřišti v Psárech.

Účastníci z řad fotbalistů psár, trenérů a hostů 
se ukáží všem přítomným v přátelském duelu.

přijďte je povzbudit a strávit příjemné dopo-
ledne před koncem roku.

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 periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, pražská 137, psáry, 
iČ 00241580. vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
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 D. Jirčanech
náklad: 1900 výtisků registrace: MK Čr e 15258 
vydání: PROSINeC 2019, vyšlo 14. 12. 2019
grafická úprava: ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

údaje převzaté z  webových stránek FAČR 
k 1. 12. 2019 (bez záruky)

a1a – Okresní přebOr
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Čisovice 14 11 1 2 48:17 34
2. Zbuzany B 14 9 3 2 59:33 30
3. Psáry 14 9 2 3 40:20 29
4. Tuchoměřice 14 8 4 2 33:17 28
5. Dobrovíz 14 8 1 5 37:15 25
6. Štěchovice B 14 6 3 5 29:26 21
7. Zlatníky 14 6 1 7 36:34 19
8. D. Břežany 14 6 1 7 36:44 19
9. roztoky 14 5 3 6 36:35 18

10. Hostivice 14 5 3 6 25:31 18
11. Měchenice 14 5 3 6 23:45 18
12. Dobříč 14 5 2 7 28:47 17
13. Libeř 14 3 3 8 26:46 12
14. choteč 14 2 1 11 26:46 7
15. Krňany 14 1 1 12 25:51 4

Poslední zápas: Psáry – Čisovice 3:2 (2:1)

a3a – iv. třída – skupina a
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Psáry B 10 9 0 1 47:17 27
2. Bojanovice 10 7 1 2 26:13 22
3. Čisovice B 10 6 2 2 29:20 20
4. Mníšek B 10 5 2 3 33:24 17
5. Zvole B 10 4 2 4 24:25 14
6. slapy 10 4 1 5 19:23 13
7. Zlatníky B 10 4 1 5 24:36 13
8. D. Jirčany 10 2 3 5 31:33 9
9. D. Břežany B 10 2 2 6 22:33 8

10. Libeň 10 2 1 7 18:33 7
11. Libeř B 10 2 1 7 23:40 7

Poslední zápasy:   Bojanovice – Psáry B 2 : 5 
Libeř B – D. Jirčany 3 : 8

fOtbalOvé tabulky

Středa  18:30
Středa  20:30
Čtvrtek 18:30
Čtvrtek 20:30

8.1.2020
8.1.2020
9.1.2020
9.1.2020

Tel. :  603 525 034
603 232 116

KURZY  SPOLEČENSKÉHO TANCE

Cena  za  10  lekcí  4.000,- Kč  za  pár

Základní
Mírně pokročilí
Více pokročilí
Speciální

PROFeSIONÁLNÍ PRÁVNÍ PORADeNSTVÍ 
A OSOBNÍ PŘÍSTUP / PROFESSIONAL LEGAL 

SERVICES
nebojte se požádat o radu, která vám může 

v budoucnu ušetřit čas a peníze / Don‘t hesitate to 
ask for advice that can save your time and money

KDH
Mgr. Kristýna Dubová Helešicová

Advokátka / attorney at law
na Lukách 702, 252 44 psáry – Dolní Jirčany

Tel.: +420 724 08 08 32
www.kdh-legal.cz



TANeČNÍ  
pro dospělé

KAMeNICe: středy od 8. 1. 2020
K2 – mírně pokročilí 19:00–20:35 hod.
K3 – středně pokročilí  20:45–22:20 hod.

Strančice: neděle od 19. 1. 2020
s1 – začátečníci  15:15–16:50 hod.
s2 – mírně pokročilí  17:00–18:35 hod.
s3 – středně pokročilí  18:45–20:25 hod.
s4 – více pokročilí 20:35–22:15 hod.

Jílové: soboty od 18. 1. 2020 
J1,5 – začátečníci  17:00–18:35 hod.
J2,5 – mírně pokročilí  18:45–20:25 hod.
J3,5 – středně pokročilí  20:35–22:15 hod.

TANeČNÍ pro MLÁDeŽ
2020–2021

Sokolovna JÍLOVÉ
soboty od 3. 10. 2020, 1x za 14 dní
J8: Základní kurz, 17:00–18:50 hod.
HLAsTe se i JeDnoTLivĚ!

Taneční škola Blanky Vášové pořádá

zápis a info: tel. 603 238 090, vasova@volny.cz, www.tanecni.net

Karol     Dental     Care ošetření zahrnuje šetrné a bezbolestné odstranění plaku a povrchových 
pigmentací pomocí nejnovějšího a nejmodernějšího švýcarského přístroje 
AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER 

odstranění zubního kamene ultrazvukem pomocí technologie PIEZON, 
která eliminuje bolest při ošetření

Udělejte svým blízkým radost a kupte jim dárkový poukaz
na dentální hygienu (k zakoupení v naší ordinaci)

NOVĚ:

NEJMODERNĚJŠÍ 
TECHNOLOGIE 
ZE ŠVÝCARSKA

V JESENICI U PRAHY

NOVÁ ORDINACE 
DENTÁLNÍ HYGIENY 


