
Milí pfiátelé,
barevné je‰tû

sluneãné záfií dává
pfiedzvûst blíÏící se
zimy, a tak nám
nezb˘vá, neÏ vyuÏít
do poslední chvíle
hfiejivého slunce,
protoÏe, aÏ pfiijdou
plískanice, bude
‰ero a podmrakem.

A nálada pak poklesne na bod mrazu, i kdyÏ
nemohu fiíct, Ïe budeme mít v‰ichni onu
módní „blbou“ náladu. Po létû a dovo-
len˘ch jsme odpoãati - a ostatnû brzy nás
ãekají i krásné hory s pefiinou snûhu. Prav-
da, to pouze pro lyÏafie, sáÀkafie…

Do dne‰ního „zhu‰tûného“ Psárského
zpravodaje jsme pro vás pfiipravili hned
dvû reportáÏe, a sice o firmû Novera
a o tom, jak obec Psáry podpofiila opravu

zvoniãky. Pfiipravili jsme rozhovor ze ‰ko-
liãky, kde v˘uka probíhá trochu „odli‰nû“,
ale neopomenuli jsme ani novou kuchyni
pro na‰e ‰kolní a pfied‰kolní dûti ve ·kole
sluníãkové.

Chtûli jsme napsat je‰tû o dal‰ím obcho-
dû s potravinami, ale protoÏe majitel neu-
mûl ãesky, poslali jsme mu otázky e-mai-
lem. BohuÏel do uzávûrky ãasopisu se
vÛbec neozval, takÏe ãlánek ve Zpravodaji
nenajdete.

Zajímavá fotbalová tradice je kaÏdoroã-
nû spjata s Memoriálem Karla Vondráãka,
o které se doãtete na stranû 19, ale na dru-
hé stranû obálky mÛÏete shlédnout fotogra-
fie urputného klání.

Pro obãany pfiiná‰íme novou úpravu
jízdních fiádÛ a jako vÏdy nechybí ani zába-
va a inzerce.

Pûkn˘ podzim v‰em pfieje
Monika Kábová
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ÚVODNÍ SLOVO

� paragrafy � zákony � na poslední chvíli � paragrafy � zákony �

� Řidičské průkazy se opět ke konci roku ocitnou v situaci, kdy je třeba některé vymě-
nit, nezapomeňte proto na to a neotálejte, abyste pak nemuseli čekat dlouhé fronty. Záro-
veň s tím si zkontrolujte platnost svých občanských průkazů.

� Od 1. července 2009 došlo ke sloučení lékařské posudkové služby České
správy sociálního pojištění (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů prá-
ce (ÚP). Znamená to, že veškerá agenda posudkové služby úřadů přešla na okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení (OSSZ). Od 1. 7. už lékaři okresních správ sociálního zabez-
pečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů jak pro účely nemocenského
a důchodového pojištění, tak pro účely poskytnutí sociálních dávek, mimořádných výhod
a zaměstnanosti, které do té doby posuzovali lékaři z úřadů práce. Podrobné informa-
ce na adrese: www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materiály/letaky.

� § 43-437 občanského zákoníku pojednává o náhradě za odložené věci, napří-
klad v kavárně, restauraci, ordinaci…Tam, kde je s provozováním nějaké činnosti spoje-
no odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, občanovi za škodu na věcech odlo-
žených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Různé varovné
cedule s nápisy, že si věci odkládáte jen na vlastní nebezpečí, jsou tedy neplatné a nemu-
síte se jimi řídit. Pokud se vám však něco ztratí, uplatněte své právo na náhradu škody u
provozovatele bez otálení, tedy nejpozději patnáctého dne po dni, kdy jste se o ztrátě
dozvěděli. Jinak přijdete zkrátka, protože váš nárok zanikne.

psa?ry_5.09:Sestava 1 22.9.2009 14:46 Stránka 1



2 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2009

Z OBCE
Ze zastupitelstva 3

Co se v obci udělalo 8

Kterak zvonička k novému… 9

MÚ Černošice informují 11

Nová kuchyně 12

První školní den… 13

Kulatou desítku slaví NOVERA 14

Pomoz mi, abych to dokázal sám 16

Fotbalisté Rapidu Psáry 19

Okénko do přírody 20

Z dopisů čtenářů 22

Linky autobusů 25

Společenská kronika 30

…pro zábavu 31

Sudoku 32

Na titulní straně:

Psárská zvonička (foto: mk)

Na 2. str. obálky:

Z memoriálu… (foto: Martin Polomský)

Psárský zpravodaj: dvouměsíčník
Ročník: VI, č. 4/2009, srpen
Vydává: Obec Psáry

Pražská 137,
252 44 Psáry
tel.: 241 940 454,
fax: 241 940 514
e-mail: info@psary.cz

Datum vydání: 1. 10. 2009
Registrace: MK ČR E 15258 ze

dne 4. 5. 2004
Redaktorka: Mgr. Monika Kábová
Redakční rada: Ing. Jiří Janata

Lucie Kubalošová
Václav Novák
JUDr. Josef Podlaha
Jana Valášková

Příjem inzerce: Mgr. Monika Kábová
mobil: 606 310 655
fax: 281 862 468
e-mail: mfkaba@post.cz

Grafická úprava a tisk: LD, s. r. o.
Tiskárna Prager
Kováků 9,
150 00 Praha 5

Distribuce: do všech poštovních
schránek v Psárech
a Dolních Jirčanech,
zdarma

Náklad: 2000 výtisků

Cena inzerce v časopisu (dvouměsíčník)

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ
Formát černobílý barevný

A5 – 125 x 175 mm 1550 Kč 3850 Kč
1/2 A5 – 125 x 85 mm 880 Kč 2200 Kč
1/4 A5 – 25 x 40 mm 550 Kč 1500 Kč

60 x 85 mm
1/8 A5 – 60 x 40 mm 330 Kč 830 Kč
Dotazy a objednávky inzerce: Mgr. Monika Kábová

tel./fax: 281 862 468,
e-mail: mfkaba@post.cz,
mobil: 606 310 655

psa?ry_5.09:Sestava 1 22.9.2009 14:46 Stránka 2



Usnesení č. 5-2009 ze zasedání
Zastupitelstva obce Psáry konaného
dne 3. 9. 2009 v 18:00 hodin na
Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ č. 34/5-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:

I. Bere na vědomí
zprávu hodnotící komise o posouzení
a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Psáry-výstavba ČOV II. etapa, IS vodovod
a kanalizace“, zadávanou podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen "zákon"), v otevřeném podlimitním
řízení na stavební práce.

II. Rozhoduje
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 záko-
na a v souladu s výsledkem hodnocení nabí-
dek o výběru nejvhodnější nabídky výše uve-
deného zadávacího řízení následovně: jako
nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka
uchazeče Zepris, s.r.o., se sídlem Praha 4,
Mezi Vodami 27, PSČ 143 20, IČ
25117947.

III. Pověřuje
(1) starostku Janu Valáškovou, aby v souladu

s ustanovením § 81 odst. 2 zákona oznámi-
la rozhodnutí Zastupitelstva obce Psáry
o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu
bodu II. tohoto usnesení všem uchazečům
o veřejnou zakázku, kteří nebyli vyloučeni
z účasti v zadávacím řízení,
(2) starostku Janu Valáškovou k přez-
koumání a rozhodnutí o případných námit-
kách podaných v zadávacím řízení,
(3) starostku Janu Valáškovou k úkonům
zadavatele, které jsou stanoveny v § 82 a §
83 zákona.

IV. Ukládá
starostce Janě Valáškové uzavřít ve lhůtě uve-
dené v § 82 odst.2, zákona smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem, Zepris, s.r.o., se
sídlem Praha 4, Mezi Vodami 27, PSČ 143
20, IČ 25117947.

starostka místostarosta
Jana Valášková Ing. Jiří Janota

místostarostka
Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zveřej-
ňované usnesení je upraveno z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňo-
vaných osobních údajů dle ZČ 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.“
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Usnesení ze zasedání Rady Obce Psáry
ã. 16-2009 konaného dne 8. ãervence
2009 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 86/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
(obec) a Markem Ulãem, Ing. Pavlem Zdychyn-
cem, manÏeli Jirou‰ov˘mi, manÏeli Veselkov˘-
mi a manÏeli Vesel˘mi (stavebníci). Pfiedmû-
tem smlouvy je úprava právních vztahÛ pfii
pfiípravû v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí na poze-
mích parc. ã. 679/1 a 631/1, k.ú. Psáry.
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II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 87/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a manÏeli Stokláskov˘mi – pozemek parc.
ã. 369/10, k. ú. Dolní Jirãany, za cenu 161
400 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 88/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Marku Ulãovi, Ing. Pavlu Zdychyncovi, man-
ÏelÛm Jirou‰ov˘m, manÏelÛm Veselkov˘m
a manÏelÛm Vesel˘m – pozemky parc. ã. 679/1
a 631/1, k.ú. Psáry,
2/ manÏelÛm Stokláskov˘m - pozemek parc.
ã. 369/10, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 89/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o provedení díla mezi Obcí Psá-
ry (vlastník) a Bytov˘m druÏstvem Tábor
(investor). Pfiedmûtem smlouvy je v˘stavba
inÏen˘rsk˘ch sítí na pozemku parc. ã. 465/31,
k.ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 90/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry (pro-
najímatel) a Marií Flíãkovou (nájemce). Pfied-
mûtem smlouvy je pronájem bytu v budovû

ã.p. 155 v Dolních Jirãanech za 1416 Kã mûsíã-
nû.
II. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry (pro-
najímatel) a Hanou DoleÏalovou (nájemce).
Pfiedmûtem smlouvy je pronájem bytu
v budovû ã.p. 155 v Dolních Jirãanech za
684 Kã mûsíãnû.
III. Schvaluje
znûní nájemní smlouvymezi Obcí Psáry (prona-
jímatel) a Lenkou Kliãkovou (nájemce). Pfied-
mûtem smlouvy je pronájem bytu v budovû
ã.p. 154 v Dolní Jirãanech za 1923 Kã mûsíãnû.
IV. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry (pro-
najímatel) a Lenkou Matou‰ovou (nájemce).
Pfiedmûtem smlouvy je pronájem bytu
v budovû ã.p. 13 v Dolních Jirãanech za 2019
Kã mûsíãnû.
V. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
nájemních smluv.

RO Usnesení ã. 91/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor
mezi Obcí Psáry (nájemce) a Stfiedoãesk˘m
krajem zastoupen˘m Domovem Laguna Psá-
ry (pronajímatel). Pfiedmûtem smlouvy je pro-
nájem nebytov˘ch prostor v areálu Domova
Laguna pro poskytování náhradních prostor
pro matefiskou ‰kolu za nájemné ve v˘‰i 1 Kã
mûsíãnû a za sluÏby 15 000 Kã mûsíãnû.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
nájemních smluv.

RO Usnesení ã. 92/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry (objed-
natel) a Unicen, s.r.o. (zpracovatel). Pfiedmû-
tem smlouvy je vypracování povodÀového plá-
nu obce za cenu 54 400 Kã.
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II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 93/16-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení
je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti
rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psáry
ã. 17-2009 konaného dne 20. ãervence
2009 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 94/17-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení smlouvy o v˘pÛjãce mezi Obcí Psáry
a Tondach âR, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy jsou
gastro nádoby.

RO Usnesení ã. 95/17-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení smlouvy o pfievodu vlastnictví
k majetku âeské republiky mezi Obcí Psáry
a âeskou republikou - Ministerstvem vnitra.
Pfiedmûtem smlouvy je bezúplatn˘ pfievod 2 ks
zásahov˘ch hasiãsk˘ch bot, 1 ks ochranného
odûvu – blÛzy a 1 ks ochranného odûvu – kal-
hot pro SDH Psáry.

RO Usnesení ã. 96/17-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 smlouvy o dovybavení pro-
vozu kuchynû M· Psáry ze dne 9. 6. 2009 mezi
Obcí Psáry a HM ,s.r.o.. Pfiedmûtem dodatku je
úprava - sníÏení ceny díla na cenu celkem
1 698 891,6 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 97/17-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení
je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti
rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psáry
ã. 18-2009 konaného dne 3. srpna 2009
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 98/18-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 4/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Michalu Janãu‰kovi – pozemek parc. ã.
141/169, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 99/18-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou na opravu
v˘molÛ v ul. U Studny za cenu 17 350 Kã
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a s opravou asfaltov˘ch povrchÛ a vytvofiení
rigolu pro odvod de‰Èové vody v ul. Na Vápen-
ce za cenu 194 185 Kã.

RO Usnesení ã. 100/18-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s uzavfiením licenãní smlouvy mezi Obcí Psá-
ry a Triada, s. r. o. Pfiedmûtem smlouvy je
poskytnutí uÏivatelsk˘ch práv k poãítaãovému
programu Knihomol za cenu 4200 Kã.

RO Usnesení ã. 101/18-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s v˘bûrem dodavatele na vybavení kuchynû –
nádobí do M· Psáry, a to firmy HM, s. r. o., za
cenu celkem 68 893 Kã.
II. Souhlasí
se zasláním objednávky na v˘‰e uvedenou akci.

RO Usnesení ã. 102/18-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení
je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti
rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psáry
ã. 19-2009 konaného dne 17. srpna 2009
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 103/19-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ manÏelÛm Vránov˘m – pozemek parc.
ã. 659/28, k.ú. Psáry.

RO Usnesení ã. 104/19-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

místostarostka ãlen rady
Lucie Kubalo‰ová Václav Novák

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení
je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti
rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psáry
ã. 20-2009 konaného dne 31. srpna 2009
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 105/20-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 4/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Danû Fákové – pozemek parc. ã. 141/160,
k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 106/20-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Marku Ulãovi, Ing. Pavlu Zdychyncovi, man-
ÏelÛm Jirou‰ov˘m, manÏelÛm Veselkov˘m,
manÏelÛm Vesel˘ch – na v˘stavbu inÏen˘r-
sk˘ch sítí a komunikace na pozemcích parc.
ã. 679/1 a 631/1, k.ú. Psáry
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RO Usnesení ã. 107/20-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Zuzanou KfiíÏovou. Pfiedmûtem smlouvy je
nájem bytu v budovû OÚ v ul. PraÏská na dobu
urãitou od 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010. Nájemné
je stanoveno ve v˘‰i 2824 Kã mûsíãnû
a 1600 Kã mûsíãnû za sluÏby.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
nájemní smlouvy.

RO Usnesení ã. 108/20-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od Bedfiicha
Málka – opravy vozovky na opravu asfaltového
povrchu v kfiiÏovatce ul. Na Vápence a Ve Sva-
hu za cenu 19 280 Kã.

RO Usnesení ã. 109/20-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení
je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti
rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
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Tomáš Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVVVOOOODDDDAAAA----TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ ----PPPPLLLLYYYYNNNN

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 
Ø 40–250 mm

OPRAVY PLYNOSPOTŘEBIČŮ

VODA – opravy, rekonstrukce, výměny el. 
spotřebičů, baterie, WC atd.

TOPENÍ – opravy rozvodů, výměny radiátorů
montáže, železo, měď, plast, atd.

PLYN – opravy a čištění plynospotřebičů
všech značek, výměny, rekonstruk-
ce rozvodů, železo, měď, revize

ELEKTRIKÁŘI – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

VŠE ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094

Koupím pole, louky,
zahrady. 
Tel.: 603 442 474

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881

mobil: 602 504 174

servis, služby, vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK

Psáry 65
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od 15. 7. 09. do 15. 9. 09

V tomto období se uskuteãnily pravidelnû provádûné ãinnosti
obecní údrÏby:
� Opakované sekání travin na obecních pozemcích vãetnû odvozu.
� T˘denní svozy pytlÛ s odpady z chatov˘ch oblastí, ve dnech 31. 8.

a 1. 9. Bylo dosaÏeno maxima poãtu svezen˘ch pytlÛ ve v˘‰i 481 ks. 
� Zaji‰tûn chod sbûrného dvora a svozy od obyvatel.
� Úklid  sbûrn˘ch hnízd, ãi‰tûní zastávek a vefiejn˘ch míst.

Mimo tyto ãinnosti bylo provedeno údrÏbou obce:
� Zhotoven nov˘ chodník ze zámkové dlaÏby délky 80 m, propojující za hfibitovem

v Dolních Jirãanech náves s ulicí PraÏská a umístûny dopravní znaãky zákaz vjezdu nad
3,5 t podél tohoto chodníku.

� Rozvezeno 50 t + 15 t  kamene na zásyp hlubok˘ch v˘molÛ svahovit˘ch ãástí cest do:
ul. Vysoká, Na Vysoké, Ke Kukaláku, Na Babu, nedokonãeno pro nedostatek materiá-
lu, bude se pokraãovat.

� Oprava v˘molÛ zpevnûn˘m zásypem ul. Ve StráÏi, Akátová a Nad NádrÏkou.
� Pro matefiskou a základní ‰kolu provedené malífiské, zednické, úklidové a stûhovací prá-

ce v souvislosti se zaãátkem ‰kolního roku. 
� Nátûry dûtsk˘ch prvkÛ a laviãek na dûtském hfii‰ti v Psárech vãetnû kompletního

úklidu.
� Úprava pfiístupové cesty k vodním zdrojÛm v Psárech

Dal‰í opravy silnic:
� Roz‰ífiení Na Vápence ve spodní ãásti pfii pravé stranû od ul. Jílovská aÏ k ul. Lesní

a vytvofiení rigolu pro odvod de‰Èové vody v provedení s asfaltov˘m povrchem. Hlav-
ním cílem je zamezení neustálému splavování kamene do ul. Jílovská o plo‰e 241 m2. 

� Oprava recyklátem v ul. U Studny, oprava nájezdu z ulice Pod StáÏí do ulice Na Vápen-
ku a oprava cesty u zvoniãky v Psárech  - po‰kození po povodních.

Ing. Miroslav Vítkovsk˘
2. 9. 2009

Co se v obci udělalo
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Z mechem zarostlého kamene se
během letního období vyloupla do
své krásy  psárská  zvonička.  Díky
obci, která na její opravu uvolnila
finanční prostředky ze svého rozpo-
čtu, a pečlivosti restaurátorky Olgy
Duškové tu Na Návsi stojí úctyhod-
ná památka, která odjakživa byla
spjata s obcí. 

V historick˘ch  kníÏkách se doãítáme, Ïe
zvoniãky hrávaly v dávn˘ch dobách dÛleÏitou
roli v pospolitosti obce. Lidé se zde scházívali
na pravidelné podveãerní klevety, to kdyÏ
zvoník ohla‰oval veãerní zvonûní. Ale zvony
zvûstovaly také ranní kuropûní, poledne,  i to,

kdyÏ se nûkdo odebral na pravdu boÏí. KdyÏ
byla obec bohatá, mûla zvoniãku vût‰inou
z kamene, tedy draÏ‰í, pokud se jednalo
o chudou vesniãku, ãasto byla zvoniãka jen ze
dfieva. Ta psárská je postavena ze Ïuly, jen ten
provaz, za kter˘ se asi kdysi dávno pfiedávno
tahávalo, uÏ odvál ãas. A je‰tû nûco: na vrch
zvoniãky vÏdycky patfiil kfiíÏ, aÈ uÏ z kamene ãi
Ïeleza, litiny… Tady v Psárech chybûl. 

Krása kamene 
KdyÏ restaurátorka Olga Du‰ková projíÏdí

obcemi, nedá jí, aby se nerozhlíÏela kolem
a obãas, jak sama fiíká, se objeví nevídaná krása.
Nutno fiíct, Ïe paní Du‰ková je odjakÏiva spja-
ta  s keramikou, kamenem a vÛbec v˘tvarnou

9PSÁRSKÝ
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Kterak zvonička
k novému kabátu přišla 
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ãinností, a narozdíl od nás, bûÏn˘ch spû cha -
jících lidí, si té krásy a skvostu vÏdycky v‰im-
ne. Tak se zrodila spolupráce mezi ní
a psárskou obcí. Nejdfiíve v‰ak do‰lo k finanãní
rozvaze a projektu. 

Nûktefií místní obãané chodili okukovat,  jak
se zvoniãka mûní do své krásy, jin˘m se práce
nelíbila. Na‰el se i místní pamûtník, kter˘ res-
taurátorce  vykládal pohnutou ãást historie
o tom, jak se zvoniãka zbourala a opût postavi-
la. To pr˘ byla 50. léta, zvoniãka stála v zatáãce
u Staré hospody, a jak uÏ to mnohde  v obcích
bylo, i tady do‰lo na odstranûní zvoniãky.
„Na‰tûstí“ byla zahozena za pomník  a zfiejmû
se na ni pozapomnûlo. Pfii‰la léta 70.  a místní
rybáfii si udûlali úctyhodnou  brigádu:  za tfii dny
byla totiÏ zvoniãka opût postavena, a to v místû,
kde stojí dodnes. Rybáfie uÏ odvál ãas, ale zvo-
niãka dnes pfiipomíná jejich obûtavost. 

Pfii souãasné opravû pomohla Obec i jinak:
vypomohla zajistit postavení le‰ení, ale dluÏno
podûkovat v‰em místním, ktefií vypomohli
s dodáním trubek na le‰ení. Pak uÏ staãila jen
elektfiina a voda a mohlo se zaãít. Paní Du‰ková
se usmívá a dodává: „Ty trubky snad byly od
v‰ech místních lidí, nevím, jak si pak poznali
kaÏd˘ tu svoji.  Trubkové le‰ení totiÏ nikdo
neodcizí a dá se postavit tak, abych mohla na
zvoniãce pracovat i v horních partiích, kde je
umístûn˘ zvon. Jeho ãi‰tûní totiÏ bylo zdlouha-
vé, ãistí se kolem dokola, vãetnû srdce zvonu,
ale musejí se napfied vysbírat kameny, tûch bylo
pod zvonem poÏehnanû.“ 

A jak tedy oprava probíhala? 
Je to sloÏitûj‰í, ale ve struãnosti asi takto:

Cel˘ kámen se ruãnû vyãistil, zpevnil a na
nûkter˘ch místech byly osazeny nekorodující
armatury. Chybûjící architektonické prvky byly
domodelovány pomocí umûlého kamene. Posléze
se kámen patinuje a napou‰tí hydrofobním
nátûrem proti vlhkosti. Zaãíná se vÏdycky ãistit
shora dolÛ a nakonec se ãistí zvon za pomoci
past, a hlavnû vlastních rukou. To je pak tfieba
udûlat takov˘ rukáv okolo, aby se ‰pína ze zvo-

nu nedostala na vyãi‰tûn˘ kámen. Îelezné nosné
prvky a táhla zvonu byly vyãi‰tûny a opatfieny
nekorodujícím nátûrem. Dfievûná souãást zvonu
byla také vyãi‰tûna, zpevnûna, praskliny vytme-
leny a poté uÏ byla provedena závûreãná fixáÏ.
Potom se vysekal zbytek materiálu, kter˘ byl
u neexistujícího kfiíÏe, a osadil se kfiíÏ nov˘. Na
ten musela udûlat paní Du‰ková návrh, protoÏe
se nedochovalo jeho pÛvodní vyobrazení.  KfiíÏ
pak podle návrhu  vyrobil mistr kováfi Zdenûk
Vrbick˘ z Bukovan u T˘nce n. Sázavou. 

UÏ pfied zahájením práce vydatnû lilo
a restaurátorka Du‰ková tak musela pracovat
nûkolik dní v de‰ti a zimû. Místní mohli vidût,
Ïe zvoniãka byla urãitou dobu zakryta plachta-
mi – to  aby mohla hmota vysychat. „Nic
pfiíjemného, kdyÏ fyzicky makáte cel˘ den. Jsem
zvyklá pracovat peãlivû…, ale dalo se to vydrÏet.
Inu, kaÏdá práce má nûco do sebe a kaÏd˘ si
vybereme to, co nás baví. Ale dobr˘ v˘sledek
vÏdycky potû‰í a zahfieje na du‰i mne a snad
i místní obãany,“  dodává Olga Du‰ková. 

Text: mk 
Foto: mk a archiv restaurátorky
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VáÏení,
uÏ více neÏ rok sledujeme spokojenost na‰ich

zákazníkÛ s prací úfiedníkÛ Mûstského úfiadu âerno-
‰ice. V˘sledky ‰etfiení jsme vyhodnotili a do‰li
k závûru, Ïe zejména na pracovi‰ti v Podskalské uli-
ci je tfieba zohlednit ãasté poÏadavky na roz‰ífiení pra-
covní doby. Pfiedev‰ím jde o agendy odboru Îivno-
stensk˘ úfiad, Odboru dopravy (evidence vozidel
a vydávání fiidiãsk˘ch prÛkazÛ) a agendu Odboru
správního (vydávání cestovních dokladÛ a obãansk˘ch
prÛkazÛ vãetnû provádûní zmûn). Tedy pracovi‰È
s nejãetnûj‰í náv‰tûvností.

Od poãátku záfií do konce listopadu leto‰ního roku

jsme proto roz‰ífiili hodiny pro vefiejnost na vybran˘ch
pracovi‰tích, a to v pondûlí do 18.00 a v pátek od 7.00.
Jde o zku‰ební provoz, v jehoÏ prÛbûhu budou moci
obyvatelé v‰ech 79 obcí na‰eho správního obvodu
nav‰tívit úfiad, neÏ pÛjdou do práce, nebo naopak poté,
co se z práce pozdû odpoledne vracejí. Po uplynutí tfií
mûsícÛ bude zku‰ební provoz vyhodnocen a pokud se
zjistí, Ïe roz‰ífiení úfiedních hodin bude skuteãnû vyu-
Ïíváno, zmûní se zku‰ební provoz na trval˘.

Helena Lang‰ádlová, 
místostarostka 

Mûstského úfiadu âerno‰ice

11PSÁRSKÝ
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Městský úřad Černošice informuje

Roz‰ífiení hodin pro vefiejnost na pracovi‰tích Mûstského úfiadu âerno‰ice
(zku‰ební provoz záfií – prosinec 2009)
Na základû vyhodnocení prÛzkumu spokojenosti obãanÛ se sluÏbami mûstského úfiadu rozhodlo vedení mûsta
o spu‰tûní zku‰ebního provozu roz‰ífiení hodin pro vefiejnost na vybran˘ch pracovi‰tích Mûstského úfiadu âer-
no‰ice.
Hodiny pro vefiejnost se prodluÏují v pondûlí do 18:00 a v pátek od 7:00 na tûchto pracovi‰tích:
Pracovi‰tû âerno‰ice
podatelna pfiihlá‰ení k trvalému pobytu
pokladna v˘dej hotov˘ch OP
ovûfiování listin a podpisÛ vydávání v˘pisÛ z CZECHPOINT
Pracovi‰tû v Praze 2, Podskalská 19
podatelna pokladna 
pfiepáÏková pracovi‰tû odboru dopravy – evidence vozidel, vydávání fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
pfiepáÏková pracovi‰tû správního odboru – vydávání cestovních dokladÛ a obãansk˘ch prÛkazÛ a provádûní zmûn
(kompletní agendy)
Pro ostatní pracovi‰tû úfiadu zÛstávají hodiny pro vefiejnost nezmûnûny (viz www.mestocernosice.cz), a to:
âerno‰ice: pondûlí a stfieda 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00

úter˘, ãtvrtek a pátek 8:00 – 11:30 (vybraná pracovi‰tû)
Praha, Podskalská: pondûlí a stfieda 8:00 – 17:00

úter˘, ãtvrtek a pátek 8:00 – 12:00 (vybraná pracovi‰tû)
Po 3 mûsících zku‰ebního provozu bude v prosinci 2009 vyhodnoceno vyuÏívání této roz‰ífiené sluÏby a od
ledna 2010 dojde buì k trvalé zmûnû, nebo bude projekt upraven ãi v pfiípadû nevyuÏívání i zastaven.
Pfiipomínáme, Ïe i v tûchto roz‰ífien˘ch hodinách pro vefiejnost na pracovi‰ti Podskalská 19, Praha 2, je moÏné
si pfiedem objednat pofiadové ãíslo na urãitou hodinu prostfiednictvím webov˘ch stránek mûsta –
www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientÛ, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro vefiej-
nost jednotliv˘ch pracovi‰È, pfiípadná omezení ãinnosti a kompletní telefonní seznam. Je zde také moÏnost sle-
dovat pofiadí ve frontû a rychlost odbavení.
Telefony – spojovatelky jednotliv˘ch pracovi‰È:
221 982 111 – spojovatelka úfiadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV).
251 081 521 – spojovatelka úfiadu v âerno‰icích pro pracovi‰tû Riegrova i Karl‰tejnská.

Ing. Jana Ullrichová, vedoucí Odboru kanceláfi starosty, jana.ullrichova@mestocernosic.cz
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Nová kuchyně
V průběhu letošních prázdnin se v naší mateřské škole opět pilně
pracovalo. Tentokrát se dějištěm stala kuchyně, kde se instalovaly
nové spotřebiče a další kuchyňské vybavení. 

Aproã? V roce 2003 pfiestala stávající kuchyÀ ze 70. let vyhovovat hygienick˘m poÏa-
davkÛm, a proto byla upravena pouze na v˘dejnu. V roce 2008,  kdy probíhala celková
rekonstrukce prostor ‰kolky a její roz‰ífiení, uÏ bohuÏel na kuchyÀ  nezbyly peníze. Obec
se v‰ak zavázala, Ïe vybavení dokonãí do zaãátku následujícího ‰kolního roku 2009/2010.
Na jafie 2009 probûhlo v˘bûrové fiízení a mohlo se zaãít s realizací akce za cca 1,8 mil. Kã.
Pfii celkové rekonstrukci byly v‰echny prostory pro potfieby v˘vafiovny pfiipraveny, a tak
montáÏ zafiízení kuchynû, zázemí na pfiípravu jídel, mytí pfiepravek a skladovacích prostor
probûhla v krátkém ãase. Zaãátkem srpna byly na‰e kuchafiky pro‰koleny odborn˘m per-
sonálem a mohl se tak uskuteãnit i zku‰ební provoz. 
V̆ sledkem je nová moderní kuchyÀ s kapacitou 400 jídel. V souãasné dobû se pro potfie-

by Z· a M· vafií 265 jídel dennû. âást volné kapacity bude na základû pfiedchozí dohody
s fieditelkou ‰koly Milenou TrÛblovou  – na tel.: 241 940 657 – moÏné vyuÏívat jako stra-
vování zejména pro na‰e seniory. Této sluÏbû se budeme detailnûji vûnovat v pfií‰tím zpra-
vodaji.

Text: Lucie Kubalo‰ová
Foto: archiv ‰koly
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Prořezávání a kácerní stromů 
pomocí horolezecké techniky ODSHORA 

a další výškové práce od A do Z.
Michal Pták – tel. 603 712 174

Ráno jako kaÏdé jiné a pfiece jiné. Vy‰per-
kované tfiídy dychtivû ãekaly na staronové
i nové dûti a nemohly se doãkat jejich pfiícho-
du. Napûtí d˘chalo ze v‰ech stran. Sluníãko-
vé hodiny v prÛãelí budovy odbily jiÏ sedm
hodin, a ve tfiídách panovalo stále ticho jako
v kostele, skoro to vypadalo jako by se prázd-
niny je‰tû nechtûly vzdát svého kralování.
Dûti ale nezapomnûly! Pfiicházely v dopro -
vodu sv˘ch rodiãÛ, nûkteré  –  stejnû jako na
konci ‰kolního roku  –  s kytiãkou na uvíta-
nou. Paní uãitelky se radovaly spoleãnû
s dûtmi a nov˘ ‰kolní rok se stával skuteãnos-
tí. Pfied‰koláci za celou Sluníãkovou  ‰koliã-
ku a ‰kolu pfiestfiiÏením stuhy slavnostnû
otevfieli novou a modernû vybavenou kuchy-
ni, která svoji pfiedpremiéru mûla jiÏ v pfiíprav ném t˘dnu, kdy kulináfiské umûní kucha-
fiek ocenila také  starostka obce. ¤editelka ‰koly v‰em uãitelkám i dûtem popfiála bájeãn˘
den a nezapomnûla ani na dûti v Domovû Laguna, tfiídu SlÛÀátek. Nov˘ ‰kolní rok byl
odstartován.

Text: Dana Kristen
Foto: archiv ‰koly
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První školní den ve
Sluníčkové mateřské
škole 
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firma Novera, spol. s r.o. Tak jako vět-
šina psárských podnikatelů i Václav
Novák začínal s pod ni katelskou čin-
ností ve svém bytě. Také on skloubil
svoji předešlou profesi a praxi, aby se
firma během několika let dostala do
povědomí nejen blízkého okolí. 

Jak to všechno začalo
Václav Novák zaãal podnikat v roce 1999 po

pûtiletém  pÛsobení v oblasti stavebního materiá-
lu. Zaãínal sám v Psárech a ve svém regionu pre-
zentoval svoji firmu, která v té dobû mûla kance-
láfie v jeho bytû. Pak pomohla rodina. Zakázek
pfiib˘valo, místnost nestaãila a bylo nutné hledat

expandovalo, Václav Novák mûl velmi dobrou pra-
xi i zku‰enost, nelenil, zaãal tvrdû pracovat, a tak
se zaãaly hrnout zakázky. Jak to dopadlo? Opût se
pronajala dal‰í kanceláfi, pfiibrali se noví zamûstnan-
ci a samozfiejmû s tím se najal i tolik potfiebn˘ sklad
v Libni, kter˘ slouÏí jako prodejna stavebnin. 

Po pûti ‰esti letech se prostory Novery zvût‰i-
ly a v souãasné dobû ãítají na  380 metrÛ ãtvereã-
ních kanceláfisk˘ch ploch, nav˘‰eno o velk˘ sklad.
Poãet zamûstnancÛ se rovnûÏ nav˘‰il, práci zde
dostali lidé z blízkého regionu a samozfiejmû pfii
velk˘ch zakázkách zamûstná firma navíc je‰tû tfie-
ba 60 zamûstnancÛ z blízkého okolí, takÏe pracov-
ních pfiíleÏitostí nabízí víc neÏ dost.

Vzájemná spolupráce i tolerance

„S vût‰ími prostory do‰lo samozfiejmû i na roz-
‰ífiení na‰í ãinnosti,“ fiíká Václav Novák
a pokraãuje: „Zaãali jsme s realizací rodinn˘ch
domkÛ, projektÛ, nástavby, a ve finále na‰e firma
pÛsobila pfii bytov˘ch v˘stavbách jako investor,
napfiíklad jsme realizovali Jesenici-City a dal‰í.
A osobnû si myslím, Ïe s nûkter˘mi lidmi, ktefií
u nás pracují, jsem  -  jak se fiíká - vyhrál v loterii.
Na‰emu t˘mu v‰ak trvalo dlouho, neÏ se sehrál.
BohuÏel jsme se museli s nûkter˘mi zamûstnanci
i rozlouãit. Nûkteré Ïeny ode‰ly na matefiskou
dovolenou – to je ta pfiíjemnûj‰í stránka odchodu,
jiní ode‰li tfieba za jin˘m cílem, nebo zde nebyli
spokojeni, ostatnû je to tak ve v‰ech firmách. Nyní,
dalo by se fiíci, jsme ustálen˘ kolektiv
a samozfiejmû vedení firmy vloÏilo nemalé finanã-
ní ãástky do ‰kolení sv˘ch  zamûstnancÛ. Stále se
musejí profesnû zdokonalovat tfieba managefii,
technici… Chceme, aby na‰e firma fungovala na
profesionální úrovni, coÏ se – myslím – dafií. V‰ak
také letos oslavíme 10 let trvání firmy.“

Kulatou
desítku
letos oslaví

vût‰í prostory, ale i pracovníky pro roz‰ifiující se
firmu. Pfiesunul se do Jesenice,  protoÏe to bylo nej-
blíÏe, a zprvu  jedna  kanceláfi slouÏila k zaji‰Èování
zakázek. Hlavním cílem byl tehdy prodej staveb-
ního materiálu a dovoz slovenského cementu, kte-
r˘ prodávala Novera po celé âeské republice.

Pfii kaÏdém podnikání je dobré ‰tûstí popadnout
za paãesy, jakmile se objeví, a to musí kaÏd˘ pod-
nikatel vystihnout a vyuÏít. V té dobû  stavebnictví
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A zákazníci?

Jsou s prací firmy spokojeni, jak by ne. Hlavní
„zbraní“ firmy Novera a je totiÏ cenová politika,
a pfiedev‰ím vstfiícnost potfiebám a pfiáním zákaz-
níka, zaloÏené na plném garantování kvality
a termínech realizace. Firma je drÏitelem certifiká-
tÛ norem ISO 9001, 14001 a evropské ochranné
známky, to aby se  Novera mohla ucházet o státní
zakázku. 

nechtûl chlubit, ale jasné je, Ïe jeho pomoc je vidût
v‰ude. Podporují ‰koly, ‰kolky, fotbalisty, kulturu,
dûti, pomáhají v Domovû Laguna, v obci pak pfii
opravû kostela… AprotoÏe pomáhají ve svém regi-
onu, tak tfieba Dûtsk˘ den sponzoruje Novera hned
osmkrát, to samé je s vánoãní besídkou atd…, tak-
Ïe za rok je to pûkná suma a málokdo si to uvû-
domuje.

A vize firmy? Samozfiejmû dal‰í projekty
v˘stavby spojené se sluÏbami, ale i rekon strukce,
a pfiedev‰ím spokojenost v‰ech zákazníkÛ i
zamûstnancÛ. 

Na jedné straně práce, na straně dru-
hé odpočinek

„UÏ jako mal˘ jsem chtûl b˘t závodníkem, ale
pfied  osmi lety mû kamarád získal k tomu, aby-
chom mûli t˘m a zázemí, vãetnû dvou tfií aut, kte-
rá by jezdila pod na‰í firmou – a uÏ to jelo. Splnil
jsem si svÛj sen,“ fiíká Václav Novák. A tak  tfieba
v  nûmeckém Divinil Cupu, ale i v âeské republi-
ce získal tento t˘m mnohá ocenûní, která mÛÏete
vidût v pracovnû pana Václava. Py‰ní se zde doslo-
va celá ‰kála nale‰tûn˘ch vítûzn˘ch pohárÛ.
A na závûr? Bylo by toho je‰tû mnoho, ale

zhruba fieãeno: Koho Novera zamûstnává, toho
také podporuje.  
Závidíte úspûch, peníze, tvrdou dfiinu, práci

od nevidím do nevidím? NezapomeÀte, Ïe pod-
nikatel ruãí za v‰echny zamûstnance: musí mít
zázemí, práci, v˘platy… Tak je‰tû závidíte?
Zkuste tedy podnikat…, to pfiece mÛÏe kaÏd˘.

Text: mk
Foto: archiv Novery 

S rostoucím nárÛstem automobilové dopravy
zde také ãasto fie‰í otázku garáÏí a propojení
s obytn˘m domem. A to buì v realizaci nové stav-
by, nebo jen pfiístavby garáÏe, ale vÏdy s ohledem
na pfiání zákazníka i na estetick˘ celkov˘ pohled
stavby. A pokud má zákazník i pfiání pomoci
s úvûrem ãi hypotékou? Ani to není problém,
pomoc pfii financování je uÏ v dne‰ní dobû samo-
zfiejmá, ostatnû ãasto pomáhají meziúvûry
s kombinací stavebního spofiení a s vy fie‰ením tedy
pomohou právû v této firmû.

Na otázku, zdali Novera sponzoruje nûjakou
ãinnost, se pan Novák jen pousmál, vÛbec se
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Co vedlo k otevfiení ‰koliãky? 
S kamarádkou Marcelou jsme pfiem˘‰lely, jak

sv˘m dûtem zajistit takové pfied‰kolní vzdûlává-
ní, které bude respektovat jejich individuální
v˘voj a senzitivní fáze (zvlá‰tní  vnímavosti
k získávání urãit˘ch schopností) a kde budou
na‰e dûti respektovány jako jedineãné bytos-
ti…..Vozit je do Prahy? Trochu nesmyslné, kdyÏ
bydlíme v krásném a zdravûj‰ím prostfiedí za Pra-
hou. A protoÏe jsme znaly Simonu,  uãitelku
s bohat˘mi pedagogick˘mi zku‰enostmi
a zápalem pro Montessori pedagogiku, rozhodly
jsme se, Ïe se pokusíme vytvofiit vlastní ‰kolku
a nabídnout tyto moÏnosti i dal‰ím dûtem z okolí. 

Jak dlouho je v provozu ?
·koliãka funguje jiÏ druh˘m rokem. Máme

za sebou spoustu práce, hledali jsme dÛm
s prostornou hlavní místností (tfiídou)
a zahradou. Pak jsme ho museli vybavit vhod-
n˘m nábytkem pro dûti a hlavnû speciálními
Montessori didaktick˘mi pomÛckami.

Kdo hradil financování ‰koliãky? 
ZaloÏení, vybavení a rozjezd ‰koliãky jsme

financovali z vlastních zdrojÛ. Obãanské sdru-
Ïení funguje na neziskové bázi a náklady na
jeho provoz jsou hrazeny z darÛ a pfiíspûvkÛ
zejména rodiãÛ dûtí nav‰tûvujících na‰í ‰koliã-
ku. Se sponzoringem je to v dne‰ní dobû ‰pat-
né, neboÈ v ekonomické krizi se snaÏí v‰echny
subjekty spí‰e ‰etfiit. 

Kolik k vám  chodí dûtí?
Kapacita ‰koliãky je 16 dûtí pfii celot˘denní

docházce. Vzhledem k tomu, Ïe mlad‰í dûti
docházejí vût‰inou na dva nebo tfii dny, je cel-
ková kapacita ‰koliãky vût‰í. Loni jsme mûli pfii-
hlá‰en˘ch 18 dûtí, ale nebylo úplnû plno.
Podobné je to i letos, kdy stále je‰tû máme pár
voln˘ch míst.

je hlavním mottem celé Montessori
pedagogiky. Vyjadřuje, že role učite-
le je postavena na nenápadném
vedení a taktní pomoci. Ing. Zdence
Jirešové, která je spoluzakladatel-
kou Mateřského centra Montessori,
o.s. , a sama má dvě malé děti, jsme
položili několik otázek. Toto centrum
provozuje také Montessori školičku
u rybníčku v Dolních Jirčanech. 

Pomoz mi, abych to
dokázal sám

Prozraìte, kde se nachází  tato ‰koliãka a co
je její hlavní náplní…

·koliãka se nachází v rodinném domku
u malého rybníãku, odtud také název „u rybníã-
ku“. A co to je Montessori?  Jedná se
o vzdûlávací systém nazvan˘ podle své autorky,
italské lékafiky Marie Montessori, kter˘ vychá-
zí z potfieb malého dítûte, uãí ho rozvíjet jeho
pfiirozené schopnosti a smyslové vnímání. Tato
metoda pomocí speciálních uãebních pomÛcek
a vytvofiením vhodného prostfiedí podporuje pfii-
rozen˘ zájem dítûte, pomáhá mu zafixovat si
správné pracovní návyky i vytváfiet svÛj vlastní
úsudek.
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Máte ‰koliãku rozdûlenou na tfiídy? Jak?

Vûkovû?
Ve ‰koliãce je jedna smí‰ená tfiída s dûtmi od

2,5 do 6 let. Smí‰ené tfiída podporuje u star‰ích
dûtí ohleduplnost a schopnost pomáhat mlad‰ím
dûtem  a ty se zase rychleji uãí od star‰ích dûtí. 

MÛÏete prosím struãnû shrnout systém
v˘chovy? PfiestoÏe se prolíná hrou ve v‰ech
pfiedmûtech, ãím je odli‰n˘ od bûÏné matefiské
‰koly?

Jak˘ je denní reÏim ‰koliãky? V kolik ráno
musí dítû nejpozdûji dorazit do zafiízení? 

Dûti mohou do ‰koliãky pfiicházet mezi 7:30
a 8:30 hod. V 8:45 hod. zaãíná spoleãné pfiiví-
tání a zahájení dne. Ve 12:45 hod. konãí dûti
s dopolední docházkou, odpoledne si rodiãe
vyzvedávají své dûti do 17 hod.

Jak je to u vás s jídlem? Co svaãiny? 
Dopolední svaãinku mají dûti k dispozici od

8 hod. do 9:30 hod. formou bufetu. Dûti si
mohou vybrat z nabízeného peãiva, pomazánky,
ãerstvé zeleniny ãi cornflakes nebo müsli, kdy
chtûjí, co chtûjí a obslouÏí se sami. Obûd je
podáván ve 12 hodin a skládá z polévky
a druhého chodu. Odpolední svaãinky jsou
k dispozici  po odpoãinku vût‰inou ve formû
sladkého zákusku – pudinku, ovocného nákypu
ãi ãerstvého ovoce. Ve‰keré jídlo je pfiipravová-
no pfieváÏnû z biopotravin.

Kolik máte personálu? 
Ve ‰koliãce se stfiídají celkem tfii uãitelky tak,

aby vÏdy byly pfiítomny dvû z nich. Simona je
hlavní Montessori pedagoÏka. Je pfiítomna kaÏ-
d˘ den. Martina plní funkci rodilé mluvãí, mlu-
ví na dûti jen anglicky, aby se dûti nauãily rozu-
mût a domluvit se v bûÏn˘ch Ïivotních situacích.
Dokonce mluví i s rodiãi anglicky, aby se nepro-
zradilo, Ïe umí také ãesky. Vût‰ina rodiãÛ toto
velmi oceÀuje. Eva je pÛvodnû fyzioterapeutka,
ale s dûtmi má jiÏ bohaté zku‰enosti
a v souãasnosti studuje diplomov˘ Montessori
kurs.

Je velice tûÏké shrnout Montessori principy
do nûkolika vût. Jednou z hlavních zásad je –
pfiipravené prostfiedí, coÏ je pracovní místo,
pomÛcky a pfiedmûty k manipulaci uspofiádané
tak, aby umoÏÀovaly osvojení nov˘ch poznatkÛ
samostatnû, bez vnûj‰í pomoci. Je-li získání
dovedností rozloÏeno na tak malé kroky, které
dítû mÛÏe provádût bez pomoci dospûlého, pak
nepotfiebuje dlouh˘ v˘klad, ale je schopno
samostatnû dojít k cíli. To podporuje v dûtech
sebevûdomí, radost z práce a touhu poznávat
a uãit se dál. K dûtem je ve ‰koliãce pfiistupo-
váno s respektem. Dítû má volbu, ãím se chce
zab˘vat, na kterém místû, s k˘m a jak dlouho.
VÏdy se snaÏíme pfiistupovat ke kaÏdému dítû-
ti individuálnû a respektovat jeho v˘voj. Dítûti
je poskytována svoboda tam, kde je schopno
pfievzít odpovûdnost. Abychom rodiãÛm pfiiblí-
Ïili principy Montessori pedagogiky, pravidel-
nû pro nû pofiádáme semináfie. V leto‰ním roce
pfiipravujeme také semináfie pro vefiejnost.
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Stabilní sběrný dvůr,
kter˘ se v Psárech nachází blízko obecního úfiadu, slouÏí od roku 2005 v‰em
platiãÛm odpadu obce Psáry.
Otevfieno je: ve stfiedu od 15.00-18.00 hodin a v sobotu od  9.00–13.00 hodin.
Seznam odpadÛ, kter˘m je tento dvÛr urãen:
Pneumatiky • Stavební suÈ (v men‰ím mnoÏství) • Nebezpeãné odpady
z domácnosti (domácí chemie, olej a tuky, barvy, léãiva) • PouÏitá elektrozafií-
zení  (napfi. lednice, televize, v˘bojky a záfiivky) • Baterie a akumulátory • Bio-
logicky rozloÏitelné odpady (tráva, listí apod.) • Objemn˘ odpad (napfiíklad
nábytek, koberce) • Plasty, papír, sklo, kovy, nápojové kartony • Drobná elek-
trozafiízení (napfiíklad mobilní telefony, elektrické hraãky…)
Pokud si nevíte rady, podrobnou informaci najdete na v˘vûsní tabuli, která je umís-
tûna u sbûrného dvora, nebo se mÛÏete obrátit na jeho pro‰kolené pracovníky.

z kaÏdodenních aktivit, které pro nû pravidelnû
umísÈujeme na internet.

Mohou k vám rodiãe zapsat své dûti je‰tû
bûhem ‰kolního roku? Co pro to mÛÏou udûlat?

Ano, dokud máme volná místa, mÛÏe se
k nám nové dítko zaãlenit i bûhem roku. Staãí,
kdyÏ se podívají na na‰e webové stránky
www.urybnicku.com a zavolají mi: 602 950
429. Vût‰inou si s rodiãi domluvím individuál-
ní schÛzku s prohlídkou ‰koliãky a pfied -
stavením personálu.

Text: mk
Foto: archiv ‰koliãky

Co dûti nejradûji dûlají?
To je velmi individuální. Mlad‰í dûti pracu-

jí hodnû s pomÛckami z praktického Ïivota, tj.
napfi. pfies˘pají hrách, pfielévají vodu, nabírají
nabûraãkou míãky, drtí v hmoÏdífii pi‰koty…
Nûkteré star‰í dûti milují matematické pomÛc-
ky, kdy skládají napfi. ãísla od 1 do 100, jiné zase
skládají písmenka dle rÛzn˘ch pfiedloh. Velmi
oblíbené jsou v˘tvarné ãinnosti, rÛzné míchání
barev a lepení koláÏí. Dûti taky moc rády slaví
narozeniny sv˘ch kamarádÛ a skotaãí na pro-
cházkách a hfii‰ti.

Co chystáte letos nového? 
Zaãali jsme kaÏd˘ den psát rodiãÛm na tabu-

li ve ‰kolce, co jejich dûti cel˘ den dûlaly. Sna-
Ïíme se b˘t konkrétní, aby se rodiãe umûli
sv˘ch dûtí zeptat a povídat si s nimi o dûní ve
‰koliãce.

Dále pro nû vydáváme nov˘ mûsíãní News-
letter, aby byli lépe informováni o tom, co se
dûlo pfiedchozí mûsíc, co nás ãeká následující
mûsíc, jaké je aktuální téma a jaké básniãky
a písniãky se dûti dan˘ mûsíc ve ‰koliãce uãí.
Tím v‰ím se snaÏíme rodiãe více vtáhnout do
dûní ve ‰kolce. Rodiãe také mají moÏnost
nahlédnout do dûní ve ‰koliãce díky fotkám
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Fotbalem se u nás žije
Memoriál Karla Vondráčka

JiÏ po ‰estnácté uspofiádal ná‰ fotbalov˘ klub
Rapid  Psáry fotbalov˘ turnaj na poãest na‰eho
dlouholetého ãlena a funkcionáfie Karla Vond-
ráãka. Memoriál se kaÏdoroãnû pofiádá dva t˘d-
ny pfied zahájením mistrovské soutûÏe. Aktéry
jsou ãtyfii muÏstva a hraje se systémem kaÏd˘
s kaÏd˘m 2x25 minut. Tradiãními úãastníky
jsou hráãi Rapidu Psáry  a âechoslovanu Dolní
Jirãany. Ostatní muÏstva se mûní podle voln˘ch
termínÛ.

Leto‰ní turnaj se uskuteãnil 8. srpna za úãas-
ti jiÏ tradiãních muÏstev, tj. Rapidu Psáry
a âechoslovanu Dolní Jirãany, muÏstva Podolí
a fotbalistÛ z Roãova. V turnaji, kter˘ probûhl
v pfiátelském a sportovním duchu aÏ na mal˘
problém ve v˘kladu propozic ze strany hráãÛ
Podolí, zvítûzili se stejn˘m poãtem bodÛ, ale
lep‰ím skóre fotbalisté Rapidu Psáry. Druhé
skonãilo muÏstvo Podolí, tfietí âechoslovan
Dolní Jirãany a ãtvrtí byli hráãi Roãova.

¤editelem turnaje byl pfiedseda SK Rapid
Psáry Zdenûk Skfiivan.  

Turnaj svou úãastí poctila také velká fanyn-
ka fotbalu  starostka  obce Jana Valá‰ková
s místo starostkou  Luckou Kubalo‰ovou.

Zajistit celou akci není až tak jed-
noduché 

Nyní nám dovolte pár slov k zaji‰tûní memo-
riálu, protoÏe  nezasvûcenému by se zdálo, Ïe
tato akce je jednoduchá záleÏitost. UÏ po skon-
ãení jednoho roãníku se musí okamÏitû pfiipra-
vovat roãník  dal‰í. Nejprve se dohodne termín,
kter˘ musí vyhovovat v‰em zúãastnûn˘m. Dále
jsou to peníze, které je tfieba pro pofiádání turna-
je sehnat, protoÏe startovné nepokryje ve‰keré
náklady. Pfied samotn˘m turnajem je zapotfiebí

vãas ohlásit termín turnaje na OFS Praha-západ
a poÏádat o kvalifikované rozhodãí. Dále je
potfieba napsat  a rozeslat pozvánky, zajistit
poháry.

Do uspofiádání turnaje se zapojují ãlenové
v˘boru sportovního klubu i nûktefií pfiíznivci,
protoÏe bez této dobrovolné aktivity by se
memoriál neuskuteãnil.Vûfiíme, Ïe i v dal‰ích
letech bude turnaj ozdobou spoleãensk˘ch
a kulturních akcí v Psárech.

Nechcete se k nám přidat?

V souãasné dobû jsme zaloÏili pfiípravku, do
které pfiijímáme dûti narozené v letech 2001 aÏ
2003. Vedoucím je  Antonín  Keller, telefon:
602 413 413. Tréninky jsou v úter˘ a ve ãtvrtek
od 17.00 hod. 

Dále máme zájem o Ïáky roãník 1995
a mlad‰í.Vedoucím je  Vizvari Ladislav, telefon:
739 017 229. Tréninky jsou v úter˘ a pátek od
18.00 hod.

Text: Josef Vaverka, Ivo Vondráãek
Mezititulky: redakce

Foto: Martin Polomsk˘
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Okénko do přírody - říjen
V přírodě již je skutečný podzim. Listy

na stromech nás ještě vítají barevnou nád-
herou, než je první mrazíky přinutí snést se
k zemi. Mizí poslední slunné dny babího léta. 

Zdá se, že v přírodě začíná být ticho
a smutno. Stěhovaví ptáci a zpěváci odletě-
li, čekáme, kdy přílet houfů kvíčal se šedi-
vými hlavičkami oznámí, že dále na severu je
již bída o zob. V noci můžeme slyšet
i hlahol hejna táhnoucích hus. Pole jsou
hnědá a většinou zoraná – bez potravy pro
zvěř. Proti minulým časům je již krušno
i zajícům. 

Podle nových poznatků právě od září dochází z náhlého nedostatku potravy
v tomto období k úhynu zvláště mladé zvěře. Proto již od září začínají myslivci
s přikrmováním zajíců a bažantů, od nichž si v době lovu za svoji práci vybírají
minimální daň pro vánoční stůl.

Srnčí zvěř dostává tmavou zimní srst – přebarvuje. Lišky a kuny se brzy pochlu-
bí zimní kožešinou, drobná zvěř se před nimi ukrývá stejně jako před stále přítom-
ným a hladovým jestřábem. Černá zvěř se po sklizni poslední kukuřice vrací do
lesů a ukrývá se v houštinách. Čekáme brzy na první sněhový poprašek – do Mar-
tina s bílým koněm není v kalendáři již tak daleko.

Text a foto: MS BOROVINA
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Cesty 
Pfiíjemn˘ den, spoluobãané! (Zajímavé to

slovo cesty – Ïe?) Pov‰iml jsem si, Ïe dost lidí
doslova nadává na OÚ. Zde si pak vÏdy polo-
Ïím otázeãku? Sakrblé, koho ten hartusující ãlo-
brdíãek asi u voleb sám volil? Ono se to kaÏdé-
mu z nás (vãetnû mû, teda nûkdy) vÏdy lehce
kritizuje toho druhého – Ïe? Jen si to u srdce pfii-
znejme! 

KdyÏ je ãlovûk mlád,  je hned s kaÏdou vûcí
lehce hotov. Ale bude dobré od takového jedno-
tlivce,  co kritizuje, aby sám sobû nejdfiíve fiekl:
„Co já udûlal pro obec a pro spoluobãany?!” To,
Ïe si zde postavil nebo koupil domek, popfiípa-
dû byt, to nic je‰tû neznamená. A hned si sám
snad myslí, Ïe v‰ichni kolem nûho padnou na
zadek, jak se fiíká. To pfiece nikde na celém svû-
tû nemÛÏe oãekávat! Psáry i Jirãany je obec jako
kaÏdá jiná. Má své klady, ale i zápory. Nakonec
je to vÏdy pfieváÏnû o lidech. O celkové vzájem-
né domluvû lidí v ní samé! KaÏd˘ ãlovûk na
celém svûtû má své pfiedstavy, své touhy. CoÏ je
u lidí normální a pozitivní. Ale má jen omeze-
né finanãní moÏnosti ve spoleãenství, v kterém
se pfiece nachází. Zrovna tak OÚ, kter˘ obraz-
nû fieãeno nûkdy „hasí, co nejvíce v obci hofií”,
taky má jen omezené finanãní prostfiedky. A to
musí fie‰it jen lidé jako vy! To si musíme pfiede-
v‰ím uvûdomit! Co dává celá spoleãnost finanã-
nû k jeho spokojenosti pro obãany. Aby tfieba

mohl jezdit spokojenû cestou, nebo jít ke svému
domeãku. Zde musíme pochválit OÚ, Ïe na‰el
finanãní prostfiedky ke zbudování lep‰í cesty
lidem na Vápenku. Ale taky pomohl lidem pod
Vápenkou. Tam se totiÏ pfii de‰ti hrnulo kamení
lidem aÏ na dvorky. Hodnû také sl˘chávám od
lidí, co pfiijedou z dovolené: „Tam se mají, to
byste koukali, jak si oni Ïijou.” Samozfiejmû Ïe
kaÏd˘ má urãitou i pravdu, to jáfiku ano! Ale jen
do urãité míry, vûfite. Ono projet nûkde jinou
obcí, nebo jen chviliãku pob˘t v ní samotné, je
pro hodnocení k na‰í obci a Ïivotu v ní oprav-
du málo. Nûkomu z vás se tfieba zamlouvá, kdyÏ
jede z Prahy, jak v‰ude probíhají nové stavby.
Mnû se to teda nezamlouvá. A taky je to názor,
Ïe? A tak je to se v‰ím a u kaÏdého z nás. Co
ãlovûk, to názor! 

Ale vraÈme se k nám, co nûkdy míjíte, aniÏ si
toho pov‰imnete! A proã? ProtoÏe vás to ve
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va‰em Ïití nikterak momentálnû neobtûÏuje,
a ani to k Ïivotu pfiece nepotfiebujete. Teda hned?!
A ani o tom, co bylo kolem toho v‰eho pokfiiku
i ve svûtû, nemáte nûktefií potuchu a ani zdání!
A o ãem se chci zmínit? Pfiece o CESTù
k va‰emu domu v obci. Ale taky o poslední ces-
tû Ïití ãlovûka! Pov‰imnûte si nûkdy, kdyÏ jede-
te z Jesenice do Dolních Jirãan, Ïe na pravé stra-
nû silnice jsou zbytky torza – BoÏí muka (kfiíÏky).
A u kostela, hfibitova, u silnice zeì – Ïe? ACH –
JO! Co tenkráte bylo pokfiiku, kdyÏ se pfiedûlá-
vala tato hfibitovní zeì! To dokonce i zahraniãní
rozhlas kfiiãel, co se to v tom âeskoslovensku
dûje. Jak ti „zlí necitliví lidé“ jednají. No pfiizne-
jme si jedno po pravdû! Je‰tû Ïe ti tehdej‰í zastu-
pitelé obce tu zeì tenkráte posunuli. Jinak by se
tam uÏ ta va‰e autíãka na silnici vedle sebe neve-
‰la, teda kdyÏ se míjíte. ABoÏí muka? Ta jsou je‰-
tû v hor‰ím stavu, neÏ tenkrát! 

Jedno v‰ak musím fiíci. UÏ od roku 1968, co
pamatuji jirãansk˘ hfibitov, je vÏdy fiádnû upra-
vován a citlivû se o nûj lidé starají! Trochu je
mnû u srdce smutno, kdyÏ se mé oãi upfiou,
podívají smûrem na psársk˘ hfibitov. Oplocení
tenkráte, jak jsem zjistil, zbudovala obec za
pomoci armády - kasáren. V‰ak nûkdy se pfiijì-
te procházkou podívat, jak je zde u hfibitova
a kolem nûho smutno, ale hlavnû nevlídno!
I mal˘ vánek zaná‰í z pfiilehlého pole prach na
náhrobky. No myslím si, Ïe malá finanãní sbír-
ka od jednotlivcÛ v obci by moÏná pomohla
udûlat ze hfibitova dÛstojnou a útulnou zelenou
zahradu pro na‰e drahé, ale i kamarády
a kamarádky, co zde odpoãívají! Co myslíte vy?
Ale pamatujte si jedno. Je to cesta pfied kaÏd˘m
z nás! BohuÏel,  ta v na‰em Ïití poslední! Avûfite
nebo nevûfite, nezáleÏí, zda zrovna to bude ta
psárská zelená zahrada, kde nakonec hlavu svou
sloÏíme! Proto mûjme úctu ke v‰em cestám
a nikdy nezapomínejme na své bliÏní,  kdyÏ uÏ
mezi námi nejsou. ProtoÏe i oni sv˘m Ïitím
a prací budovali cesty, jako je budujeme my.

Na závûr svého ãlánku pfiidám svou báseÀ,
doufám Ïe porozumíte, co jsem tím v‰ím myslel.

Cesty
Jen nikam člověče nespěchej,
řeku Styx na své pouti žitím vynechej.
Odtamtud není návratu zpět,
už neucítíš žádný jarní květ.

Jen na molu zůstaneš,
loď Chárona ve svých očích 
plout zahlédneš.
Bez penízku i podsvětí 
Tvé Já nevezme.

Na lepší cestu se dej!
Svým žitím k světlu kráčej.
Cherubín Tvé Já
pak s úsměvem přivítá.
K bílé bráně nebes 
na rukou svých
s Tvou čistou duší
spěchá.

Je mnoho, přemnoho cest,
ale jen jedna dokáže Tvé kroky 
k Bohu správně vést.

PPoouuttnnííččeekk    –– KK..PP..
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Muzeum v Jílovém je otevfieno dennû mimo
pondûlí (pokud není svátkem): 
9–12 a 13–16 hod., ãerven–srpen 9–17 hod.
VÁÎENÍ NÁV·TùVNÍCI,
muzejní ‰toly pro vefiejnost jsou uÏ otevfieny od 
soboty 4. dubna 2009.

UpozorÀujeme v‰ak, Ïe vstup do ‰toly sv. Antonína Paduánského je omezen na poãet lidí v jed né
skupinû na pût osob, nejniÏ‰í vûk pro náv ‰tûvníky je 12 let, náv‰tûva ‰toly je umoÏnûna pouze pro
pfiedem objednané náv‰tûvníky na pevnû sjednan˘ den a hodinu.
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KAM ZA KULTUROU

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22000099

•• VV  řřííjjnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy  
VVllaassttaa  KKuuddrrnnoovváá  aa    EEmmiill  RRaabboovvsskkýý..  

Všem oslavenkyním a oslavenci gratulujeme a přejeme mnoho
zdraví, štěstí i lásky.

Obecní úřad v Psárech,
za  redakci Monika Kábová

Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dol-
ních Jirčanech i ve vašem blízkém okolí.
Dozvíte se, co nového se událo, kdo je jubilantem, a pokud chcete, aby byla redakce přítomna
u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.

Regionální 
Muzeum 
v Jílovém u Prahy
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Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás, fie‰ení
najdete na stranû 32. Tentokráte jsme pro vás
vybrali hádanky:
1. Které ptaãí mládû se uãí létat bez pomoci

rodiãÛ? Kter˘ pták vÛbec nelétá?
2. Hodiny ukazují 10 hodin. Jak˘ úhel budou

svírat hodinové ruãiãky
a/ za ãtvrt hodiny
b/ za dvû hodiny tfiicet minut.

3. Myslel jsem si ãíslo, násobil jsem ho tfiemi,
k souãinu jsem pfiidal 6, souãet jsem dûlil dvû-
ma. Dostal jsem dvojciferné ãíslo, jehoÏ sou-
ãet ãíslic se rovná 9. âíslice jednotek je o 5
vût‰í neÏ ãíslice desítek.
Které ãíslo jsem si myslel?

Máme tady opût jeden logick˘ problém.
Jeho vylu‰tûní najdete aÏ v pfií‰tím ãísle.

Cestiãka do ‰koly . . . 
Chlapci z jedné ulice vût‰inou chodí do
‰koly spoleãnû. Jsou to Va‰ek, Petr, Du‰an
a Matûj. Du‰an ze 4. Amá dnes v ta‰ce cvi-
ãební úbor, Polá‰ek ze 6. B pravítka
a kruÏítko, Matûj pastelky a Morák zemû-
pisn˘ atlas. Vondfiich chodí do 3. B. Jeden
z chlapcÛ má monogram ze dvou stejn˘ch
písmen. Kdo je ze 6. A? Jak˘ pfiedmût má
dnes Hlásek? U v‰ech ÏákÛ urãete celá jmé-
na, tfiídu a pfiedmût, pro nûjÏ si nesou
pomÛcky.
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Dětem
Pro 
pokročilé 
věkem

Pozvánka na Montessori seminář na téma

ÚVOD DO MONTESSORI PEDAGOGIKY
13. října 2009 od 20 hod.

v prostorách Montessori školičky u rybníčku 
U Rybníčku 614, Dolní Jirčany.
Zveme rodiče, prarodiče, známé,

kteří by se chtěli dozvědět více o metodě Montessori.
Zájemci se mohou přihlásit na:

zdenka@urybnicku.com
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SUDOKU

4 8 9 5
8 9

3 5 7 2 4
3 1 6
7 9 6 3

4 1 5
2 6 1 4 3

3 7
4 6 5 9

¤e‰ení: Houbafiská sezona (srpen 2009)
René Ota Fanda Emil
Hausner Mastík Klofáã Horáãek
hfiiby li‰ky kfiemenáãe bedly     
úãetní fiidiã lékárník obchodník

¤e‰ení ze strany 29 A 32
1. âáp, p‰tros.
2. 145,5°, 165°.
3. âíslo 16.

¤E·ENÍ SUDOKU:

4 7 8 2 1 9 3 5 6
5 2 6 3 4 8 9 7 1
1 3 9 5 6 7 8 2 4
3 5 1 9 2 6 4 8 7
7 9 4 8 5 1 2 6 3
6 8 2 4 7 3 1 9 5
2 6 5 1 9 4 7 3 8
9 1 3 7 8 5 6 4 2
8 4 7 6 3 2 5 1 9

INZERCE

Psárský zpravodaj
Vychází jako dvouměsíčník a v letošním roce
vyjde ještě  v prosinci. Pokud chcete poslat do
redakce jakékoliv příspěvky, rádi je uvítáme. 
Uzávěrka čísla je vždy do 10. v před chá zejí -
cím měsíci, tzn., do prosincového čísla posílej-
te příspěvky či inzerci do 10. listopadu 2009.
Kontakty či cenu za inzerci najdete na 2. stra-
ně  Psárského zpravodaje.

Strana 24 – inzerce
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