
pr
o

si
n

ec
 

20
15

DoLnÍ  J irČAnY •  psÁrY •  ročník  Xi i .  •  č ís lo  6

PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

LAGUNAFEST 2015 20Vítání občánků 11

Staročeský advent
Více na str. 16

Památný křížek 18



2� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�PROSINEC�2015 www.psary.cz 3

Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

VHs Benešov – pohotovost 24 hod. denně 
hlášení poruch 840 205 206 
zákaznické centrum 840 205 206 
e-mail: info@vhs-sro.cz

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

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

  nevyvezené popelnice – rumpold – 
ve všed ní dny v pracovní době 
kzehrovice@rumpold.cz,  312 658 057 
cernosice@rumpold.cz,  251 640 846

  obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba 
 775 775 978

  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 
tel. na oÚ psáry 241 940 454 (v prac. době)

  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní 
Jirčany  731 104 110, 602 539 146

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

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

Informace pro chataře
chatařům a chalupářům se 
psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.
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a�informaceKrásné prožití  

vánočních svátků  
a vše nejlepší  
do nového roku 2016  
vám přeje  
vedení obce Psáry

24. 12., 15 hod.
Dětská vánoční mše
kostel v D. Jirčanech

27. 1. 2016, 19 hod.
Představení Barmanky 
Divadlo radka 
Brzobohatého
odjezd v 17.30 hod.

15. 12., 16 hod.
Vánoční setkání 

v kostele
kostel v D. Jirčanech

17. 12., 14 hod.
Předvánoční 

setkání seniorů
oÚ psáry

14. 1. 2016, 9.30 hod.
Setkání  

Klubu zralého věku
oÚ psáry

28. 1. 2016, 14 hod.
Setkání seniorů

oÚ psáry

16. 12., 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Psáry
oÚ psáry

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce

w

ww.psary.cz

10. 2. 2016, 14 hod.
Diskuzní středa
oÚ psáry
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 30–2015 ze dne 26. 10. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Vít Olmr, Vlasta Málková
Nepřítomni: olga Kramosilová

RO Usnesení č. 125/30–2015
I. bere na vědomí

rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci 
„Vodovod psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“. 

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12126521 
o  poskytnutí podpory mezi obcí psáry a státním 
fondem Žp Čr na akci „Vodovod psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká“. Dodatek vychází ze změ-
ny rozhodnutí ze dne 1. 10. 2015.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 126/30–2015
I. bere na vědomí

rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci 
„Kanalizace psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 

a ulice pod Kostelem“. 
II. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12131811 
o  poskytnutí podpory mezi obcí psáry a státním 
fondem Žp Čr na akci „Kanalizace psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“. 
Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 
1. 10. 2015.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 127/30–2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o připojení k distribuční sousta-
vě mezi obcí psáry a ppD a. s. předmětem smlouvy 
je připojení objektu nové školy na p. č. 75/1 v k. ú. 
Dolní Jirčany. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31–2015 ze dne 3. 11. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr, Vlasta Málková, 
olga Kramosilová

RO Usnesení č. 128/31–2015
I. bere na vědomí

předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „sypačová nástavba pro nosiče do 
5  t s  násypkou posypového materiálu o objemu 
1,2 a ž 1,4 m³“ od:
1. poL-AGro Trading ZT s.r.o. za cenu 150.000,- Kč 

bez DpH,

2. SIMED s. r. o. za cenu 142.000,- Kč bez DPH,
3. TomiTruck s. r. o. za cenu 152.576,- Kč bez DpH,
4. Unikont Group s. r. o. za cenu 146.890,- Kč bez 

DpH.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od SIMED 
s. r. o. za cenu 142.000,- Kč bez DpH.

III. pověřuje
r. sedlákovou zasláním objednávky. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 32–2015 ze dne 11. 11. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr, Vlasta Málková, 
olga Kramosilová

RO Usnesení č. 129/32–2015
I. schvaluje

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí účelové dotace mezi obcí psáry (příjemce) 
a středočeským krajem (poskytovatel). předmětem 
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 56.000,- Kč 

na rozvoj sociálních služeb. 

Usnesení ze zasedání  
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 130/32–2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí psáry 
a Františkem prokešem – pozemek p.  č. 75/62 
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
141.300,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 131/32–2015
I. schvaluje

Zaměstnanci ivě Janečkové používání soukromé-
ho vozidla pro účel – školení k ověření zvláštní od-
borné způsobilosti v  termínech 2.–5. 11., 23.–26. 

11. a 14.–15. 12. 2015 a předložení cestovních 
příkazů k proplacení účetní. 

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

RO Usnesení č. 132/32–2015
I. souhlasí

s předloženou nabídkou č. 519157348977 od 
AQUATesT a.  s. na akci „rekonstrukce rybníka 
Junčáku“ tj. vícepráce ve výši 96.080,- Kč, která je 
v souladu s vyjádřením TDi i projektanta.

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

RO Usnesení č. 133/32–2015
I. neuděluje

Výjimku z Územního opatření č. 4/2007 o stavební 
uzávěře na pozemek p.  č. 141/179 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany. 

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2015 ze dne 25. 11. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Vít Olmr, Martina Šmerglová, 
Ing. Roman Štípek, Ing. Jan Čihák, 
Vladimír Kadeřábek, ing. petr Jaško, 
ing. Antonín rak, olga Kramosilová, 
Vlasta Málková, Bc. Miloslav Burián, 
pavel otruba, pavel Kuka 

Nepřítomni:  Mgr. Jakub Adámek

USNESENÍ č. 45/6–2015
I. schvaluje

8. rozpočtové opatření obce psáry na rok 2015 – 
bez navýšení.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 2 (Kuka, 
Otruba).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 46/6–2015
I. bere na vědomí

stanovisko JUDr. sysla ze dne 16. 11. 2015 ve věci 
neplatného odvolání Mgr. Mileny Trůblové z funk-
ce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Psáry, 
okres praha západ. 

II. schvaluje
Uzavření dohody o narovnání mezi obcí psáry, 
Základní školou a Mateřskou školou Psáry, okres 

Praha západ a Mgr. M. Trůblovou. Dohoda řeší 
narovnání právních vztahů v souvislosti s neplat-
ným odvoláním Mgr. Trůblové z  funkce ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha 
západ vč. závazku Základní školy a Mateřské školy 
Psáry, okres Praha západ uhradit Mgr. Trůblové 
náhradu na výdělku vč. úroků z prodlení za dobu 
od neplatného skončení pracovního poměru až 
do ukončení pracovního poměru dohodou. 

III. schvaluje
Uzavření Dohody o rozvázání pracovního poměru 
mezi obcí Psáry, Základní školou a Mateřskou ško-
lou Psáry, okres Praha západ a Mgr. M. Trůblovou 
ke dni podpisu dohody.

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem dohod viz čl. II. 
a iii. tohoto usnesení. 

V. schvaluje
převod finančních prostředků z účtu obce ve výši 
3.775.810,- Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ za 
účelem úhrady ušlého výdělku a úroků z prodlení 
Mgr. Trůblové a úhrady souvisejících zákonných 
odvodů zaměstnavatele.

VI. ukládá
Starostovi Milanovi Váchovi požadovat uhrazení 
škody vzniklé obci v  souvislosti s  neplatným od-
voláním Mgr. Trůblové z funkce ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ 
po JUDr. Pavlu Musilovi, advokátovi, Hellichova 1, 
praha 1.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1 (Kuka).
Návrh byl přijat.

Pořadatelům různých akcí na území naší 
obce nabízíme možnost zveřejnění 
informací� v  Psárském� zpravodaji� a� na�
obecním webu.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

16. 12. 2015, 18 hod.
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v�říjnu�2015
 9úklid a odvoz větví ul. pod Vápenkou, náves Dolní 
Jirčany, ul. K Junčáku, 
 9likvidace černé skládky ul. slepá u vodárny,
 9nátěr sloupů veřejného osvětlení ul. sportovní, 
Ke Kukaláku,
 9zdravotní a bezpečnostní prořezy stromů na 
veřejných prostranstvích,
 9úprava keřů v areálech mateřské školky a hřbitova 
psáry, ul. Ke Kukaláku, odvoz a likvidace větví,
 9posekání obecního pozemku pro stavbu školy, 
nakládání a odvoz trávy,
 9úprava nájezdu pro techniku na údržbu: chodník 
ul. pod Vysokou – rozebrání dlažby, vybourání 
obrubníku, snížení nivelity chodníku a opětovné 
položení,
 9sekání a odvoz trávy – nádržka a potok psáry, 
ul. Javorová,
 9likvidace šípků u trafostanice ul. K Hlásovu, úklid 
a odvoz odpadů z křoví,
 9umístění dopravního značení ul. pod strání,
 9úklid odpadků a posekání krajnice ul. K Halám,

 9příprava a montáž nových stříšek z polykarbonátu 
na herní prvky na dětských hřištích – 2x Štědřík, 
ul. V Zahradách, K Lesu, Dolní Jirčany u hřiště,
 9oprava cest na Babu – dolní část, U studny, 
Houbová, za vodárnou psáry, na Vápence, 
V Třešňovce,
 9čištění žlabů na dešťovou vodu – ul. Pražská, 
U studny, na Babě, pod Vápenkou u borovice,
 9zabetonování sloupků a umístění košů na psí 
exkrementy – park Štědřík,
 9posekání trávy – hřbitovy psáry a Dolní Jirčany,
 9hrabání a odvoz listí Štědřík, chodník ke školce, 
pražská, psárská, náves psáry,
 9natření radiátorů a rozvodů topení v  budově 
obecního úřadu,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů s  odpady z  chatových 
oblastí.

Otevřená města z. s. je sdružení měst, obcí a neziskových organizací zakládané za účelem podpory ote-
vřenosti veřejné správy. Hlavním cílem je prosazování otevřenosti radnic vůči občanům, zavádění standardů 
Open data, spolupráce na důležitých projektech v oblasti IT, zejména Open Source řešení a vytvoření online 
knihovny pro otevírání radnic. Obci Psáry bylo díky její aktivitě a otevřenosti v této oblasti nabídnuto stát 
se zakládajícím členem spolku a na prosincovém zastupitelstvu bude schvalována smlouva o přistoupení.

první myšlenka 
otevřených měst se zro-
dila před rokem 
a  původně byla zamě-
řena na usnadnění zavá-
dění registru smluv do 
praxe. cílem mělo být 
definování technického 
standardu a vytvoření 
podmínek pro zprovoz-
nění jednotného regis-
tru smluv ještě před 
jeho oficiálním schvále-
ním tak, aby se radnice 
nestaly otroky komerč-
ních firem dodávajících informační systémy.

Již v průběhu administrativních příprav se ukázalo, 
že aplikace registru smluv na radnicích je pouze 
malou částí problému. otevřená města si tak stanovila 
několik cílů: 
1. zveřejňování informací a podpora formátů 

pro strojově čitelné dokumenty,
2. podpora otevřeného zadávání veřejných 

zakázek a příprava vzorových dokumentů,
3. zapojování veřejnosti do rozhodování,
4. open source a otevřené technologie,
5. centrální zadávání veřejných zakázek pro členy 

sdružení a tím dosažení výhodnějších cen.
registr smluv a open data jsou samozřejmě pri-

márním cílem, který zahrnuje vytvoření jednotného 
systému zadávání povinných i nepovinných údajů. 
K tomu bude třeba vyvinout software na jejich zadá-
vání, kontrolu a interpretaci při dodržování zásad 
open Data (strojově čitelné dokumenty, verzování apod.)

Dalším velmi důležitým úkolem je zjednodušení 
zadávání veřejných zakázek, zejména pro malé 
a  střední obce. cílem je vytvoření jakési znalostní 
báze a vzorů veřejných zakázek a smluv, které umožní 
efektivní zadávání veřejných zakázek i na specifické 
dodávky. Velká města a městské části mají své odbory, 
malé obce si musí na podobné spektrum vystačit 
s  výrazně menším počtem lidí, kteří se tak stávají 
odborníky na vše. Takováto databáze jim může 

výrazně zjednodušit život a zejména v našem případě 
to bude zdroj cenných informací. 

Větší zapojení občanů do fungování města, a to 
zejména online cestami, je něco, co v  psárech 
a Dolních Jirčanech již několik let dobře funguje, ale 
v řadě obcí mají v tomto směru problémy. cílem je 
získat od občanů rychle zpětnou vazbu nejen pro-
vozního charakteru (nesvítící lampa apod.), ale zejmé-
na co se strategického směrování obce týká (veřejné 
besedy a jednání). 

Ve stávající struktuře se menší obce stávají otroky 
dodavatelů informačního systému a spisové služby 
a naproti tomu větší obce a města jsou nedostatkem 
konkurence tlačena ke kompromisům za nepřimě-
řené ceny. cílem otevřených měst je tak vytvoření 
konkurenčních systémů na bázi open source, aby 
se vytvořila funkční alternativa za přijatelné 
peníze. 

Z dlouhodobého hlediska chtějí otevřená města 
nabídnout platformu pro centrální zadávání veřejných 
zakázek na vývoj specializovaného software pro 
veřejnou správu (např. administrace grantů, evidence 
usnesení, účetnictví veřejné správy apod.).

psáry se svojí aktivitou řadí po bok ostatních 
zakládajících členů, jako jsou oživení o. s., Frank Bold 
z. s. p. o., Brno, Městská část Brno-Střed, Černošice, 
Městské části Praha 5, 6, 7, Česká Lípa či Nové Město 
na Moravě. 

Poplatky za 
komunální odpad 

2016
Výše cen za svoz komunálního odpadu v obci 

dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 se 
nemění.

 y popelnice 120 litrů  
(jedna známka) 2.145,- Kč,

 y popelnice 240 litrů  
(dvě známky) 3.795,- Kč,

 y odpady rekreační objekt 
1.210,- Kč,

 y pes 100,- Kč,
 y druhý a další pes 200,- Kč.
poplatek je splatný do 28. 2. 2016.
Číslo účtu: 23734349/0800 Česká spořitelna 

a. s.
Známka bude zaslána na základě písemné 

žádosti nebo telefonické dohody.
odpadové pytle nebudou posílány.

Ivana Šimková

Adopce laviček

přijďte ve středu 13. ledna 2016 od 18 hod. na 
obecní úřad na setkání, na kterém budeme společně 
hledat vhodná umístění pro nové lavičky a  řešit 
jejich adopci.

Více na  
www.psary.cz/adopce-lavicek

Psáry jsou zakládajícím členem 
Otevřených měst

Vít Olmr, radní



8� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�PROSINEC�2015 www.psary.cz 9

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Kamerové prohlídky kanalizace
V psárech a Dolních Jirčanech již druhým rokem 

provádí kvalifikovaní pracovníci VHs Benešov kame-
rové prohlídky kanalizace. Jejich kamerový vůz 
s  nápisem Monitoring inženýrských sítí můžete 
potkávat v ulicích, kde kamerovým systémem kon-
trolují vybrané úseky mezi jednotlivými šachtami. 
postupně bude probíhat revize všech gravitačních 
stok, tedy cca 22 km kanalizačních trubek z  pVc 
o průměru 250 nebo 300 mm. pro tuto chvíli má již 
oÚ psáry zkontrolováno zhruba 5 km, tedy 23 % 
rozsahu obecní gravitační kanalizace. V rámci plnění 
závazků plynoucích z koncesní smlouvy je každoročně 
naplánováno zrevidovat cca 1,5 km gravitační 
kanalizace.

Využití moderní techniky k preventivním kontro-
lám kanalizace může zabránit nečekaným haváriím, 
pomůže odhalit skryté závady v  trubní síti a s  její 
pomocí lze také zkontrolovat kvalitu prováděných 
stavebních prací. Kamerovou prohlídkou lze lokali-
zovat závady, zjistit jejich rozsah, posoudit závažnost 
a navrhnout způsob řešení zjištěného problému. 
Mezi nejčastější závady na kanalizaci patří deformace 
potrubí, mechanické poškození stěn, průnik nebo 
usazeniny (nánosy písku, hlíny, kameny), praskliny 
a  infiltrace vody, propady terénu nebo prorůstání 
kořenů. objevují se také závady vzniklé nesprávným 
provedením kanalizačních přípojek, jako je vyčnívající 
těsnění nebo přesah odbočky do profilu stoky. 
Jakákoli mechanická překážka zmenšující profil stoky 
vede k ucpávání a snížení průtočnosti potrubí.

Kamerový vůz VHs Benešov disponuje kamerou 
s výkyvnou hlavou, otočnou o 360°, použitelnou pro 
potrubí Dn150–Dn1000, a tlačnou kamerou určenou 
pro potrubí Dn50–Dn200. Ke spouštění vozíku 
s kamerou do šachty slouží kabelový naviják. Kamera 
je ovládána z operátorského pracoviště uvnitř vozidla, 
kde je ovládací pult, počítač s monitorem a tiskárnou. 
Výstupní protokol o prohlídce včetně fotodokumen-
tace a záznamu na cD/DVD je díky tomu v případě 

potřeby vyhotovován přímo na místě.
pracovníci jsou během monitorování kanalizace 

vystaveni četným rizikům, mimo jiné i proto, že jsou 
nuceni pohybovat se v komunikacích. posádka vozu 
má proto k  dispozici řadu ochranných pomůcek, 
např. ochranný oděv, detektor plynu, výstražné 
světelné kužely určené speciálně pro práci na pozem-
ní komunikaci nebo couvací kameru pro snazší najetí 
ke kanalizační šachtě.

provedené kamerové prohlídky již posloužily 
k nalezení havarijního stavu v psárech před ČoV, kde 
v  loňském roce proběhla oprava kanalizační stoky 
bezvýkopovou technologií. Z letošní kamerové pro-
hlídky bylo vytipováno několik úseků se závažnými 
závadami, které budou v  příštím roce odstraněny. 
Komplexním postupem revize bude kanalizační síť 
v psárech a Dolních Jirčanech postupně opravována, 
čímž by mělo dojít ke zlepšení funkčnosti a průtoč-
nosti sítě.

Jana Koutná

Pokračujeme v práci na knížce o historii Psár 
a Dolních Jirčan

V uplynulých dnech se nám 
podařilo shromáždit další zají-
mavé informace vypovídající 
o  minulých dějích v  psárech 
a  Dolních Jirčanech. s vítanou 
pomocí pamětníků se snažíme 
oživit faktografickou historii 
o příběhy místních lidí, o rodinné vzpomínky, o zají-
mavosti ze života spolků. 

A někdy také „pátráme“ po věcech, které pravdě-
podobně již zmizely ze světa, ale jejich existence by 

nemusela být zapomenuta. 
příkladem je informace o původ-
ní soše sv. Jana nepomuckého, 
která byla roku 1919 odstraněna 
z návsi ve psárech a dále byla 
uložena na soukromé zahradě. 
Jaký byl její další osud? A podaří 

se najít alespoň fotografie s jejím vyobrazením? 
pokud Vás zajímá historie a  chcete nám pomoci 

a  přispět, obraťte se na místostarostku paní Vlastu 
Málkovou, tel. 602 714 101.

Ukončení soudního sporu 
s Mgr. M. Trůblovou

na zasedání zastupitelstva 25. 11. byl schválen 
návrh dohody o narovnání a o ukončení pracovního 
poměru s paní Mgr. M. Trůblovou. Obě dohody naby-
ly platnosti a účinnosti v úterý 1. 12. 2015, kdy je Mgr. 
M. Trůblová podepsala. Z dohod vyplývá, že od 1. 12. 
má ZŠ a MŠ opět jen jednu ředitelku, a to Mgr. Irenu 
Vejsadovou. Bývalé paní ředitelce bude vyplacena 
náhrada ušlého výdělku včetně úroků v celkové výši 
2.857.356,- Kč. Zároveň budou uhrazeny všechny 
zákonné odvody zaměstnavatele.

soudní spor byl ukončen rozsudkem nejvyššího 
soudu České republiky. Z jeho odůvodnění vyplývá, 
že odvolání Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky 
ZŠ ze dne 30. 5. 2011, je neplatné proto, že odvolací 
listina neobsahuje popis konkrétních závažných 
porušení povinností, které byly příčinou odvolání. 
Protože tuto listinu formuloval JUDr. Pavel Musil jako 
advokát, doporučuje právní zástupce obce, 

JUDr.  richard sysel, požadovat uhrazení škody po 
JUDr. Pavlu Musilovi. Každý advokát má uzavřeno 
povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. 
Pojišťovna posoudí, zda je odpovědnost JUDr. Pavla 
Musila za škodu dána a pokud ano, pak v jaké výši. 
Uzná-li pojišťovna odpovědnost advokáta za škodu, 
uhradí obci psáry tuto škodu sníženou o spoluúčast 
pojištěného. Zastupitelstvo obce psáry svým usne-
sením pověřilo starostu požadovat uhrazení škody 
vzniklé obci v souvislosti s neplatným odvoláním Mgr. 
Trůblové z funkce ředitelky po JUDr. Pavlu Musilovi.

Veškeré další podrobnosti naleznete na webových 
stránkách obce, a to včetně rozsudků, zmiňovaných 
dohod a stanoviska právníků, stejně jako videozázna-
mů z jednání zastupitelstva.

Pozn. red. Text byl doplněn po uzávěrce, podrobnější 
informace a rozhovor se starostou na toto téma najdete 
v příštím čísle Psárského zpravodaje.

HLEDÁME PRACOVNÍKY DO SKLADU
Požadujeme: 
•	spolehlivost, pečlivost, komunikativ-

nost, časovou flexibilitu a trestní 
bezúhonnost

Práce na plný úvazek, nástup možný 
ihned.

Pracoviště na adrese: 
T SERVIS s. r. o.,  
Jesenická 816,  
252 44 Dolní Jirčany
Své životopisy zasílejte na: 
 sarka@tservis.com

Milan Vácha, starosta
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Diskuzní středa
Všechny místní seniory zveme na další setkání 

z cyklu Diskuzní středa, během něhož se můžete 
při neformální diskuzi ptát místostarostky Vlasty 
Málkové na to, co Vás zajímá z dění v obci.

Setkání se uskuteční 10. února 2016 od 
14 hodin na OÚ Psáry.

Lucie Libovická

Vítání občánků
stejně jako každý rok proběhlo i letos na podzim 

Vítání občánků. Jsme rádi, že jsme tentokrát mohli 
děti, jejich rodiče a prarodiče přivítat v nově zrekon-
struovaných a reprezentativních prostorách obecního 
úřadu a zasedací místnosti. 

21. listopadu se v  odpoledních hodinách sešlo 
šest miminek, z čehož dvě byla dvojčata Dina a Felix. 
Všechny přítomné za obec psáry přivítala místosta-
rostka Vlasta Málková a Martina Šmerglová. Zpívání 

se tentokrát místo dětí ze základní školy ujala 
Valentina Mihely, členka dětské opery Národního 
divadla. rodiče se již tradičně podepsali do pamětní 
knihy, převzali dárky a společně se vyfotili. 

na další miminka se budeme těšit na jaře 2016!

Setkání seniorů
Členky sociální komise zvou 28. ledna od 

14  hodin všechny místní občany důchodového 
věku na další setkání na obecním úřadu. Tentokrát 
nás navštíví publicista a cestovatel Jaroslav 
Picka, který nám představí málo známé tropické 
pralesy Vietnamu. Tyto lesy jsou zelenými plícemi 
světa a zaslouží si naši pozornost. Jsou stále zelené, 
krásné i trochu tajemné, ale především nesmírně 
rozmanité a pestré. Těšit se můžete nejen na 
poutavé vyprávění z cest po Vietnamu, ale i množ-
ství krásných fotografií. 

Pozvánka do divadla
Veselých příběhů není nikdy dost, a proto Vás 

sociální komise zve dne 27. ledna od 19 hod. na 
představení Barmanky v  Divadle Radka 
Brzobohatého.

Cestu autobusem jako obvykle zajišťuje zdarma 
pan Adámek a odjíždí se v 17.30 hodin z tradičních 
zastávek psáry, oÚ psáry a Dolní Jirčany. Vstupenky 
za zvýhodněnou cenu 220 Kč (původní cena 430 Kč) 
si můžete již nyní zakoupit v  pokladně oÚ u paní 
Šimkové. 

Na co se můžete těšit?
současná anglická komediální hra Barmanky je 

o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale i o mužích 
pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl 
baru. Čtyři barmanky jsou si nejen kolegyněmi a pří-
telkyněmi, ale také tvrdými glosátorkami a kritičkami, 

sršícími energií a někdy až chlapsky drsným humorem. 
(Anti)feministickou smršť v podání mladých zpívají-
cích hereček dokresluje hudba ondřeje Brzobohatého.

Naši noví občánci, kteří se zúčastnili vítání:
Dina Hrubá
Felix Hrubý
Sofie Juročková

Radim Kubášek
Jan Mráz
Adéla Tatranová
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Blahopřejeme našim 
občanům, kteří 
v lednu a v únoru 
oslaví významné 
životní jubileum

Eva Brabcová 70 let
Zdeněk Hruša 70 let
Milada Grácová 70 let
Martin Flegel 70 let
Marie Machová 70 let
Jana Milíková 75 let
Jiřina Vantuchová 75 let
Zdeňka Málková 80 let
Jiřina Líbalová 85 let
Milada Boušová 85 let

Vlasta Málková, místostarostka

Najděte své kořeny
Další semestr Univerzity třetího věku úspěšně 

skončil a jeho absolventi se během podzimu dozvě-
děli mnoho zajímavého na téma Baroko v Čechách. 
na posledním setkání v  polovině prosince bylo 
hlasováním zvoleno téma dalšího, tj. jarního semestru. 
Vítězem se stala Genealogie – hledáme své předky. 
V kurzu se posluchači sezná-
mí se základními 
pojmy z oblas-
ti rodo-

pisu a získají informace o tom, jak 
začít pátrat po svých předcích. 
Garantem studia je provozně 
ekonomická fakulta ČZU v praze.

pokud i Vy máte zájem o stu-
dium, můžete se zapojit, aniž jste 

absolvovali kterýkoliv z před-
chozích kurzů. 

své dotazy buď posí-
lejte na e-mail   

malkova@psary. cz 
nebo zavolejte na 
tel. 602 714 101.

první setkání Klubu zralého věku v  novém roce 
proběhne již 14. ledna od 9.30 hodin na obecním 
úřadu. Kromě příjemného posezení s občerstvením 
si budeme povídat také o novinkách a akcích pláno-
vaných v roce 2016. A není jich málo! snažili jsme se 

pro naše seniory připravit mix různorodých aktivit 
tak, aby si každý vybral podle svých zájmů a možností. 
Těšit se můžete na kurzy keramiky, angličtiny, základů 
práce na počítači, reiki, turistiky či country tanců. 

cílem klubu je stmelit aktivní lidi podobného věku, 
nabídnout jim během pravidelných čtvrtků příjemné 
místo pro setkávání, povídání a získávání nových 
informací a dovedností. 

přihlásit se do jednotlivých kurzů bude možné 
během tohoto setkání. neváhejte, kapacita je 
omezena.

Doufáme, že Klub zralého věku bude dál pokra-
čovat ve své činnosti k vaší spokojenosti. paní Václavě 
Vocáskové, která ukončila svou činnost ve vedení 
klubu, děkujeme za její práci pro naše seniory!

Vlasta Málková, místostarostka

Kurz „Reiki v nové době“ 
všechny tři stupně 

16.–17. 1. 2016 
(Mozaika – Dolní Jirčany) 
www.prirozenou-cestou.cz 

Iva Kukačková 
tel. 777 285 488

placená inzerce

Do U3V se může zapojit kdokoliv splňující 
tyto předpoklady: 

 y osoby se statutem důchodce,
 y invalidní důchodce bez rozdílu věku,
 y osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní).
Ke studiu podzimního semestru se mohou hlásit 

i noví zájemci, semestry na sebe podle pravidel 
U3V nemusí navazovat. Jakmile účastník absolvuje 
celkově 6 semestrů, je pozván na slavnostní pro-
moci na Českou zemědělskou univerzitu.

Během semestru se studenti setkávají jednou 
za 14 dní na cca 1,5–2 hodiny na oÚ psáry.

Klub zralého věku přichystal širokou paletu činností
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Ing. Jitka Svobodová, členka sociální komise

Fotosoutěž a obecní kalendáře na rok 2016
Díky velkému zájmu našich občanů o fotosoutěž 

na téma Domácí mazlíčci a spoustě krásných fotek, 
které se nám sešly v  redakční poště, jsme mohli 
vytvořit nejen tradiční nástěnný kalendář pro rok 
2016, ale i jeho stolní verzi. oba kalendáře byly 
představeny na Adventním setkání na dolonojirčan-
ské návsi v sobotu 28. listopadu. Jako poděkování 
obdrželi všichni autoři vybraných fotek výtisk kalen-
dáře a deset vylosovaných získalo poukázky v hod-
notě 500 Kč na nákup v oc chodov. 

Fotosoutěž – téma Romantická zákoutí
Již popáté vyhlašuje obec Psáry fotosoutěž, 

tentokrát na téma Romantická zákoutí. 
Z vítězných fotek bude sestaven obecní kalendář 
pro rok 2017. podmínky pro zařazení vašich fotek 
do fotosoutěže:
Kdy:  do 31. července 2016. 
Jak:  v elektronické podobě. 
Kam:  na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 

NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 5 MP). 
nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Nezapomeňte:  uvést své jméno a adresu.
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejně-
ním v materiálech obce psáry.

Anabáze s vánočním stromem
V letošním roce byl velký problém se sháněním 

vánočního stromu. Lesy přecházejí do majetku církve 
a  vše není ještě doladěno. strom nám 
nakonec věnovali manželé 
Vaverkovi, pokáceli ho psárští 
hasiči, převoz ze psár zajis-
tili myslivci z  Boroviny 
a  všichni společně ho 
za pomoci jeřábu 
a pracovní čety usadili 
na určené místo na 
Štědříku. Do zdobení 
se pustili jirčanští hasiči 
za pomoci dvou plošin 
a my ostatní se nyní může-
me těšit z  překrásného 
stromu. 

Všem patří obrovský dík!
Vlasta Málková, místostarostka

D
E

Přihlaste se k odběru informačních SMS
pro občany psár a Dolních Jirčan je připravena možnost dostávat informace o havá-

riích a důležitých událostech e-mailem či pomocí SMS. Pro obdržení informací e-mailem 
stačí jen mít vytvořený uživatelský účet na www.psary.cz, pro zprávy pomocí SMS je 
dále třeba v uživatelském účtu řádně vyplnit telefonní číslo. po přihlášení naleznete 
v levém sloupci v menu položku „Můj účet“, kde v editaci soukromého profilu zadáte 
své telefonní číslo.©
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Martina Šmerglová

Vánoční setkání v kostele
srdečně vás zveme v úterý 15. prosince do dol-

nojirčanského kostela, kde od 16 hodin vystoupí 
děti z mateřské a základní školy a jako hosté klienti 
Domova Laguna. slavnostní slovo pronese otec 
Kryštof Henriko.

Pokud chcete Štědrý den strávit se svými dětmi 

opravdu svátečně, přijďte 24. prosince v 15 hodin 
do dolnojirčanského kostela, kde se bude konat 
dětská vánoční mše. povede ji otec Kryštof Henriko. 
Zpěv vánočních koled doprovodí na kytaru Dana 
Kristen.
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dárkovými poukazy. Kalendáře ve dvou variantách 
– k zavěšení na zeď a stolní dvoutýdenní – si můžete 
zakoupit v trafice na Štědříku nebo na obecním úřadu. 

nejvíce diváků k pódiu jako obvykle přilákalo 
vystoupení dětí z mateřské a základní školy, kroužků 
a Klubíčka. naopak děti se nejvíce těšily na Čertovskou 
taškařici, během níž si mohly zasoutěžit a všechny 
dostaly něco dobrého na zub v rámci mikulášské 
nadílky. 

Po vystoupení čertů zazpívala Valentina Mihely, 
členka dětské opery národního divadla praha. 
Program zakončilo přání starosty obce Milana Váchy 
a místostarostky Vlasty Málkové a následné rozsvícení 

vánočního stromu. 
součástí odpoledne byla i prezentace plánované 

stavby polyfunkčního Domu u svatého Václava. 
Účastníci adventního setkání se tak od investora 
a architekta mohli dozvědět řadu nových informací. 
Místostarostka obce Mgr. Martina Běťáková předsta-
vila projekt Adopce laviček.

Během celého dne také probíhaly dílničky 
ZŠ, Mozaiky a sociální komise, kde si děti vyráběly 
netradiční vánoční dekorace. Děti si mohly pohladit 
kozu a ovečku, které zapůjčil Domov Laguna. seniorky 
u svého stánku prezentovaly výrobky z korálků a děti 
vybíraly dobrovolné příspěvky pro Domov Laguna.

Stalo se
Ing. Vít Libovický

Staročeský advent
Jak se již stalo dobrou tradicí, uspořádala obec 

psáry v sobotu 28. listopadu na dolnojirčanské návsi 

staročeský advent. Letošní ročník se od předchozích 
odlišil počasím, které ze slunečného dopoledne přešlo 
až k odpolední chumelenici. nepřízeň počasí však 
neodradila zástupy návštěvníků, které kromě zábav-
ného programu zahříval i svařák servírovaný v okol-
ních restauracích. Všichni si mohli vybrat ze široké 
nabídky pochutin od staročeského trdelníku a peče-
ných kaštanů až po zabijačkové pochoutky včetně 
jitrnic a ovárku. 

Ani světlanu nálepkovou neodradilo sněžení 
a  bavila posluchače řadou nádherných melodií – 

šansonů a písní s vánoční tematikou. Během jejího 
vystoupení proběhla také soutěž o lístky na předsta-
vení Edith Piaf – Milovat k smrti v Divadle radka 
Brzobohatého. 

Dalším bodem programu bylo představení obec-
ního kalendáře na rok 2016 sestaveného z fotografií 
domácích mazlíčků, pořízených obyvateli obce. 
přítomní autoři fotografií dostali kalendáře a navíc 
10 vylosovaných šťastlivců z jejich řad bylo odměněno 
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Příjemné prožití vánočních svátků  
a mnoho pohody v novém roce  

přeje realizační tým  
projektu domu U svatého Václava.

V celé své kráse nyní opět září památný křížek na 
rozcestí u psárského hřbitova. V minulých desetiletích 
křížek postupně chátral. Zarostlý v křoví začal obrůstat 
mechem, korozi podléhal kovový kříž i tělo Krista, 
celá stavba se navíc začala ve svahu naklánět. 
Málokdo z kolemjdoucích či projíždějících si křížku 
vůbec všiml a spolu s křížkem upadala v zapomnění 
i část naší historie.

V listopadu jsme ale psárský křížek svěřili do rukou 
odborníka na slovo vzatého – rekonstrukce se ujal 
restaurátor Bohumil pánek, jehož předkové se již 
300 let věnují kamenosochařské práci v praze a okolí 
a jenž se podílel i na restaurování uměleckých pamá-
tek na pražském hradě a v Katedrále sv. Víta.

Tým restaurátorů celý kříž demontoval a ve svahu 
položil betonové základy, aby byl křížek stabilní. 
Všechny kamenné části byly pečlivě očištěny od 
nečistot, zeleně, mechů a lišejníků. na podstavci byl 
dokonce objeven a obnoven původní nápis. Kovovou 
část kříže a korpus Krista řemeslníci opískovali a natřeli 
grafitovou černí. následně bylo tělo Krista nastříbřeno, 

stejně jako ozdobné špičky kříže. celou stavbu nako-
nec restaurátoři ošetřili hydrofobizačním nátěrem, 
aby co nejdéle odolávala povětrnostním vlivům.

Již nyní je obnovený křížek na kraji psár opět 
důstojným symbolem minulosti – a ještě více vynikne, 
až bude na jaře upravena zeleň v jeho okolí. pokud 
jste křížek ještě neviděli, určitě se na něj zajeďte 
podívat – naleznete jej na konci obce psáry u silnice 
na Libeř. V adventní době můžete využít příležitost 
ke krátké procházce polní cestou směrem k psárské-
mu hřbitovu a třeba zde zapálit svíčku.

Dětská redakce
Pro novou dětskou redakční radu hledáme 

akční děti s dobrými nápady a chutí podílet se 
na dětských stránkách Psárského zpravodaje!

potřebujeme kluky a holky, kteří rádi píší, pracují 
s počítačem, malují nebo třeba fotí!

Ti, kdo chtějí být součástí našeho novinářského 
týmu, ať napíší na e-mail betakova@psary.cz.

první setkání je plánováno na pátek 8. ledna 
2016 od 17 hod. na obecním úřadě.

Památný křížek v Psárech
Mgr. Martina Běťáková, 

místostarostka
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Za tým organizátorů 
Lucie Kružíková a Pavel Smola

První ročník hudebně kulturního 
benefičního�festivalu�LAGUNAFEST�2015�
proběhl úspěšně!

První ročník hudebně kulturního benefičního festivalu LAGUNAFEST 2015 proběhl 
první listopadovou sobotu v Domově Laguna. 

V rámci festivalu vystoupily v multifunkční hale 
Domova Laguna psáry hudební skupiny různých stylů 
a žánrů. Zmiňme legendární Lety Mimo, vítězku Super 
star sabinu Křovákovou s  kapelou, skupinu LoLA, 
páju Táboříkovou s  projektem payanoia a další. 
Známý divadelní a filmový herec Martin Písařík se 
s  kapelou Akustik představil v  méně známé roli 
vynikajícího muzikanta, skladatele a textaře. na 
benefičním festivalu vystoupili také mladé české 
kapely LIKE IT, ATD, Nouzovej Východ, MySami 
a AppenD X. V malém sále se konalo divadelní před-
stavení divadla DoKoLA pro děti i dospělé. pro 
teenagery a fanoušky nového pohybu proběhlo 

exhibiční vystoupení parkouru 
– sportovní klub escape 
Family. pro děti bylo připra-
veno malování na tváře, hry, 
soutěže a  výtvarné dílničky. 
pro všechny bylo k dispozici 
občerstvení včetně kulinář-
ských specialit a výrobků pekárny Domova Laguna 
psáry. celou akcí účastníky provázel vynikající jazz-
man, swingař, multiinstrumentalista a skladatel petr 
Kroutil, který se svojí skupinou petr Kroutil orchestra 
zakončil sérii koncertů na venkovním pódiu.

pořadatelem benefičního festivalu byl Domov 
Laguna psáry s týmem dobrovolníků. svými zkuše-
nostmi přispěla ke zdárnému průběhu celé akce 
nezisková organizace Kultura na dlani. 

Velké poděkování patří Nadaci ČEZ za finanční 
podporu celé akce. Děkujeme také dalším partne-
rům, konkrétně firmám systra – stínicí systémy, 
Hagleitner – vše pro hygienu, B-Live records, 
Brašnářství a Vinotéka JAGGer a Le&co – výroba 
uzenin. Velký dík patří všem, kteří jakkoliv pomohli 
s organizací a přispěli tak k příjemnému odpoledni 
a večeru. podařilo se propojit oba světy tak, jak jsme 
si v hloubi duše přáli. Bylo krásné nenápadně pozo-
rovat skvěle se bavící klienty Domova Laguna doslova 
ruku v ruce s návštěvníky festivalu a účinkujícími. 

Fotky z akce najdete na facebookovém profilu 
www.facebook.com/lagunafest2015.

RC�Domeček�připravilo�pro�
Lagunafest�doprovodný�program�
formou�tvořivé�dílničky

Dílna byla určena všem dětským návštěvníkům. 
Desítky dětí zde vytvářely různé výrobky, např. ježky, 
medvědy, kačky, svatomartinské husy a lampiony, 
které spousta dětí využila na lampionovém průvodu. 
Dětské fantazii jsme meze nekladly, takže vznikaly 
nádherné a často velmi zajímavé výtvory. Všichni 
jsme si tvořivé odpoledne dosyta užili a těšíme se 
příští rok!

Za tým RC Domeček Petra Honková

Mgr. Martina Běťáková, Rodinné centrum Domeček

Svatý�Martin�na�bílém�koni�přijel�–�tedy�alespoň�do�
Dolních Jirčan

stovka dětí, rozzářené lampióny i oči jak malých, 
tak velkých, cinkání podkov a poklad v cíli – tak 
vypadal v pořadí již 5. svatomartinský lampionový 
průvod v Dolních Jirčanech. Sv. Martin na bílém koni 
přijel na jirčanskou náves a pak se vydal na cestu za 
pokladem – děti ho následovaly a po trase hledaly 
zlaté podkovy. Ty nejmenší děti měly za úkol všechny 
podkovy spočítat, ty, co už znají písmenka, luštily 

tajenku, kým byl Martin poté, co se zřekl své důstoj-
nické kariéry, a ty nejstarší, které umí číst, se snažily 
zapamatovat si jedenáct atributů, které jsou se svatým 
Martinem v  české tradici spojovány. Děti nadšeně 
svítily lampiony, hledaly podkovy a radovaly se 
z  pokladu, ke kterému je Martin na koni dovedl. 
Krásnou a tajuplnou atmosféru večerního průvodu 
si užili jak děti, tak rodiče a my věříme, že přestože 
světla v lampionech musela uhasnout, radost v dět-
ských očích bude hořet dál!

Monika Hutarová a Pavel Landa

Malý jirčanský Krampus aneb průvod Mikulášů, 
andělů a čertů Dolními Jirčany

V pátek 4. 12. prošel obcí další zábavný průvod. 
Tolik různých čertů, Mikulášů a andělů na jednom 
místě asi nikdo z nás v Dolních Jirčanech nezažil. 

Všichni účastníci si to moc užili, děti dostávaly 
sladkosti od Mikuláše. Poděkování patří tvůrcům 
alegorického vozu a ohromného pekelného kotle, 
a také městské policii za dohled.
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Renata Malinová

Dušan�Mihely:�Přijďte�na�symfoňák�s Morriconem,�
bude to pecka

Klarinetista a zároveň jeden ze zakladatelů Českého národního symfonického orchestru Dušan Mihely 
procestoval s tímto úspěšným privátním hudebním souborem celý svět. Kde je ale doma? Stejně jako my – 
v Dolních Jirčanech.

 � Před pěti lety jste se s  rodinou přestěhovali 
z Prahy do Dolních Jirčan, jak k tomu došlo?

Všechno začalo tím, že jsme si kousek odtud 
v Břežanech – Lešanech pořídili chalupu, která nám 
ukázala trošku jiný život. Je fajn si místo trávení večera 
u televize zapálit na zahradě oheň a povídat si. Takže 
i když jsme léta letoucí bydleli v centru prahy, začali 
jsme přemýšlet o stěhování. A od října 2010 už byd-
líme v Dolních Jirčanech. 

 � Pro Vaše děti nebyla změna bydliště problém?
přestože Filip (10 let) i Valentina (14 let) dojíždějí 

do školy v pražských Modřanech, oba od začátku říkali, 
že jim přestěhování nevadí. Jsou rádi, že mají svůj klid 
a každý vlastní pokojíček. navíc jsme jim pořídili pejska, 
který s námi v Jirčanech spokojeně roste. 

 � Jak s  rodinou prožíváte společenské dění 
v obci?

Účastníme se různých akcí. syn Filip se věnuje 
kytaře, ale je taky sportovec a hraje fotbal za psáry. 
Valentina zase účinkovala na místních slavnostech 
a bude tam vystupovat opět. 

 � Slyšela jsem, že Vaše dcera skvěle zpívá. 
Valentina se od čtyř let učila hrát na violoncello, 

mimochodem u paní učitelky pražákové ze psár. Ale 
postupně se u ní dostal do popředí zpěv a opera. Už 
několik let zpívá v Dětské opeře praha, která doplňuje 
představení národního divadla. na zpěv je velice 
talentovaná a oproti mně si skvěle pamatuje texty. 
Já jsem se vždycky soustředil spíš na hudbu a texty 
mi tak nějak unikaly. 

 � Chápu,�hrajete�přece�na�klarinet.�Kdy�a�jak�jste�
s ním začínal?

V dětství, v Bardejově na východním slovensku, 
kde jsem se narodil. Můj tatínek je výborný trombo-
nista, sice amatérský, ale hraje líp než mnozí profe-
sionálové. K hudbě mě vedl, už od šesti let jsem se 
učil na klarinet. Taky mě brával hrát s dechovkou na 
pohřby, první máje, veselice. Možná, že kdybych 
hrával jen etudy v  hudebce, klarinet by mě tolik 
nechytil. s velkou partou muzikantů mě to ale strašně 
bavilo. navíc jsem se naučil hrát kolektivně, což je 
základ orchestrální praxe. A vedle toho jsem měl celý 
život štěstí na skvělé pedagogy. Ať už na konzervatoři 

v  Košicích nebo později na Akademii múzických 
umění v praze. i díky nim jsem laureátem mezinárodní 
soutěže pražské jaro či soutěží v  polských 
Wloszakowicích či německém Markneukirchenu.

 � Vaše manželka má k hudbě také nějaký hlubší 
vztah?

nemá, a přiznám se, že jsem celkem rád. neumím 
si představit, že bychom muzikantské starosti řešili 
ve velkém ještě doma. s Českým národním symfo-
nickým orchestrem hodně cestujeme a bez zázemí, 
které vytváří moje paní Šárka, by to doma 
nefungovalo. 

 � Příští� rok� oslaví� Český� národní� symfonický�
 orchestr 25. koncertní sezónu. Byl jste u té první?

Ano, s  ředitelem a majitelem našeho orchestru, 
trumpetistou Janem Hasenöhrlem, jsme symfoňák 
založili těsně po revoluci, v dobách, kdy se všude ve 
světě orchestry rušily. Všichni si tehdy ťukali na hlavu. 
Bylo to hodně těžké, nicméně náš orchestr je ryze 

soukromé těleso, takže manažersky a investičně je 
to náročné pořád. 

 � Máte vlastní abonentní cyklus koncertů, po 
letech v  Rudolfinu hrajete v  pražském Obecním 
domě. Kdo dnes na klasiku chodí?

Myslím, že v Čechách obecně není situace špatná. 
na koncertech je vidět střední i mladší generace. 
Hodně záleží na dramaturgii, je důležité umět vybrat 
program. A samozřejmě nemohu nezmínit význam 
takové osobnosti našeho orchestru, jakou je světově 
proslulý dirigent sir Libor pešek, náš šéfdirigent, který 
dlouhá léta dirigoval v  Anglii, v Královském filhar-
monickém orchestru v Liverpoolu. 

 � Takže opravdu ryzí klasika?
V abonentním cyklu sice nabízíme klasickou váž-

nou hudbu, ale někdy podnikáme i výlety do jiných 
žánrů. Třeba náš vánoční koncert se jmenuje Filmové 
Vánoce a je v něm zpracována hudba, která se kdy 
ve filmu nějak Vánoc dotýkala. Zpívají s námi děti, 
máme americký gospelový sbor, diriguje Marcello 
rota, bratranec nino roty, kterého určitě znáte jako 
autora hudby k filmu Kmotr. Vedle toho už jedenáct 
let pořádáme v  létě v  praze mezinárodní hudební 
festival prague proms, což už není klasický festival 
vážné hudby, ale fúzujeme tam s džezovou, populární, 
filmovou hudbou. Vedle posluchačů klasické hudby 
se na něj snažíme přilákat i lidi jednoduše řečeno 
z ulice. 

 � Na�co�jste�v symfoňáku�nejvíc�pyšní?
Je pro nás pocta hrát s Ennio Morriconem, autorem 

hudby ke kultovnímu filmu Tenkrát na Západě. 
s mistrem spolupracujeme řadu let, doprovázíme ho 
na vystoupení v  největších a nejhezčích sálech. 
Koncerty s výběrem jeho nejlepší hudby trvají skoro 
tři hodiny, jsou vyprodané a ennio jich oddiriguje 
dvacet v řadě po celé evropě. V lednu v praze odstar-
tujeme další šňůru. Krásná práce bylo také symfonické 
turné s Georgem Michaelem, s nímž jsme odehráli 
přes 50 koncertů po celé evropě. pro mě osobně byl 
velkým zážitkem koncert se stingem nebo natáčení 
s Brianem Mayem ze skupiny Queen, a to muzikantsky 
i lidsky. A dobrých 15 let spolupracujeme se slavným 
Andreou Bocellim, počet našich společných koncertů 
se pomalu blíží ke stovce. projeli jsme celou Austrálii, 
nový Zéland, spojené arabské emiráty, evropu tam 
a zpátky snad desetkrát za sebou. 

 � Překvapily Vás někde reakce publika? 
Třeba zmiňované koncerty Morriconeho s filmo-

vými melodiemi ze starých banditovek a mafiánek 
měly neuvěřitelně bouřlivý ohlas v  irsku. skvělá 
a  dokonce možná nejlepší a nejvřelejší atmosféra 
byla v Praze, Morricone byl nadšený a dojatý. Chci 
říct, že jde spíš o to, jaký projekt do té které země 

vezete, co tamním lidem nabídnete. rád vzpomínám 
i na obrovský koncert s heavymetalovou skupinou 
Dimmu Borgir v německém Wackenu, kde jsme na 
největším rockovém festivalu v  evropě společně 
vystupovali před sto tisíci lidmi.

 � Český�národní�symfonický�orchestr�má�vlastní�
nahrávací studio, jsou nějaké žhavé novinky? 

Málokdo to ví, ale v našem studiu děláme hudbu 
pro celý svět. převážně hudbu k filmům a vesměs do 
zahraničí – do Ameriky, itálie a podobně. Letos v létě 
tu byl filmový producent a režisér Quentine Tarantino, 
který přesvědčil Morriconeho, aby mu napsal hudbu 
k novému filmu, westernu The Hateful eight. A náš 
symfoňák tady v  praze natáčel v  červenci k  tomu 
filmu hudbu. Vedle toho s  námi v  červnu natáčel 
plácido Domingo vánoční album, pak děláme opět 
na hudbě Morriconeho k filmu, jehož režisérem je 
oscarový Guiseppe Tornatore. A v listopadu nás čeká 
natáčení s další italskou osobností, kterou je nicola 
piovani, jenž získal oscara za nejlepší hudbu k filmu 
Život je krásný.

 � Předpokládám, že už máte plný kalendář akcí 
na příští rok, na co byste nás pozval?

Rozhodně na další projekt Morriconeho, určitě 
bude minimálně stejně silný jako předešlé. Je posta-
vený ze samých ´pecek´, na židli vás nenechá sedět 
ani jedna písnička. Jinak máme naplánované zájezdy 
do spojených států, Velké Británie a vůbec po celé 
evropě.
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Jiří Michna DiS, zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice  
za říjen až listopad 2015

 y 10. října přijala hlídka MP Jesenice oznámení 
o několika ovcích, pohybujících se po komunikaci 
v ul. psárská, které ohrožují bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. po příjezdu na místo se stráž-
níkům podařilo ovce odvést mimo 
komunikaci, kde si je 
následně převzal 
majitel. 

 y 13. října v 18 hod. 
přijala hlídka MP 
Jesenice oznámení 
o několika ovcích pohy-
bujících se po komuni-
kaci v ul. Lipová 
a  Dolnojirčanská, které 
ohrožují bezpečnost 
a  plynulost silničního 
provozu. po příjezdu na 
místo strážníci v součinnos-
ti s sDH Dolní Jirčany a něko-
lika sousedy zahnali ovce 
mimo komunikaci a společně 
s  přivolaným majitelem zajistili 
přesun zpět na pozemek v ul. Lipová, 
ze kterého se ovcím podařilo utéct.

 y 11. a 12. října byla v obci psáry, Dolní Jirčany 
prováděna činnost se zaměřením na měření 
rychlosti vozidel. 

 y 17. října hlídka MP zajišťovala dohled zejména 
nad dodržováním veřejného pořádku při konání 
veřejné kulturní akce „posvícení“ v obci psáry.

 y 30. října ve 23.35 hod. přijala hlídka MP oznámení 
o opilém muži, který ruší hlasitým zpěvem noční 

klid na sídlišti Štědřík. Po příjezdu na místo strážníci 
zjistili, že muž je nešťastně zamilovaný. Hlídka 
muže vyzvala k ukončení jeho jednání a setrvala 
na místě, dokud neodešel domů. 

y 31. října byl při provádění hlíd-
kové činnosti zjištěn muž, 
který kouřil cigaretu v pro-
storu čekárny autobusové 
zastávky v ul. pražská. 
přestupek strážníci vyřešili 
s mužem na místě v bloko-
vém řízení.
y  31. října v  16.18 hod. 
přijala hlídka oznámení 
o volném pohybu psa v ulici 
Nad Školkou. Pes byl hlíd-

kou odchycen a umístěn do 
pohotovostního kotce. 

Událost byla oznámena pří-
slušnému odboru oÚ psáry.

y 9. listopadu v 11.10 hod. byla 
při provádění hlídkové činnosti v obci 

psáry zjištěna pomalovaná plastová výplň 
autobusové zastávky. Zjištěná skutečnost byla 

oznámena příslušnému odboru oÚ psáry.
y 16. listopadu v 8.30 hod. byl v ulici psárská zjištěn 

volně se pohybující pes, kterého majitelka neměla 
na vodítku ani pod kontrolou. strážníci jednání 
s majitelkou vyřešili na místě v blokovém řízení. 

 y V uvedeném období bylo v obci psáry, Dolní Jirčany 
řešeno 16× přestupkové jednání proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu.

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Hasiči nikdy neodpočívají
po letních úmorných vedrech nastal čas na větší 

opravy techniky, na školení a výcvik našich hasičů. 
obecní úřad nám pořídil dva nové zásahové obleky, 
stávající jsou již používáním poškozené a na některých 
místech propálené. postupně budeme obměňovat 
obleky pro všechny členy naší výjezdové jednotky. 
Další novinkou jsou evakuační propojky na dýchací 
přístroje a dvě vyváděcí masky pro zachraňované 
obyvatele. V  praxi to znamená, že hasič vybavený 
dýchacím přístrojem vejde přes zakouřený prostor 
do místnosti, kde se nachází zachraňovaná osoba, 
a nasadí jí na hlavu vyváděcí masku připojenou na 
svůj dýchací přístroj. Hasič osobu uklidní, zajistí 
a  společně projdou kouřem do bezpečí. společně 
s  profesionálními kolegy z  Jílového máme těchto 
masek dostatečnou kapacitu. 

starosti máme s čerpadlem naší cisterny. Během 
letních požárů bylo nasazeno i několik hodin a nut-
nost dodávat vodu ve vysokých otáčkách se značným 
převýšením se odrazila na jeho životnosti. Údržbě 
a kontrole funkčnosti čerpadla věnujeme zvýšenou 
pozornost. 

podzimní taktické cvičení bylo na téma únik 
nebezpečné látky. odehrávalo se v objektu úpravny 
vody ve Vestci. naši hasiči se k události dostavili jako 
první a velitel provedl průzkum, ohradil nebezpečný 
prostor, zjistil směr větru a směr dalšího možného 
šíření jedovatého plynu. Kolegové z Jílového v che-
mických oblecích únik plynu zastavili a naši hasiči 
připravili dekontaminační očistu zasahujících. na tyto 
události cvičíme z důvodu častých dopravních nehod 
vozidel převážejících nebezpečný náklad. podobné 
nehody se samozřejmě stávají i v průmyslových fir-
mách v okolních obcích. 

Zasahovali jsme u dvou událostí. první byl požár 

izolace ve strojovně čističky odpadních vod ve Vestci 
a druhá událost se stala na Kocandě. Zde se jednalo 
o požár chaty v plném rozsahu. spolupracovali jsme 
s  hasiči z  Jílového, Říčan a z  prahy. naštěstí nikdo 
nebyl zraněn, škody jsou jen materiální.

poslední aktivitou bylo zdobení vánočního strom-
ku na Štědříku. Od začátku spolupracujeme s panem 

Hladíkem ze psár, letos krátkodobě pomohl plošinou 
i hasičský kolega pavel pešek z  Jílového. Letošní 
stromek se náramně povedl!

Krásné svátky vám všem přejí jirčanští hasiči!

Markéta Větrovcová, vedoucí mládeže SDH Psáry

Mladí�hasiči�v Cholupicích
Dne 24. října jsme se s  mladými hasiči ze psár 

zúčastnili orientačního běhu v praze cholupicích. 
Součástí běhu byla doprovodná soutěž – Štafeta 
v uzlování.

 y Mladší žáci – Psáry A se umístili v orientačním 
běhu na 6. místě a v uzlování na 9. místě. 

 y Mladší žáci – Psáry B se umístili v orientačním běhu 
na 8. místě a v uzlování také na 8. místě. 

 y starší žáci – psáry se umístili v orientačním běhu 
na 12. místě a v uzlování také na 12. místě.
V této soutěži jsme si prověřili své znalosti a doved-

nosti v určování azimutu, topografických a turistických 
značek, v odhadu vzdálenosti 1 metr, třídění odpadu, 
odhadu času, požárních znalostech, zdravovědě, 
hodu šipkami na terč, střelbou ze vzduchové pušky, 
v hasičském běhu, štafetovém hodu kládou a nakonec 
štafetou v uzlování.

na jaře pojedeme na okresní soutěž v uzlování, 
a  proto budeme celou zimu pečlivě trénovat 
uzlování. 
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Ing. Bc. Ondřej Kracman

Jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii
Naše ZŠ získala v rámci projektu „Učíme děti 

číst a rozumět“ dotaci na jazykově-vzdělávací 
pobyt v Anglii pro 21 žáků. 

V neděli 1. 11. 2015 jsme kolem 14. hodiny vyrazili 
na dlouhou cestu do Anglie. Ubytováni jsme byli 
nedaleko oxfordu v  překrásné nové skautské 
základně.

 Během pobytu jsme absolvovali výuku anglického 
jazyka a měli možnost zhlédnout řadu krásných míst 
a pamětihodností.

navštívili jsme oxford, viděli jsme místa, která 
inspirovala k  napsání příběhů o Harry potterovi 
v christ church. navštívili jsme místní muzea (archeo-
logické, přírodovědné), vydali se po stopách Williama 
shakespeara ve stratfordu, navštívili hrad Windsor… 
celý den jsme věnovali prohlídce hlavního města 
Londýna. okruh jsme začali u Trafalgarského náměstí 
a pokračovali jsme k picadilly circus, kde jsme si 
nakoupili londýnské suvenýry. Z  tohoto krásného 
místa jsme pokračovali přes saint James´s park 
k  Buckinghamskému paláci. Další zastávkou byl 
Westminsterský palác s hodinovou věží Big Ben. poté 

jsme šli po překrásném nábřeží Temže až k Tower 
Bridge, kde se nám naskytl úžasný pohled na tento 
osvětlený most. 

nasávali jsme atmosféru ostrovního království, 
navštívili jsme krásná místa, učili se v britské jazykové 
škole a nezapomněli ochutnat místní specialitu fish 
and chips. 

Všem se nám v  Anglii moc líbilo a doufáme, že 
i někdy v budoucnu budeme mít možnost se někam 
takto podívat a procvičovat si angličtinu.

Dana Kristen 

Logopedická prevence
Jazykové vybavení u dětí předškolního věku je na 

různé úrovni, záleží na mnoha faktorech, které ovliv-
ňují jak vývoj řeči, tak správnou výslovnost. 
Komunikační schopnosti musíme chápat v celé jejich 
šíři – komplexně. paní učitelky (většina absolvovala 
kurz asistenta logopeda) provádějí u dětí začátkem 
školního roku orientační vyšetření řeči, případná další 
vyšetření se stanovením diagnózy nechávají na 
odborníkovi, nejlépe klinickém logopedovi. naše 
mateřská škola má k dispozici školní logopedku 
Mgr. Lenku Ženatou, se kterou již několik let spolu-
pracujeme. Zároveň touto cestou děkujeme za výběr 
a nákup logopedických pomůcek, které ve své práci 
hojně využíváme. Ve všech odděleních mateřské 
školy dochází pravidelně k logopedické prevenci, 
tzv. „logopedické chvilky“ se prolínají všemi výchov-
ně-vzdělávacími aktivitami především řízené práce, 
jako jsou např. oromotorická cvičení, správné dýchání 
(foukací hry), hry se zvukem, rytmizační a pohybové 
hry, hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti 

nebo i „obyčejné“ povídání nad obrázky. Logopedická 
prevence je v zásadě osvětová činnost, minimalizuje 
vznik řečových poruch, podporuje přirozený a zdravý 
vývoj řeči. 

Romana Čiháková

„O beránkovi a ovečkách“ (Toulcův dvůr)
V listopadu se předškoláci z naší mateřské školy 

vypravili na výlet do Toulcova dvora. právě zde je 
totiž farma s domácími zvířaty, která je využívána 
pro ekologickou výchovu dětí. Tyto výukové progra-
my mají environmentální, přírodovědný a všeobecně 
rozvíjející obsah a doplňují školní vzdělávací progra-
my o praktickou ekologickou výchovu.

pro naše děti byl připravený program „o beránkovi 
a ovečkách“. Děti dostaly rolničku a společně si zahrály 
na ovečky. Měly možnost se podívat na ovčí stádo 
a  ten, kdo se nebál, si mohl ovečky i pohladit. 
Dozvěděly se, čím jsou ovce užitečné, jak se o ně 
staráme, a mohly se zeptat na vše, co je zajímalo. 
V ovčíně zase poznávaly, jaký je rozdíl mezi senem 
a slámou, nebo se učily poznat věci, které ovčín 

skrýval. V  další místnosti se děti seznámily s ovčí 
vlnou, jejími vlastnostmi a starými technikami ručního 
zpracování. na vlastní kůži poznaly, jak bylo těžké 
vyčesávání vlny, zkusily si šlapat na opravdovém 
kolovrátku a mohly si „osahat“ surovou vlnu. Z čeho 
však byly naše děti nejvíce nadšené, pravda byť 

trochu mokré, byla výroba „kouzelné“ kuličky s pře-
kvapením, kterou si vyrobily samy technikou mokrého 
filcování.

na farmě Toulcův dvůr je úžasné to, že se děti díky 
připraveným aktivitám učí poznávat věci vlastním 
prožitkem a tím rozvíjejí své smyslové vnímání a fan-
tazii. Učí se vše vnímat v souvislostech, které u nich 
podněcují aktivitu a tvořivost. podobné výukové 
programy jsou opravdu přínosem pro vzdělávání 
našich dětí a slibujeme, že Toulcův dvůr s nimi opět 
navštívíme.

Škola
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Mozaika
Ing. Bc. Ondřej Kracman

Deštivé a mrazivé počasí je tu
V Mozaice jsou pro vaše děti dveře vždy otevřené. Poté, co se vydovádí na čerstvém vzduchu, mohou přijít 

s kamarády k nám a zahrát si hry nebo si jen tak popovídat při teplém čaji. Můžete si přijít vyzkoušet nový 
air hokej a diabollo a spoustu nových zajímavých věcí.

Ohlédnutí za podzimní Mozaikou
setkat jsme se mohli na svatováclavské posvícení, 

kde jsme měli výtvarnou dílnu a vyráběli jsme náram-
ky z korálků.

Během zimy se můžete v  Mozaice od 17.15 do 
18.00 naučit různé triky s yoyo pod vedením Lukáše 
Hragyela. přijďte si vyzkoušet nejen yoyo, ale i diabollo 
a flowerstick. Každé druhé páteční odpoledne je 
vyhrazeno „Zdravému a zábavnému vaření“ s Majkou 
Zlesákovou, která učí děti nejen vařit, ale také je 
informuje o zdravém stravování. Dospěláci se u nás 
scházejí každé pondělní a čtvrteční odpoledne na 
pravidelné cvičení jógy s Annou crhovou.

Halloweenský večer v Mozaice
na páteční večer 6. 11. jsme spolu se školou při-

pravili den ve znamení dýní. od 15 hodin se před 
Mozaikou scházeli děti a rodiče a ihned dostali do 
rukou lžíce a nožíky k  dlabání. pod jejich rukama 
vznikaly překrásné svítilny. poté jsme se za svitu 
hrůzostrašných dýňových svítilen vydali k  rybníku 
Kukaláku, kde jsme na hladinu pouštěli lotosové 

květy se svíčkou.
Po průvodu se v Mozaice konalo autorské čtení 

z knihy Děti prérie od spisovatele ondřej Balíka. Do 
Mozaiky přišel nejenom autor knihy, ale také její 
ilustrátor Jan Šorm. Děti během příběhu zasvětili do 
maleb indiánů a zahráli na hudební nástroje. sotva 
se venku setmělo, četla se kniha pouze s baterkami 
a později byla pro děti připravena světelná stezka. 
po návratu se s manželi Urbanovými zahrálo a zazpí-
valo několik písniček. chtěl bych touto cestou podě-
kovat paní učitelce Monice Mazúrové za zorganizo-
vání obou těchto akcí.

V rámci projektu „Když nevíš co, pojď 
do Mozaiky“

V neděli 22. 11. jsme pořádali turnaj v air hokeji 
a  stolním fotbálku. Turnaj jsme si užili a Zdeňkovi 
gratulujeme k vítězství. Dále jsme během podzimu 
v Mozaice měli výtvarnou dílnu s korálky a vyráběli 
jsme korálkové hady.

V pátek 11. 12. se můžeme těšit na výtvarnou dílnu 
„Tvoříme z polymerů“ s ivanou svobodovou, během 
níž si každý vyrobí svůj vlastní šperk. V prosinci 

proběhnou poslední dva kurzy „Zdravého a zábav-
ného vaření“, na kterých budeme péct perníčky 
a zdravé a chutné cukroví.

S čím nám můžete pomoci
Zájem o akce v Mozaice i v NZDM nadále stoupá, 

a proto sháníme dobrovolníky, kteří mají chuť zapojit 
se do chodu Mozaiky nebo pomáhat při jednotlivých 
akcích.

přejeme vám krásné, veselé a samozřejmě pestré 
svátky vánoční a šťastný rok 2016 plný zážitků.

Mgr. Jana Jakabovičová

Kam jsme se posunuli za posledních pět let
před pár týdny nás oslovila Česká televize se 

zájmem natáčet u nás ve škole. Ukázalo se, že ČT 
dostala na Základní školu a Mateřskou školu Psáry 
kontakt od společnosti Kalibro, která provádí nezá-
vislá testování škol. 

Kalibro provedlo školám šetření, které porovnávalo 
výsledky žáků ve srovnávacích testech z  českého 
jazyka, matematiky a prvouky ve třetích ročnících 
s  pětiletým odstupem, tedy v  letech 2010 a 2015. 
společnost dodržela zcela totožné podmínky (stejné 
testy, stejné školy). Bylo zahrnuto 100 škol z  celé 
republiky a v nich několik tisíc žáků. Ukázalo se, že 

celková úspěšnost žáků v Čr v průměru mírně vzrostla 
(v rozmezí 0,2–1,1 %). 

proč ale televize v psárské škole? Výsledky ukázaly, 
že naše škola patří mezi tříprocentní skupinu škol, 
které se významně zlepšily. 

Jsme rádi, že dětem můžeme nabídnout kvalitní 
vzdělání a příjemnou atmosféru, kdy děti chodí 
většinou rády do školy a rodiče jsou s ní z velké části 
také spokojeni. (Viz výsledky dotazníkového šetření 
na klima školy pro rodiče a žáky. Výsledky jsou uveřej-
něny na webu školy www.skolapsary.cz)

2009/2010 2014/2015 rozdíl
český jazyk 69,8 % 76,4 % + 6,6 %
matematika 51,6 % 72,2 % +20,6 %
prvouka 54,2 % 76,7 % +22,5 %
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Bc. Petr Sivaninec, MS Borovina Psáry

Černá zvěř
V lese v okolí psár a Dolních Jirčan (v poslední době 

nejen v lese) se můžete setkat se zvěří, která se stala 
fenoménem – s prasetem divokým.

prase divoké neboli černá zvěř se v našem regionu 
drží již dlouhou dobu. první odlov divočáka v honitbě 
psáry byl zdokumentován v sedmdesátých letech 
minulého století. V současné době se pak právě černá 
zvěř dostává do povědomí myslivecké i laické veřej-
nosti nejvíce, a to díky stále se zvyšujícímu počtu 
kusů této zvěře, v souvislosti s čímž mnozí hovoří až 
o přemnožení.

Důvodů, proč tomu tak je, můžeme najít hned 
několik. především se výrazně proměnila zdejší kra-
jina. V současné podobě životního prostředí, kde 
dominují pole hustě protkaná zástavbou, která se 
i přes snahu obcí rychle rozrůstá, má černá zvěř ideální 
podmínky k životu. Jako všežravec může bez obtíží 
střídat polní plodiny, pochutnat si i na mláďatech 
drobné zvěře, ke krytu využít lesa, křovin a ještě si 
zpestřit jídelníček zbytky z civilizace. 

Jak mnozí z nás zažili na vlastní kůži, černá zvěř 
se neostýchá přiblížit k lidským obydlím a „orat“ 
i  zahrady v blízkosti svého přirozeného prostředí. 
prase divoké je totiž mimořádně inteligentní a při-
způsobivý tvor, který postupem času ztrácí svůj strach 
z člověka a odvažuje se stále, z našeho pohledu, 
drzejších kousků. 

přítomnost velkého množství kusů černé zvěře je 
znát především v přírodě. Všežraví divočáci se neroz-
pakují do svého jídelníčku zařadit i malé živočichy. 
Proto zdejší honitba pociťuje v posledních letech 
výrazný, až alarmující úbytek drobné zvěře, jako je 
bažant obecný či zajíc polní. Je spravedlivé pozna-
menat, že stejný podíl na úbytku této zvěře má stále 

více koncentrovaná doprava v okolí, stejně jako 
vysoký počet volně pobíhajících (a často volně lovících) 
domácích mazlíčků.

Myslivci intenzivně snižují stavy černé zvěře odlo-
vem. odlov černé zvěře se od devadesátých let 
minulého století zvýšil několikanásobně. odlov černé 
zvěře není vůbec jednoduchý. Trvá dlouhou dobu, 
než si černá zvěř zvykne chodit na místa, kde je možné 
ji lovit. V tomto směru jsme navíc omezeni charak-
terem krajiny, kde se dá bezpečně vystřelit, ale také 
chováním a činností lidí, kteří se nám v lese objevují 
v naprosto nečekanou denní i noční dobu a na mís-
tech, kde by je nikdo nečekal. intenzivní odlov musí 
probíhat ve spolupráci se zemědělci i místním oby-
vatelstvem, a ta není zdaleka ideální, avšak postupem 
času se díky společnému cíli zlepšuje. 

Úspěšný odlov komplikuje nejen úžasná přizpů-
sobivost černé zvěře k urbanizované krajině, ale také 
právě drobné kamínky v soukolí vzájemné spolupráce. 
podaří-li se všem zúčastněným zkoordinovat svou 
činnost, podaří se nejen zmenšit škody na polních 
plodinách a lesních kulturách, ale také na soukromých 
pozemcích.

V souvislosti se zmíněnou spoluprací chceme tímto 
poděkovat občanům psár a Dolních Jirčan za jejich 
ochotu ke komunikaci s  myslivci, ohleduplnost 
a většinou příkladné chování při pohybu v přírodě 
a procházkách se psy na honebních pozemcích. 

foto: Mgr. Stanislav Sivaninec

Jaroslav Picka

Kluk s tříkolkou
Dnešní doba je zvláštní. Lidé jsou více uzavření 

a víc pro sebe. Když jsme se před rokem přestěhovali 
do Jirčan, trošku jsme se obávali, že si tady náš posti-
žený syn nezvykne. Zvykl si dřív než my. na staré 
rozviklané tříkolce pro invalidy drandil od rána do 
večera mezi „dolňákama a horňákama“, cítí se tu 
volně a v bezpečí. Jednoho dne přišel domů s tím, 
že mu jeden pán z „dolňáků“ slíbil novou tříkolku. 
Mysleli jsme si, že jde o nemístný žert. Ukázalo se, 
k našemu velkému překvapení, že je to pravda. proč 
to udělal? Vídával Jarouška na staré tříkolce a chtěl 
mu udělat radost. A aby toho dobrého nebylo málo, 
tak mu kamarádi z hřiště ještě tříkolku vybavili novým 
silným světlem a červenou koncovkou. 

Všem patří naše a hlavně Jarouškovo vřelé 
poděkování!

Mgr. Martina Běťáková, Rodinné centrum Domeček

Semináře pro rodiče „Nejsme v tom sami“
ranní vypravování do školky, neposednost u jídla, 

boje o hračky, stokrát opakované povely, záchvaty 
vzteku, vzdor i nervy drásající fňukání – ano, známe 
to všichni! Být rodičem s  sebou přináší nádherné 
okamžiky společného štěstí, nadšení z vlastních dětí, 
úžas, hrdost… stejně jako chvíle, kdy bychom nej-
raději utekli, nebo se aspoň někam zavřeli a nemuseli 
řešit další hádku, kdo si začal… V některých rodinách 
se osvědčilo to, jinde ono, někdo má pocit, že vyzkou-
šel už všechno a nefunguje nic. pro ty z  vás, kteří 
hledají inspiraci a zkušenosti, i pro ty, kteří se chtějí 
podělit o svou zkušenost, připravujeme cyklus 
workshopů pro rodiče menších i větších dětí s názvem 
NEJSME V TOM SAMI.

první, průkopnické setkání proběhlo 19. listopadu 
v rodinném centru Domeček, kde se sešlo dvanáct 
rodičů, jejichž děti navštěvují dětský klub Klubíčko, 

aby společně reflektovali, jak jejich 2 až 3leté děti 
reagují na adaptaci ve skupině vrstevníků, jak se 
jejich nová zkušenost promítá do chování doma a jak 
se naopak děti chovají mezi vrstevníky. Mnoho zají-
mavých postřehů, zkušeností a jednoznačné potvr-
zení, že v tom všem nejsme sami.

pro rok 2016 plánujeme otevřené semináře pro 
rodiče zaměřené na konkrétní témata z oblasti rodi-
čovství, výchovy a vzdělávání:
21. 1.  odměny a tresty ve výchově – ano či ne?
3. 3.  proč děti dělají to, co nás zlobí?
21. 4.  sourozenecké konflikty – jak s nimi zacházet 

a jak jim předcházet?
3. 6.  Jak připravit dítě na nástup do mateřské 

školy? co všechno by mělo umět?
Další informace a rezervace na betakova@psary. cz 

a na FB profilu rc Domeček Dolní Jirčany.
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Ing. Petr Jaško

Drakiáda 2015 na hřišti v Jirčanech  
aneb�konečně�foukalo�

Určitě znáte ten pocit, že děláte, co můžete, ale 
výsledku ještě něco málo chybí. Ten pocit jsme měli 

z posledních ročníků drakiád. Byly to vždy akce dobře 
připravené, u dětí se setkaly s úspěchem, ale o pou-
štění draků to moc nebylo. 

 Důvod je nasnadě – vítr. Bez větru draci nelétají, 
to věděli už ve staré Číně, kde tato zábava před 
bezmála 2000 lety vznikla. 

 Až letos, když už jsme ani nedoufali v obrat, 
konečně po dvou měsících bezvětrného suchého 

počasí se v sobotu ráno zvednul slabý vítr. A mírně 
zesiloval tak, že ve 13 hodin, kdy drakiáda začínala, 
byl tak akorát na pouštění draků.

 no a jak vše vlastně probíhalo? Děti jsme rozdělili 
do čtyř skupin podle věku. Ti nejstarší připravili dráhu 
plnou úkolů pro ostatní děti a ti další s nadšením 
tuto dráhu prošli. Výsledkem a odměnou pro všechny 
byl společně sestavený velký drak, kterého jsme 
zavěsili na plot u multifunkčního hřiště pro společnou 
fotku. Každý dětský účastník si mohl navíc pochutnat 
na opečeném buřtíku a vlastnoručně si vybrat drob-
nou hračku na upomínku drakiády. pak konečně 
došlo na oblíbené hromadné disciplíny, mezi které 
patří nejvýše letící drak, nejhezčí drak, nejlepší akro-
bacie s drakem a nejdéle letící drak. A jelikož bylo 

příznivé počasí a děti šikovné, některé disciplíny 
měly mnoho vítězů. například ohodnotit nejlepší 

akrobacii s drakem porota prostě nedokázala. Tak 
zvítězil každý, kdo připravený slalom s úspěchem 
absolvoval.

 na závěr patří poděkování. A to jak sponzorům, 
tak organizátorům, především z řad volejbalistů 
sK  Čechoslovan Dolní Jirčany. Jmenovitě si určitě 
zaslouží vyzdvihnout romana Hájková a ondra 
Kracman, kteří měli na úspěšném odpoledni pro cca 

100 dětí největší podíl. Je moc dobře, že se nám 
z ničeho podařilo založit akci, která má již svoji tradici 
a její devátý ročník zapadl do mozaiky vydařených 
akcí pro děti.
Seznam sponzorů, kteří nám umožnili uspořádat 
tuto akci:

 y obec psáry
 y Bravo trade spol. s r. o.
 y Čarovné bylinky, Vlasta Málková
 y Tenis czech olten
 y Hospůdka na hřišti
 y Klub předškoláček, H. olmerová
 y MUDr. Jaroslav Sokol
 y Klarp s. r. o.

Ivan Nejedlý, předseda nohejbalového oddílu  
Čechoslovanu Dolní Jirčany

Nohejbalový turnaj OPEN Dolní Jirčany 2015 
otevřený nohejbalový turnaj open 2015 nám 

přinesl mnoho radosti z výborné hry a následného 
posezení s hráči. Úvodní část turnaje zahájila paní 
místostarostka Vlasta Málková. Poté začaly nelítostné 
souboje dvou rozlosovaných skupin po šesti týmech. 
Zhruba v  půl čtvrté začalo finále o putovní pohár 
Čechoslovanu Dolní Jirčany. Ani týmy na druhém 
a třetím místě však nezůstaly ochuzeny. Druhé místo 
bylo odměněno malými šunkovými prasátky a třetí 
tým získal krásné dorty tvaru nohejbalového míče, 
které zhotovila naše rozhodčí paní Jitka Marešová. 
Té společně s  druhou rozhodčí paní ivanou 
Tománkovou patří velké poděkování za pomoc při 
organizaci celého turnaje.

Také chci poděkovat panu Jiřímu olmerovi, který 
nám vychází vstříc a jenž zajistil bezproblémový chod 
turnaje. Bohužel nemohu poděkovat sponzorům, 
protože se žádní neangažovali.

Tímto chci pozvat všechny zájemce o tuto ryze 

českou hru na obecní turnaj v nohejbale trojic, který 
plánujeme na 26. 12. 2015 pro místní hráče psár, 
Štědříku a Dolních Jirčan. Bude po fotbalové sezóně 
a po Vánocích, tak bude potřeba shodit nabrané 
kilogramy. Bližší informace k turnaji najdete na webu 
Čechoslovanu Dolní Jirčany a vyvěšených letácích.

OPEN 2015 – nohejbalový turnaj trojic – výsledková listina
pořadí název týmu jména hráčů

1. VYSOKÁ Pavel Birner, Jana Kaiseršotová, Ivan Nejedlý
2. FreD perrY Milan Vácha, Marcel Trnovec, Petr Dvořák
3. inTernATionAL Milan Dvořák, Jiří Šťovíček, Bálek Antonín
4. soLiDA Matrina Čermáková, Ilona Trnková, Lucie Lukáčová
5. COSMOS Zdeněk Pletka, Jiří Mareš, Dušan Stejskal
6. HospŮDKA Jiří orel, Dominik novotný, Jiří novotný
7. BK KniGHT David procházka, Kamil Vodička, pavel Čáp
8. TŘi sesTrY Tomáš Trejtnar, Jiří Jůza, Miloš Teplý
9. HorÁKoVci Ladislav Horák, Milan Zadražil, Petr Kašpar

10. ČUpr KLUci Lukáš Málek, Jan Mezera, Petr Galovič
11. MAXÍCI Jiří Machulda, Amir Soussa, Tomáš Maxa

Platíte za ELEKTŘINU? Platíte i za PLYN?
Tak si už konečně snižte náklady!

Využijte nízké ceny vzešlé z elektronických aukcí
Poslední zúčtovací faktura + smlouva se stávajícím dodavatelem = spočítám výši Vaší úspory

Zima je tu a faktury za ní budou následovat ...
Váš kontakt: Ing. Helena Leštinová – mobil 602 286 377
 www.ObemaNohamaNaZemi.cz

NEBOJTE SE ZEPTAT 
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

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

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DpH.

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: ing. Jitka svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: prosinec 2015, vyšlo 15. 12. 2015
Grafická úprava: ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis

Kultura

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz, facebook: muzeumjilove

17. 12., 18.00  Přednáška Jana Viznera:  
Průvodci adventem 
se svatozáří

seznamte se s vánočními světci!
Vstupné 20 Kč.

Aktuálně probíhající výstavy

Do 10. 1. 2016  Komorní výstavka vánočních 
pohlednic

Vánoční atmosféra ve vestibulu muzea.

Do 17. 1. 2016 Výstava „Vánoce“
Dlouhé zimní večery – řemesla v jílovských 
chalupách.

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 775 775 980, 241 021 719
www.oujesenice.cz
18. 1. 2016, 19.00 CAVEMAN

Odpolední bruslení s hudbou
 so 5. 12. 14.00–16.00
 ne 6. 12. 15.00–17.00
 ne 13. 12. 15.00–17.00
 ne 20. 12. 12.30–14.00
 pá 25. 12. 14.00–16.00
 so 26. 12. 13.00–15.00
 ne 27. 12. 15.00–17.00
 po 28. 12. 14.00–16.00
 út 29. 12. 14.00–16.00
 st 30. 12. 14.00–16.00
 čt 31. 12. 14.00–16.00
sledujte prosím naše webové stránky 
 hcslavojvelkepopovice.cz
Veřejná školička bruslení pro děti
Každé úterý od 13.45 nebo každý pátek od 14.00.

Do 31. 1. 2016 Nádobí, nádobíčko...
příprava, vaření, pečení a servírování pokrmů. 
Předměty z depozitáře RM.

Do 28. 2. 2016 Řeč barev
Výstava obrazů Gabriely Kryl. 

Do 27. 3. 2016 Most mezi nebem a zemí
Horká a studená batika, obrazy ikon Ljuby Vitkovské. 

Zámek Štiřín
ringhofferova 711
Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz

23. 1. 2016, 19.30 Zámecký ples
Srdečně Vás zveme na tradiční ples na zámku Štiřín 
s bohatým programem. K tanci hraje orchestr Josefa 
Hlavsy.
Vstupné: 600,- Kč
Předprodej vstupenek v zámecké recepci a v síti 
Ticketstream. 
pro návštěvníky plesu jsme připravili speciální nabíd-
ku ubytování v ceně 1.500,- Kč za dvoulůžkový pokoj 
a 2.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj „De Luxe“, se 
snídaní.



Prořezání a kácení 
stromů z lana

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

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

ŠKOLIČKA MYŠKA
LABUTÍ 386, ZDIMĚŘICE – JESENICE U PRAHY, 252 42

WWW.SKOLICKAMYSKA.CZ

Dlouhodobé a krátkodobé hlídání dětí (večerní/noční/víkendové), 

PICK UP SERVIS, kroužky pro děti, 

semináře a cvičení pro maminky, 

poskytování služeb pro rodinu a domácnost, 

kavárnička Dallmayr.


