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  poruchy vodovodu a kanalizace – 
VHS Benešov – pohotovost 24 hod. denně 
hlášení poruch 840 205 206

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

 nepřetržitá služba 840 850 860
  pohotovostní a poruchová služba plynu – 

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

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

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

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

Gabriela Křížová 731 615 686

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

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

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům se 
Psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.
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Důležitá�telefonní�čísla�
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� 8� Zpráva�o činnosti�obce
 11 Lepší škola v každém místě
 12 Fotoreportáž ze stavby školy
 13 Se starostou na pivo
 14 Kolumbárium
 14� Co�se�v obci�udělalo�
 15� Úprava�předzahrádek
Sociální a kulturní komise
� 16� Senioři�v Laguně�cvičí�i v roce�2019!
� 16 Setkání seniorů
� 16 Diskuzní středa
� 17 Kalendář akcí pro seniory
� 17 Paměťová posilovna
� 17 Kurz keramiky
� 17 O Reiki
� 18� FOTOSOUTĚŽ�–�Kolik�podob�má�voda
� 18� U3V�pokračuje�i�v�roce�2019
� 19 Toulky po naší vlasti
� 19� Silvestrovský�pochod
�19 První letošní divadlo
� 20� Jarní�Holandsko�s návštěvou�Keukenhofu
Stalo se
 21 Hrabě Špork měl kliku
 22� Cesta�z říše�stínů
 23 Dýňobraní
 24� Přivítali�jsme�18�nových�občánků�naší�obce
 26 Adventní tvoření
� 27� Vánoční�trhy�v�Linci
� 28� Jirčanský�Krampus
� 30 Havelské posvícení
 31� Výlet�za�vánočními�ozdobami,�korálky�

a výhledy�do kraje
 32 Tentokrát přišel i kouzelník
 34� Další�svatby�v Psárech
Škola
 36 Listopad odstartoval ve znamení prevence
� 36 Družinová Drakiáda
 37� Výprava�do�Sherwoodského�lesa
� 37� Po�stopách�zvířátek
� 38� Projektové�učení�v Rybičkách
� 39� Školou�chodil�Mikuláš
� 40� PSINA�–�psárské�informace�a nápady�

od dětí pro děti
Sport
 44 Historický půlrok psárské mládeže
� 46� SK�Rapid�Psáry�–�zhodnocení�podzimní�fot-

balové�části�A týmu
 47� Nejúspěšnější�škola�taekwon-do�v ČR

� 48� U�požárů�a dopravních�nehod
�50� Novinky�ze�SDH�Psáry
 52� Výběr�z událostí�Městské�policie�Jesenice
 54 Fotbalové tabulky
 54 Kultura

Slovo na úvod
Bc. Milan Vácha, 
starosta obce

Vážení obyvatelé Psár 
a  Dolních Jirčan, milí 
sousedé,

uplynulé měsíce byly 
v  naší obci opravdu plné 
práce. Proběhlo velké množ-
ství kulturních a společenských akcí, které k podzimu 
patří, posvícení, dýňobraní, adventní trhy, výlety 
seniorů, divadelní zájezdy, přednášky. Na úřadě jsme 
přivítali novou posilu, paní Renátu Jaškovou, která 
bude mít na starost velkou část agendy Renáty 
Sedlákové, se kterou od ledna budeme spolupracovat 
v menším rozsahu. Finišovaly stavební práce, které 
musely být hotové před příchodem zimy, dokončena 
je revitalizace psárské nádržky a výstavba kolumbária, 
pod střechou je část stavby nové školy, nové úseky 
veřejného osvětlení přijdou vhod obzvláště nyní, 
když už se brzy stmívá, na zimu je připravena i zeleň 
na veřejných prostranstvích. Hodně energie jsme 
věnovali přípravě dotačních žádostí, které by nám 
mohly pomoci s financováním nové školy, i žádosti 
na rekonstrukci staré školy, která by v  budoucnu 
měla sloužit jako zázemí pro mateřskou školu a dětské 
skupiny. Listopad je tradičně konferenčním měsícem 
a my měli letos příležitost prezentovat naši obec na 
dvou velkých konferencích.

Nyní nás čeká už jen příjemné setkání při tradičním 
předvánočním zpívání dětí v kostele sv. Václava a pak 
už přijdou Vánoce, kdy většina z nás může pracovně 
alespoň trochu zpomalit a  trávit více času doma 
s rodinou. Přeji Vám všem, aby vánoční svátky byly 
příjemným časem ve společnosti těch, které máte 
rádi, časem zamyšlení i načerpání nových sil. A dou-
fám, že nové číslo Psárského zpravodaje Vám bude 
příjemným společníkem!

Krásné prožití 
vánočních svátků 
a vše nejlepší 
do nového roku 2019 
vám přeje 
vedení obce Psáry

Vánoční�strom
Děkujeme manželům Komrskovým 

z Dolních Jirčan za věnování krásné 
jedle, která se stala ozdobou dolno-
jirčanského náměstí a  symbolem 
letošních Vánoc v  naší obci. 
Poděkování patří také myslivcům, 
psárským hasičům, kteří strom poká-
celi, a jirčanským hasičům, kteří jej ozdobili.

Vlasta Málková, místostarostka

E

Obsah

Hledáme spolehlivou 
paní na pravidelný úklid 

rodinného domu v Psárech.
Časově se rádi přizpůsobíme.

tel. 721 162 737
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2018 ze dne 26. 9. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 112/23–2018
I. nesouhlasí

S odprodejem části (cca 6 m²) pozemku p. č. 683 
v k. ú. Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 113/23–2018
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební 

úpravy hřbitovní zdi a  márnice-kolumbárium II 
Dolní Jirčany“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Martina 
Maška, IČ 12559113 za cenu 653.492,54,- Kč bez 
DPH.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlou-
vy o dílo.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2018 ze dne 10. 10. 2018
Přítomni:  Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 114/24–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. SINEA s.  r.  o. – pozemky p. č. 343/167, p. č. 

343/168, p. č. 343/169, p. č. 343/170, p. č. 
343/171 a p. č. 343/172 vše v k. ú. Dolní Jirčany,

2. Nepturial s.  r.  o. – pozemky p. č. 373/8, p. č. 
372/1 a st. 9/5 v k. ú. Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 115/24–2018
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemků a to částí pozemků p. č. 
660/1 o výměře cca 1788 m2, parc. č. st. 82/1 o vý-
měře cca 121 m2, parc. č. 594/9 o výměře cca 10 m2, 
parc. č. 646/1 o  výměře cca 9  m2, parc. č. 646/4 
o výměře cca 170 m2 vše v k. ú. Dolní Jirčany a částí 
pozemků parc. č. 1089/2 o  výměře cca 242  m2, , 
parc. č. 1089/9 o výměře cca 8 m2, parc. č. 1089/10 
o výměře cca 14 m2, parc. č. 1089/12 o výměře cca 
66  m2, 1089/13 o  výměře cca 168  m2 vše v  k. ú. 
Psáry. Pozemky jsou nabízeny k prodeji v souvis-
losti se stavbou „II/105 Psáry, průtah“. Kupní cena 
bude stanovena znaleckým posudkem.

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

RO Usnesení č. 116/24–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  právu provést stavbu na ci-
zím pozemku mezi obcí Psáry (vlastník pozemku) 
a  Středočeským krajem zast. Krajskou správou 
a  údržbou silnic Středočeského kraje (stavebník). 
smlouva je uzavírána v  souvislosti se stavbou 
„II/105 Psáry, průtah“.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 117/24–2018
I. nesouhlasí

S odprodejem části pozemku p. č. 141/92 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany před pozemkem p. č. 141/76
v k. ú. Dolní Jirčany.

II. nesouhlasí
S odprodejem částí pozemků p. č. 636/1 a  p. č. 
140/3 v k. ú. Dolní Jirčany.

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

Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2018 ze dne 24. 10. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 118/25–2018
I. schvaluje

Uzavření dohody o  poskytnutí slevy mezi obcí 
Psáry a O2 Czech Republic a. s. Dohoda je uzavírá-
na na dobu určitou 24 měsíců.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
dohody.

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

RO Usnesení č. 119/25–2018
I. souhlasí

S přerušením provozu Mateřské školy Štědřík v ob-
dobí od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019 včetně.

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

RO Usnesení č. 120/25–2018
I. schvaluje

Záměr pronájmu pozemků parc. č. 379/2, ostatní 
plocha o  výměře 8026 m², parc. č. 343/21, orná 
půda o výměře 1410 m², parc. č. st. 573, zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 195 m².

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

RO Usnesení č. 121/25–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 

opatření:
1. Ing. Jana a Ing. Richard Červenkovi – pozemek 

p. č. 147/10 v k. ú. Dolní Jirčany,
2. Josef Vyskočil - pozemek p. č. 976/27 v  k. ú. 

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

RO Usnesení č. 122/25–2018
I. souhlasí

S výměnou osvětlovacího tělesa na stožáru ve-
řejného osvětlení u č. p. 336 v ul. K Ořechovce za 
předpokladu, že žadatel uhradí plnou cenu za 
výměnu svítidla, protože v  současné době není 
důvod k  výměně schváleného a  certifikovaného 
svítidla.

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

RO Usnesení č. 123/25–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  připojení odběrného 
elektrického zařízení k  distribuční soustavě 
č. 18_SOP_01_4121454775 mezi obcí Psáry a ČEZ 
Distribuce a. s. k  odběrnému místu p.  č. 689/5 
v k. ú. Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Psáry č. 6–2018 ze 
dne 31. 10. 2018

Přítomni:  Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina 
Šmerglová, Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jan Čihák, Tomáš Pecháček, Ing. Jitka 
Svobodová, Mgr. Jiří Kučera, Petr Skřivan, Josef Žižka, Jan Honek

Usnesení č. 46/6–2018
I. bere na vědomí
Složení slibu všech zastupitelů podle § 69 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 47/6–2018
I. určuje
Pro další volební období dva místostarosty.
II. určuje
Pro další volební období v  souladu s  §84, odst. 2, 
písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce sta-
rosta a místostarosta bude člen zastupitelstva dlou-

hodobě uvolněn.
III. určuje
Pro další volební období jednoho neuvolněného 
člena zastupitelstva, který bude vykonávat funkci 
místostarosta obce a dva neuvolněné členy zastu-
pitelstva, kteří budou vykonávat funkci člen rady 
obce.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 48/6–2018
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích:
I. volí
Starostou obce Bc. Milana Váchu.
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Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
II. volí
Uvolněným místostarostou obce Vlastu Málkovou.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
III. volí
Neuvolněným místostarostou obce Mgr. Martinu 
Běťákovou.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
IV. volí
Další členy rady obce Víta Olmra, Olgu Kramosilo-
vou.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 49/6–2018
I. zřizuje
Finanční a  kontrolní výbor. Oba výbory budou tří-
členné.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
II. volí
Předsedou finančního výboru Ing. Antonína Raka.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
III. volí
Členy finančního výboru Ing. Hanu Ortovou, Ing. 
Michala Kroupu.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
IV. volí
Předsedou kontrolního výboru Josefa Žižku.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

V. volí
Členy kontrolního výboru Vladimíra Tačnera, Vladi-
slava Zeithamla.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 50/6–2018
I. schvaluje
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, a to 
v  plné výši pro neuvolněné místostarosty, členy 
rady, předsedy výborů a komisí a členy zastupitel-
stva v souladu s § 71–73 zákona o obcích a podle 
aktuálního prováděcího nařízení vlády za výkon 
funkce členům zastupitelstva
od 31. 10. 2018.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 51/6–2018
I. deleguje
S účinností od 31. 10. 2018 deleguje jako svého zá-
stupce pro účast na veškerých budoucích valných 
hromadách společnosti Technické služby Dolno-
břežanska, s. r. o., IČ 037 11 617 konaných do konce 
jeho funkčního období starostu obce a pověřuje jej 
hlasováním na těchto valných hromadách, podpi-
sem veškerých příslušných dokumentů a provádě-
ním veškerých jednání a  výkonem veškerých práv 
a povinností, jež bude obec Psáry mít jako společník 
společnosti, jakož i souhlasí s tím, aby delegovaný 
zástupce zmocnil ke svému zastoupení další osobu.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 52/6–2018
I. schvaluje
Termín zasedání zastupitelstva: 12. prosince 2018.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2018 ze dne 7. 11. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 124/26–2018
I. zřizuje

Stavební a územně-plánovací komisi: předseda – 
Ing. Aleš Laboutka, členové – Milan Vácha, Vlasta 
Málková.

II. zřizuje
Sociální a  kulturní komisi: předseda – Vlasta 
Málková, členové – Naděžda Komárková, Martina 
Šmerglová, Michaela Hájková, Martina Jedličková, 
Jitka Svobodová, Olga Kramosilová, Květoslava 
Beldová a Ivana Tesařová.

III. zřizuje
Redakční radu: Vlasta Málková, MUDr. Jaroslav 
Sokol, Ing. Jitka Svobodová, Ing. Jiří Římovský 
a šéfredaktorka Ing. Lucie Libovická.

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

RO Usnesení č. 125/26–2018
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Havarijní re-
konstrukce mostku v ul. Za Můstkem, obec Psáry“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od SANAP 
s. r. o., IČ 41324714 za cenu 1.958.603,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.

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

RO Usnesení č. 126/26–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemen a dohody o umístění stavby č. IV-
12–6023077 mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. 
na pozemcích p. č. 109/13 a 110/225 v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč bez 
DPH.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 127/26–2018
I. souhlasí

S vyhlášením výběrového řízení na nadlimitní ve-
řejnou zakázku „Dodávka interiérového vybavení 
pro základní školu v Psárech“.

II. ustanovuje
Komisi v zadávacím řízení „Dodávka interiérového 
vybavení pro základní školu v Psárech“

ve složení: Mgr. Ivana Šilhanová, Ing. Milan Oleríny, 
Ing. arch. Ondřej Píhrt, Bc. Milan Vácha, Mgr. 
Martina Běťáková a náhradníci: Marek Šnajdr, Ing. 
arch. Štefan Šulek, Vlasta Málková a Vít Olmr.

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

RO Usnesení č. 128/26–2018
I. schvaluje

Cenovou nabídku od SOA architekti s.  r.  o. na 
Tiskové a kompletační práce spojené s aktualizací 
DPS ZŠ Psáry za cenu 80.384,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Cenovou nabídku od SOA architekti s.  r.  o. na 
Zapracování projektu interiéru do realizační doku-
mentace (DPS) ZŠ Psáry za cenu 110.800, Kč bez 
DPH.

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

RO Usnesení č. 129/26–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Alexandr a  Pavlína Šlepeckých – pozemek 

p. č. 343/166 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2018 ze dne 21. 11. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 130/27–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo mezi 
obcí Psáry (objednatel) a Aquatest a. s. (zhotovitel). 
Předmětem dodatku je změna ceny díla na akci 
„Rekonstrukce MVN Nádržka v  Psárech“ a  to sní-
žení z původních 1.222.048,76 Kč na 950.736,25 Kč 
bez DPH.

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k  příkazní smlouvě mezi 
obcí Psáry (příkazce) a  Fram Consult a. s. (příkaz-
ník). Předmětem dodatku je zvýšení odměny pří-
kazníka z důvodu prodloužení termínu provádění 
stavby „Rekonstrukce MVN Nádržka v  Psárech“ 
o 9.076,- Kč na částku 58.996,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto 
dodatků.

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

RO Usnesení č. 131/27–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
č. 1138/2018/OŘI mezi obcí Psáry a Pražskou ply-
nárenskou Distribuce a. s. na pozemcích p. č. 75/1, 
p.  č. 75/88, p.  č. 75/89, p.  č. 75/98 a  p.  č. 75/130 
v  k.  ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
17.500,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 132/27–2018
I. schvaluje

Cenovou nabídku od SOA architekti s. r. o. na pro-
jekční práce „Multimediální laboratoř B.0.36 (DPS) 
ZŠ Psáry za cenu 96.400,- Kč bez DPH.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Informace z obce
Bc. Milan Vácha, starosta

Zpráva�o činnosti�obce�v uplynulých�
měsících

Nová škola
V listopadu začaly práce na konstrukci střechy 

budovy „B“, která je v levé části stavby a bude sloužit 
pro druhý stupeň. Také se již začala instalovat dřevěná 
konstrukce nad jídelnou a tělocvičnou. Na objektu 
prvního stupně (objekt „C“ v pravé části) se pokračo-
valo v  budování druhého nadzemního podlaží. 

S  ohledem na zahájení instalace kapacitních pod-
zemních nádrží, které budou zachytávat dešťovou 
vodu pro následné opětovné využití, se muselo 
posunout celé zařízení staveniště (stavební buňky 
sloužící jako zázemí stavby i skladové plochy na mate-
riál). Dále se ve větší míře začaly dosypávat a hutnit 
prostory před samotnou stavbou tam, kde jsou již 
kompletně hotové podzemní sítě. Všechny práce 
stále běží tak, aby nic nebránilo otevření nové školy 
v plánovaném termínu v září 2019.

Oprava mostu na návsi v Psárech
Investor – Středočeský kraj – nás informoval 

o  problémech, které má realizační stavební firma. 
Problémy jsou takového rozsahu, že již není možné 
dokončit akci v plánovaném termínu. Za obec jsme 
odeslali naléhavou žádost o urychlení a případné 

zajištění provizorního provozu alespoň pro osobní 
automobily. O aktuální situaci budeme informovat 
na internetových stránkách obce.

Rekonstrukce ulice Na Vápence
Po dokončení dokumentace a uveřejnění záměru 

na internetových stránkách obce se předpokládá 
podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad 
Jesenice. První obdržené zamítavé stanovisko se týká 

zpomalovacích prahů, které byly na základě žádosti 
občanů do projektu doplněny. Se svými případnými 
připomínkami se prosím obracejte přímo na stavební 
úřad.

Oprava nádržky v Psárech
Na přelomu října a listopadu se podařilo dokončit 

rekonstrukci naší nádržky v  Psárech. Stavba byla 
dokončena oproti předpokladům se zpožděním, 
takže jsme uplatnili u zhotovitele sankce za nedodr-
žení termínu. Nakonec je ale vše dokončeno a výsle-
dek je zdařilý. Příští rok, až se zazelení i okolí nádržky, 
bude zde další hezké místo na odpočinek. Na základě 
předchozí výzvy v říjnovém zpravodaji se již začínají 
dávat dohromady rybářští nadšenci. Pokud by se 
chtěl ještě někdo připojit, může kontaktovat pana 
Jiřího Otrubu na tel. 732 546 262.
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Bc. Milan Vácha, starosta obce

Lepší škola v každém místě

Obec Psáry, jako příklad dobré praxe, byla vybrána, 
aby na celostátní konferenci Města vzdělávání 2018 
představila model vzdělávací politiky v  naší obci. 
Konference se zúčastnil starosta Milan Vácha, mís-
tostarostka Martina Běťáková a paní zástupkyně ze 
ZŠ Amos Michaela Gasior. Mezi dalšími řečníky byl 
pan senátor Jiří Růžička, ředitelka SKAV (stálá konfe-
rence asociací ve vzdělávání) Sylvie Pýchová nebo 
třeba Tomáš Hruda z Education Republic či Tomáš 
Feřtek z EDUinu.

Konference na konkrétních příkladech ukázala, 
jak na lokální úrovni budovat a rozvíjet kvalitní školu 
a  podporovat její učitele a  ředitele. Určena byla 
především pro starosty, místostarosty, radní, vedoucí 
školských odborů i zástupce MAP. Mezi posluchači 
však bylo i  mnoho ředitelů a  pedagogů. Jedním 
z  jasných výstupů konference je, že mezi dobrou 
a  špatnou školou není rozdíl v  nákladech, ale je 
dramatický ve výsledcích. Přednášející hledali odpo-
vědi na otázky, co potřebují školy, aby se staly dob-
rými a ještě lepšími, a jak jim v tom mohou pomáhat 
jejich zřizovatelé.

Martina Běťáková představila model kvalitní školy 
České školní inspekce, který stojí na šesti základních 
kritériích kvality – vize školy, vedení školy, pedago-
gický sbor, výukové metody, výsledky žáků a podpora 
konkrétním žákům. Pojmenována byla ale i krizová 
místa českého školství, mezi něž patří neschopnost 

škol najít a podpořit potenciál každého žáka a obrov-
ské rozdíly mezi jednotlivými školami ve výsledcích 
testování žáků, které ukazují, že u nás máme velmi 
dobré školy, ale i školy špatné. Ty dobré školy, dle 
analýzy České školní inspekce, charakterizuje velký 
podíl skupinové výuky, práce v heterogenních třídách, 
používání pomůcek, techniky, pokusů a simulací ve 
výuce, a  také okamžitá zpětná formativní vazba 
žákům, která podporuje jejich vnitřní motivaci k učení.

Na konferenci padlo mnoho tipů, co mohou zři-
zovatelé pro své školy dělat, jak mohou obce pomoci 
zvyšování kvality základních škol. Svou roli samozřej-
mě hrají dostatečné finanční prostředky, nejen na 
vybavení, ale například i na další vzdělávání peda-
gogů, projekty a personál. Obce by měly podporovat 
semináře pro rodiče, např. formou EDUpointů, 
zapojovat školu do života obce a naopak zapojovat 
obec do života školy, pomáhat školám s operativou 
a administrativou a v neposlední řadě se i jako zři-
zovatelé vzdělávat v  oblasti aktuálních trendů ve 
školství a vzdělávací politiky.

Cíle�základního�vzdělávání,�jak�
je�definuje�školský�zákon:

Základní vzdělávání vede k  tomu, aby si žáci 
osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě 
byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili 
tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické 
i  duševní zdraví, vytvořené hodnoty a  životní 
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, 
k  odlišným kulturním a  duchovním hodnotám, 
poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplat-
ňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a doved-
nostmi při rozhodování o své další životní dráze 
a  svém profesním uplatnění. (§ 44 školského 
zákona)

Oprava mostku v ulici Za Můstkem
Po neúspěšném výběrovém řízení v září tohoto 

roku, kdy se nepřihlásil žádný uchazeč, se v opako-
vaném výběrovém řízení přihlásili tři zájemci o opravu 
mostku. Vzhledem k rozsahu oprav je akce ve sku-
tečnosti spíše demolicí stávajícího mostu a výstavbou 
mostu nového. S vítězným uchazečem jsme podepsali 
smlouvu již s předstihem, v druhé polovině listopadu. 
Samotnou realizaci plánujeme na jaro příštího roku. 
Cena za dodávku stavby je 2,4 mil. Kč včetně DPH.

Osvětlení v ulicích Sportovců, Úzká a Za Potokem
Ulice Hlavní (nad ul. Sportovců) v Jirčanech by měla 

být připojena a uvedena do provozu do poloviny 
prosince. Doplnění osvětlení v ulici Úzká a Za Potokem 
v Psárech se dokončí v průběhu ledna. V budoucnu 
uvažujeme ještě o prodloužení osvětlení v ulici 

Za Potokem, a to ve spolupráci se sportovci. Stožáry 
by mohly sloužit nejenom pro osvětlení ulice vedoucí 
k čistírně odpadních vod, ale zároveň by mohly 
osvětlovat i fotbalové hřiště.
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Fotoreportáž ze stavby školy

Pozvánka na diskusi 
se starostou u piva
Přijďte 30. 1. od 18.30 hod. do 
restaurace Na hřišti v Psárech.

Ochoz spojující budovu 2. stupně se školním klu-
bem. Ten nádherný dřevěný strop už zůstane 

Prosvětlený prostor nové knihovny, která bude 
sloužit nejenom školákům, ale i veřejnosti

Prostory školního klubu pro starší děti, který bude 
v dopoledních hodinách sloužit jako hudebna

Velká okna knihovny směrem do ulice vizuálně 
propojí svět vzdělávání s běžným životem

Nádherná jídelna se vstupním schodištěm. 
V jídelně budou mít děti i salátový bar

Přestávková hala s šatnami pro 2. stupeň. Děti si 
ji určitě rychle zabydlí. Bude zde prostor pro rela-
xaci i zábavu

Bc. Milan Vácha, starosta

Se starostou na pivo
Začíná nám další čtyřleté volební období. Pro mne 

osobně to je začátek třetího období ve funkci starosty 
a dobrý impuls k zamyšlení, co bych osobně mohl 
změnit v informování veřejnosti. Jako služebně nej-
starší zastupitel pamatuji již mnoho nápadů, pokusů 
i slepých uliček. Jedna věc mne ale trápila po celou 
dobu. Bez reakce zůstává poměrně velké množství 
nepravdivých nebo zcela smyšlených informací 
kolujících po obci, které nikdy nejsou tak důležité, 
aby si zasluhovaly samostatný článek v  Psárském 
zpravodaji nebo na webových stránkách obce. Někdy 
jsou z kategorie vtipných pokroucení původně prav-
divého základu, někdy jsou naopak vcelku nepříjemná 
nepravda, kterou si někdo vymyslí jen proto, aby se 
něco dělo. Probíral jsem to s mnoha kolegy starosty, 
jestli mají podobné zkušenosti. V podstatě ve všech 
případech jsem byl ujištěn, že tomu tak je, že nemá 
smysl s  tím jakkoliv bojovat a  že fenomén „česká 
hospoda“, kde vzniká větší množství informací, než 

stačí vydávat ČTK, k nám prostě patří. 
Na druhou stranu je ale právě hospo-
da místo, kde se lidé uvolní a  neformální prostor 
dodá na rozdíl od zasedání zastupitelstva odvahu 
i těm ostýchavějším. Chtěl bych tedy zkusit pořádat 
několikrát do roka pravidelná setkání v našich hos-
podách. Naštěstí nejsme okresní město, takže mi 
úplně nehrozí cirhóza jater. Rád bych tedy vždy 
prostřednictvím Psárského zpravodaje pozval naše 
obyvatele na pivo. Zaplatil bych všem první půllitr. 
Mám obavu, že kdybych platil všechna piva, tak by 
se rychle měnila nejenom kvalita samotné diskuze, 
ale v průběhu času pravděpodobně i složení zájem-
ců . Budu moc rád, když přijdete se svými dotazy, 
náměty, věcmi, které se v obci dějí a vám nedávají 
smysl, věcmi, které vás štvou nebo vám naopak 
udělaly radost.

Těším se na společná setkání a sám jsem zvědav, 
pro kolik z vás bude tento typ diskuze zajímavý!
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Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�říjen�–�listopad
 9posekání zelených ploch na veřejných prostran-
stvích a podél komunikací v obci,
 9ostříhání větví ulice Hlavní, odvoz tújí ze hřbitova 
Dolní Jirčany, údržba keřových porostů na veřej-
ných prostranstvích, nakládání a odvoz ořezů,
 9úklid, hrabání, nakládání a odvoz listí z obecních 
ploch,
 9oprava cesty na Babu,
 9doplnění dopravního značení,
 9odstranění graffiti na autobusových čekárnách 
Pražská a Psárská,
 9 instalace nového koše na psí exkrementy u nádržky 
v Psárech,
 9oprava propadů na chodníku v  ulici Sportovní, 
jejich přerovnání,

 9ukončení rekonstrukce malé vodní nádrže – 
Nádržky Psáry vč. úpravy okolí,
 9výstavba nového kolumbária na hřbitově v Dolních 
Jirčanech vč. opravy budovy márnice,
 9údržba zeleně a úklid hřbitovů,
 9čištění svodů dešťové kanalizace u komunikací po 
obci,
 9strojní čištění komunikací,
 9zajištění obsluhy provozu sběrného dvora,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.

Renáta Jašková, správa majetku

Úprava�předzahrádek
Naše obec se vyznačuje tím, že zde bydlí lidé, kteří 

mají rádi zeleň a mají smysl pro krásu. Před blížící se 
zimou jsme provedli obhlídku stavu zeleně v  naší 
lokalitě. Jedná se o  keře, dřeviny i  plazivé porosty 
před našimi ploty na takzvaných předzahrádkách, 
ale i za našimi ploty (to v případech, kdy dřeviny pro-
růstají plotem nebo přes něj přerůstají). Předzahrádka 

je upravená plocha před plotem. Pokud se nachází 
na cizím pozemku, je nutné mít souhlas vlastníka 
(kdo nemá, může doplnit). Nejčastěji se jedná o pásy 
podél cest nebo chodníků. Obvykle jsou porostlé 
živými ploty nebo trávníky, mohou být i květinové 
z letniček nebo trvalek. Nejlepším řešením jsou jed-
noduché a dobře udržovatelné porosty. Osobně bych 

dala přednost udržovanému trávníku a  letničkám 
před trvalkami, zejména plazivými keři a živými ploty. 
Důvodem je nižší náročnost na údržbu, navíc nám 
takzvaně nepřerostou přes hlavu.

Předzahrádka pomáhá utvářet náladu nám i kolem-
jdoucím. Pokud jste se pustili do náročných tvarů, 
měly by mít systém a přiměřenou péči. Je potřeba, 
abychom v nadcházejícím období vegetačního klidu 
provedli takovou úpravu zeleně umístěné na před-
zahrádkách v okolí našich domů, která zaručí bez-
problémový přístup pro odklízecí stroje na sníh, 
a také průjezd pro vozidla záchranného systému.

Optimální je, aby větvičky plazivých rostlin (napří-
klad skalníku) končily 5 cm od vnitřní strany obrubníku 
či asfaltu. Rostliny prorůstající ploty (túje, jehličnany, 
vrby, břečťany a jiné popínavé rostliny) nesmí bránit 
v průchodu po chodníku chodcům. Ani keře rostoucí 
na vnějších stranách plotů nesmí bránit v průchodu 
chodcům či v průjezdu vozidlům. Vzrostlé stromy je 
potřeba ořezat do výšky 2,5 metru směrem ke komu-
nikaci tak, aby větve nebránily v  průjezdu vyšších 
vozidel záchranných sborů.

Vlasta Málková, místostarostka

Kolumbárium
V minulých vydáních Psárského zpravodaje jsme 

vás již informovali o pokračujících pracích na rozšíření 
stávajícího kolumbária na hřbitově v Dolních Jirčanech. 
Stavba nových 71 schránek je v tuto chvíli již dokončena, 
a to včetně opravy márnice a rozšíření osvětlení.

Kolumbáriu požehná pan farář Mgr. Kryštof 

Henriko ve čtvrtek 10. ledna 2019 
v 17 hodin. Jste srdečně zváni.

Zájemci si mohou v  úředních hodinách na 
Obecním úřadu v Psárech uzavřít nájemní smlouvu 
na urnové místo. Smlouvy jsou uzavírány na 10 let, 
cena za toto období je 500 Kč.
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka

a předsedkyně sociální a kulturní komise

O Reiki
Jako se staráme a pečujeme o zahrádku, dům či 

byt, stejně tak bychom měli pečovat o své tělo, mysl 
a  duši. Ptáte se jak? Příjemnou a  pro každého pří-
stupnou je cesta Reiki. Je to schopnost využívat 
„vesmírnou energii“, každý je schopen se tomu naučit. 
A k tomu slouží kurzy Reiki.

Před třemi lety absolvovaly tento kurz i  ženy 
v Psárech a Dolních Jirčanech. Od té doby se scházíme 
a kromě vzájemného předávání energie si vyměňu-
jeme zkušenosti. Seznamujeme se i s jinými léčitel-
skými technikami (bylinky, automasáž apod.).

Na tato setkání se všechny těšíme. Panuje zde 
pohoda, vzájemné porozumění, laskavost a ochota 
si poradit. Příjemné prostředí prospívá všem a tato 
pozitiva si odnášíme i do dalšího života. Mnoho lidí 
čeká, až se někdy v budoucnu objeví štěstí. Neví, že 
si ho mohou vlastním přičiněním vytvořit hned. My 
tak činíme.

Zájemce zveme na další kurz!
L. Buriánová

Kurz REIKI
12. a 26. ledna 2019

v Mozaice
Přihlášky na tel. 775 397 897 – 

Buriánová, mistr Reiki

Kalendář akcí pro seniory
každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna

LEDEN
8. 1. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

10. 1. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
14. 1. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

16. 1. Výuka country tanců 10.00 Laguna
17. 1. Kavárnička 10.00 Mozaika
24. 1. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

30. 1. Výuka country tanců 10.00 Laguna
31. 1. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

ÚNOR
5. 2. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
7. 2. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

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

13. 2. Výuka country tanců 10.00 Laguna
14. 2. Kavárnička 10.00 Mozaika
21. 2. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
28. 2. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

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

Kurz keramiky
Ve spolupráci s Domovem Laguna pokračujeme 

i v novém roce v kurzu keramiky pro seniory. Kurz 
bude probíhat každé druhé úterý v keramické dílně 
Laguny. Začínáme 15. 1. 2019 v 9 hod. Přihlásit se 
můžete do 10. ledna na emailu  malkova@psary.cz 
nebo telefonicky na 602 714 101. Počet míst je ome-
zen, v případě zájmu tedy neváhejte dlouho!

Senioři�v Laguně�cvičí�
i v roce�2019!

Nový rok opět přináší oblíbené cvičení pro seniory, 
díky kterému si mohou zdravě protáhnout tělo. Koná 
se každou středu od 9 hodin v  Laguně Psáry pod 
vedením lektorky Anny Crhové. Kurz startuje 9. ledna 
a  je otevřen i  pro nové zájemce. Pokud si chcete 
příjemně protáhnout a zpevnit své tělo, jste vítáni.

Cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč, více informací 
získáte u paní Vlasty Málkové na tel. 602 714 101.

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

v novém roce uskuteční 24. ledna od 15 hod. na 
OÚ Psáry.

Naším hostem tentokrát bude paní Obermajerová, 
se kterou si budeme povídat na téma vaření. 
Dostaneme od ní řadu kulinářských vychytávek 
a  prodiskutujeme s ní vše, co nás na tohle téma 
zajímá.

Diskuzní středa
Zveme Vás na první diskuzní středu s místosta-

rostkou Vlastou Málkovou v roce 2019. Setkání se 
koná na Obecním úřadu v Psárech dne 30. ledna 
od 14 hodin.

Paměťová posilovna
Pro naše seniory, kteří chtě-

jí mít v dobré kondici nejen 
tělo, ale i paměť, proběhne 
na Obecním úřadu v Psárech 

každý druhý čtvrtek kurz 
Paměťová posilovna. Pokud se 
chcete přidat k partě pohodových 

lidí i vy, přijďte si vyzkoušet atmosféru 
našich setkání a  natrénovat třeba některou 
z mnemotechnik.

Začínáme 17. ledna v 15 hod.

Firma Staving Olomouc slavila zkraje prosince 
na zámku v Dolních Břežanech 25. výročí své exi-
stence. Večerní program zahájily tanečním vystou-
pením v krojích naše seniorky, poté zazpíval sbor 
z Domova Laguna Psáry a následoval koncert 
skupiny The Tap Tap, nevšední kapely 
studentů a absolventů školy Jedličkova 

ústavu. Firma Staving společně se svými obchod-
ními partnery, kteří se akce zúčastnili, podpořila 
tato tři vystupující sdružení. Seniorky získaly pro 
svou další činnost 30 tisíc korun a Laguna 50 tisíc 

korun. 
Děkujeme!

D
E
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FOTOSOUTĚŽ�–�Kolik�podob�má�voda
Letošní soutěž o  nejkrásnější fotky v  kategorii 

Kopce a kopečky je již ukončena, obecní kalendáře 
jsou vytištěny. Je tedy ta pravá chvíle vyhlásit nové 
téma pro příští rok. Tím je Kolik podob má voda?

Každý z vás má jistě v archivu pěknou fotografii 
zachycující vodu v  kapalném stavu, ať už je to 

moře, řeka, vodopád, jezero, potok či potůček. 
Možná objevíte i  její pevné sku-

penství ve formě ledovce, 
ledové kry, ledopádu, ram-
pouchu nebo sněhu. A neza-
pomeňte ani na další možnost 

– podobu plynnou, kterou 
může představovat třeba pára 

nebo mlha.
Pokud žádný pěkný snímek neobjevíte, máte dost 

času, abyste jej vyfotografovali. Ty nejlepší a nejpo-
vedenější pak budou uveřejněny ve velkém či malém kalendáři pro rok 2020 a vylosovaní účastníci soutěže 

získají zajímavou cenu.
Podmínky pro zařazení vašich fotek do 
fotosoutěže:

 y kdy: do 31. července 2019
 y jak: v elektronické podobě
 y kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
 y co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 
NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 4 MP) 
bez úprav

 y nekvalitní fotografie budou ze soutěže 
vyloučeny

 y maximální možný počet zaslaných fotografií je 
10 ks

 y nezapomeňte uvést své jméno, adresu a titulek 
k fotografii
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřej-

něním v materiálech obce Psáry.

Silvestrovský�pochod
Zveme vás na silvestrovský pochod aktivních 

seniorů s trekingovými holemi. Procházka před sil-
vestrovským veselím se bude konat již potřetí a stala 
se pravidelnou součástí zakončení starého roku. Kdo 
se chce přidat k silvestrovskému putování, může bez 
předchozí rezervace přijít 31. 12. 2018 v 10 hodin 
k Obecnímu úřadu ve Psárech.

Ivana Tesařová

Ing. Jitka Svobodová

Toulky po naší vlasti
I v příštím roce budeme pokračovat v oblíbené sérii výletů po naší vlasti.
Opět to budou výlety jednodenní, které se budou 

konat nepravidelně, převážně o víkendech, aby se 
jich mohli zúčastnit všichni. První toulání se uskuteční 
na jaře příštího roku, o termínu i programu budeme 
informovat v příštím zpravodaji.

 A na co se můžete těšit v roce 2019? Rádi bychom 
uskutečnili některé z již plánovaných zájezdů, které 
jsme prozatím nestihli, a přidáme i něco nového:

 y zámek Karlova Koruna v Chlumci (nebo skanzen 
v  Přerově nad Labem) a  procházka po lázeňské 
kolonádě v Poděbradech,

 y středověká vesnice s  řemesly a bylinné zahrady 
Botanicus v Ostré,

 y krásně zrekonstruovaný klášter Teplá, hrad a zámek 

Bečov nad Teplou s  unikátním Relikviářem sv. 
Maura,

 y vilové kvarteto v Brně – návštěva nedávno opra-
vených slavných vil Stiassni, Tugendhat, Löw-Beer 
a Jurkovič,

 y novogotický zámek Sychrov, rezidence rodu 
Rohanů s  krásným parkem, Trutnov – ukázka 
zpracování českého granátu a výroby granátových 
šperků,

 y půvabný hrad Kokořín a prohlídka města Mělník 
s  ochutnávkou vín v  původních gotických 
sklepech.

U3V�pokračuje�i�v�roce�2019
V prosinci všichni účastníci úspěšně zakončili další 

semestr Univerzity třetího věku. Od února se mohou 
studenti univerzity třetího věku těšit na nové téma, 
kterým je Gian Lorenzo Bernini – génius evropského 
baroka. Pokud patříte mezi obdivovatele tohoto 
všestranného sochaře, malíře a stavitele, můžete se 
i Vy zapojit do studia. Přijďte mezi nás na první před-
nášku dne 6. února od 14 hodin do zasedací míst-
nosti na OÚ Psáry.

Své dotazy posílejte buď na e-mail: malkova@
psary.cz nebo volejte na tel. 602 714 101.

Vlasta Málková, místostarostka Berniniho kolonáda ve Vatikánu

První letošní divadlo
Zveme vás 7. února od 18 hodin na premiéru 

muzikálu Galileo v divadle Hybernia. Odjíždíme 
autobusem v 16.15 hod. z již známých zastávek Psáry, 
Psáry OÚ a Dolní Jirčany. Vstupenky lze zakoupit 
v pokladně obecního úřadu za zvýhodněnou cenu 
400 Kč (původní cena 790 Kč).
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Ing. Jitka Svobodová

Jarní�Holandsko�s návštěvou�rozkvetlého�
Keukenhofu

Poslední volná místa!
Ve dnech 9.–13. 4. 2019 pořádáme zájezd do 

Nizozemí, který byl již avizován v minulém zpravodaji, 
a také je již téměř zaplněn.
Program je již jasnější a bude vypadat takto:
1. den: odjezd z obce v brzkých ranních hodinách, 
průjezd Německem se zastávkou v  městě 
Braunschweigu (Brunšvik), kde si uděláme několi-
kahodinovou pauzu. Během ní se projdeme náměstím 
Burgplatz, navštívíme zdejší katedrálu, uvidíme 
parlament, radnici a  palác. Volno na občerstvení 
a  krátké posezení. Poté budeme pokračovat do 
hotelu, kde si odpočineme před dalším dnem.
2. den: snídaně, přejezd do Keukenhofu, nejslavněj-
šího květinového parku Holandska, kde budeme 
obdivovat tisíce tulipánů, narcisů či hyacintů. 
Odpoledne navštívíme rodinnou sýrovou farmu ze 
17. století, kde nás čeká prohlídka výroby sýrů s ochut-
návkou, zjistíme také, jak se vyrábějí dřeváky. Možnost 
nákupů. Poté budeme pokračovat do rybářské ves-
ničky Volendam s malými domečky v úzkých uličkách 
a obyvateli v tradičních krojích. Večer přesun na hotel.
3. den: snídaně, přesun do skanzenu Zaanse Schans 
s větrnými mlýny a malebnými dřevěnými domky. 
Před polednem přejedeme do Amsterdamu, kde 
strávíme celý zbytek dne. Společně se projdeme 
nejznámějšími místy města, jako je náměstí Dam, 
královský palác, úzké uličky plné krámků s tradičními 
produkty. Krásný pohled bude i z paluby lodi, kterou 
se projedeme po zdejších grachtech. Součástí pro-
gramu bude osobní volno, ve kterém můžete posedět 

v některé kavárně či restauraci nebo navštívit muze-
um. V  případě dostatku času bychom navštívili 
brusírnu diamantů. Večer odjezd na hotel.
4. den: snídaně, poté zamíříme do místa, kde se 
nacházejí všechny významné stavby Holandska 
v  miniatuře, do Madurodamu. V  druhé části dne 
navštívíme nádherný hrad Castel de Haar s překrásně 
upraveným parkem. Odpoledne prohlídka města 
Utrecht, kde budeme obdivovat nejen Dóm a mnoho 
gotických staveb, ale budeme moci i posedět v někte-
ré zdejší hospůdce. Navečer přesun do hotelu 
v Německu.
5. den: snídaně, návrat domů. Po cestě nás čeká 
zastávka v  hlavním města Durynska Erfurtu, kde 
uvidíme chrám Panny Marie, synagogu nebo augus-
tiniánský klášter. Volno na občerstvení. Poslední 
pauzu si uděláme ve městě Chemnitz, kde si v super-
marketu budete moci nakoupit dobroty domů.

Návrat do Psár v pozdních večerních hodinách.

Cena zájezdu je 9 900,- Kč pro místní občany, pro 
ostatní 10 400,- Kč. V  ceně je zahrnuta doprava, 
ubytování v  dvoulůžkových pokojích se snídaní, 
vstupné (Keukenhof, sýrárna, projížďka lodí po grach-
tech v  Amsterdamu, zámek a  park Castel de Haar), 
průvodce. Cena neobsahuje pojištění, vstupné do 
Madurodamu a další fakultativní vstupy, cena může 
být navýšena v  případě větší změny kurzu. 
Vyhrazujeme si změnu programu.

Prosíme o doplatek ceny zájezdu do 14. 2. 2019. 
Podrobné informace u místostarostky Vlasty Málkové 
malkova@psary.cz nebo 602 714 101.

Stalo se
Marie Šafaříková

Hrabě Špork měl kliku
V naprosto netradičním termínu uprostřed listo-

padu jsme vyrazili na výlet na hospital Kuks spojený 
s návštěvou adventních trhů. V podkrkonoší docela 
pofukovalo, sluníčko se nás sice snažilo zahřát, ale 
byli jsme trochu prochladlí. Teplá medovina od 
místních trhovců nás ale krásně zahřála.

Po nákupu vánočních dárků jsme vyrazili na kopec 
do hospitalu, který je součástí unikátního barokního 
komplexu. Nejvýznamnější památkou je soubor soch 
Matyáše Bernarda Brauna. Jedná se o alegorické řady 
Ctností a Neřestí, soubor celkem 24 plastik tesaných 
v rozmezí pouhých dvou let po roce 1717.

Další významnou památkou, která nás okouzlila, 
byla lékárna U granátového jablka. Granátové jablko 
bylo symbolem Řádu milosrdných bratří, kteří lékárnu 
založili a provozovali společně s hospitalem. V policích 
této druhé nejstarší zachované barokní apatyky ve 
střední Evropě dodnes nalezneme stojatky od dračí 
krve, račích ok či prášku z lebky oběšence.

Neméně nás zaujala hudba a  zpěv v  kostele 
Nejsvětější Trojice, kterou s  pomocí historických 
nástrojů předvedli mírně prokřehlí hudebníci.

A teď už k názvu mého dnešního příspěvku. Kukský 
pán František Antonín Špork (1662–1738) jako syn 
vestfálského vojáka, který to v 17. století dotáhl na 
majetného císařského generála, trpěl celý život 
komplexem ze svého nízkého původu, kvůli němuž 
na něj stará šlechta hleděla tak trochu přezíravě. O to 
horečnější byla Šporkova veškerá činnost. Již v roce 

1696 se hrabě Špork rozhodl, že na svém hradišťském 
panství založí domov pro přestárlé veterány z okolí. 
Podle informací našeho opravdu profesionálního 
průvodce, který nám velmi jasně dával najevo, co si 
o  rozhodnutí zakladatele myslí, byl hospital určen 
pouze pro muže. To by si v současné době rovno-
právnosti „nelajsnul“. Omluvou pro hraběte Šporka 
je skutečnost, že hospital byl zprovozněn až 5 let po 
jeho smrti.
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Lenka Málková

Cesta�z říše�stínů
Letošní, snad lze už napsat tradiční, podzimní 

bojovka se druhou říjnovou sobotu opět setkala 
s  nadšením malých i  velkých. Samozřejmě k  naší 
velké radosti! Letos jsme si na trati bojovky zahráli 
na podsvětí z mýtů starověkého Řecka. Děti musely 
splnit úkoly starověkých bohů a příšer, aby jim pře-
vozník Charón ukázal cestu z říše stínů zpět do tohoto 
světa.

Děti na trase potkaly samotného vládce bohů Dia 
s manželkou Herou, kteří rádi míchají lidem s jejich 
osudy – zde míchali s čísly, proto děti musely trochu 
počítat, aby splnily jejich úkol.

U dalších stanovišť se malí poutníci trochu zapotili. 
U bohyně Artemis, když zkoušeli svoji přesnou mušku, 
u bohyně moudrosti Athény, když museli vyřešit její 
hádanku, u boha Dionýsa, když museli najít ingredi-
ence pro jeho oblíbené pokrmy, i u Sirén, když jim 
museli zazpívat. U Sirén, díky jejich úžasným kostý-
mům, se děti možná trochu zapotily strachy, i když 
v cíli všechny děti svorně vždy tvrdí, že se „na žádném 
stanovišti, nikdy, ani trochu nebály“. (Sirény, ale 
i maminky a tatínkové však prozradí, jak to bylo doo-
pravdy  )

Po návštěvě bohů dorazily děti k vládci podsvětí 
Hádovi a jeho manželce Persefoně. A protože štěstí 
je vrtkavé, stejně jako přízeň bohů, musely si děti 
„vyházet“ kostkou ta správná čísla.

Za splnění všech úkolů obdržely od temných 
vládců minci, protože bez mince pro převozníka 

Charóna se nikdo z podsvětí nedostane. Teprve pak 
děti směly požádat Charóna, aby jim ukázal cestu 
z podsvětí.

To vše potmě, jen za svitu baterek, nejmenší 
s doprovodem rodičů a všichni pod dohledem bohů 
a příšer a „lekačů“ po trase.

Vlasta nám opět připravila naprosto luxusní počasí, 
kdy bohové a příšery tentokrát nemuseli být vycpaní 
několika vrstvami zimního oblečení, les byl nádherně 
podzimní a ve tmě strašidelný tak akorát, bez roz-
blácených cest a bez chrochtání.

A malý pohled do zákulisí: Když před začátkem 
příprav stojíte na sluncem prozářené Pohádkové 
louce, zdá se vám neskutečné, že za pár hodin se les 
bude hemžit malými postavičkami s  baterkami 
a  báječnými dobrovolníky, kteří se v  temném lese 
nebojí a  jsou ochotni se nahastrošit a  do omrzení 
opakovat dětem svoje úkoly, nebo „jenom“ strašit či 
pomáhat. Díky taky za to, že připravíte les, aby byl 
pro nás bezpečný, že pro děti připravíte oheň, buřty 
a odměny, za to, že myslíte na drobnosti, bez kterých 
by podobné akce nemohly fungovat, a díky za to, že 
se rádi chodíte bát!

Vlasta Málková, místostarostka

Dýňobraní

Další ročník vyhlášeného dýňobraní se vydařil 
i letos a krásné podzimní počasí nás provázelo celým 
dnem. Děti dlabaly dýně, soutěžily a vyráběly amulety 
na večerní bojovku. Proběhlo vyhlášení soutěže 
o nejkrásnější halloweenskou masku a předali jsme 
ceny za nejkrásnější dýni.

Po celé odpoledne hrála živá kapela a  všichni 
mohli ochutnávat vynikající dýňové speciality. Když 
se začalo stmívat, vyšel průvod z  návsi směrem 
k rybníku Junčáku, na kterém si děti pouštěly svítící 
lekníny. Večer pokračoval strašidelnou bojovkou, 
která startovala na pohádkové louce.

Děkujeme za spolupráci škole a školce, učitelkám, 
všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, a samo-
zřejmě všem, kteří se přišli pobavit a užít si s námi 
krásné odpoledne.



24� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�PROSINEC�2018 www.psary.cz 25

Ing. Lucie Libovická

Přivítali�jsme�18�nových�občánků�naší�obce

Sobotní odpoledne na začátku listopadu přineslo 
letošní druhé Vítání nových psárských a dolnojirčan-
ských občánků. Ve třech etapách jsme postupně 
přivítali do života a  slavnostně pasovali na nové 
občany naší obce osm děvčátek a  deset chlapců. 
Místa v  sále zaplnili jejich rodiče, prarodiče 
i sourozenci.

Program tentokrát zahájily svým vystoupením 

děti z mateřské školy, které si pro tento den připravily 
zcela nové krásné pásmo písní. Na kytaru děti dopro-
vázela paní učitelka Monika Mrkvová a na housle 
Martin Urban. Nové občánky a jejich rodiny přivítala 
místostarostka Vlasta Málková. Poté společně 
s Martinou Šmerglovou, ředitelkou mateřské školy, 
dětem popřály hodně štěstí a předaly rodičům dárky. 
Těšíme se na další setkání v květnu 2019!

Děti, které se zúčastnily listopadového 
Vítání občánků:

 y Kristýna Mercedes 
Dubová

 y Salome Zemková
 y Matěj Jánošík
 y Adam Kováč
 y Sára Krejzová
 y Tomáš Kala
 y Zuzana Krocová
 y David Kudr
 y Sebastián Luka

 y Filip Luňáček
 y David Marouš
 y Šimon Pařil
 y Sofie Petrášková
 y Samuel Procházka
 y Ela Procházková
 y Julie Zemánková
 y Josephine 
Juhaňáková

 y Maxim Filip
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Ing. Lucie Libovická

Adventní tvoření
Adventní období bez věnce či svícnu si už umí 

představit jen málokdo z nás. Nejvíce však potěší ten 
vlastnoručně vyrobený! O tom by vám mohly vyprávět 
účastnice pravidelného předvánočního workshopu, 
který na obecním úřadu ve spolupráci se sociální 
komisí pořádá Blanka Vodičková. Pro účastníky jsou 
zajištěny větve, korpusy, podkalíšky a další přízdoby. 
Na nich samotných je pak vytvoření více či méně 
tradičních dekorací. Odpolední tvoření bývá spojeno 
s občerstvením, pohodou a radostí z výrobků, které 
zpříjemňují celé adventní období.

Jaroslava Bártová

Vánoční�trhy�v�Linci
Ani letos nechyběl v nabídce sociální komise zájezd 

na adventní trhy. Naším cílem byl hornorakouský 
Linz, kam jsme vyrazili prvního prosince v časných 
ranních hodinách. První letošní sníh vytvořil během 
cesty krásnou atmosféru prvního adventního víkendu. 
V Linci jsme zastavili u Dunaje a užili si procházku 
promenádou okolo řeky. Někteří z nás se vydali na 
vánoční trhy, jiní na nákupy do oblíbeného Primarku. 
Všichni jsme si však užili pohodovou atmosféru blí-
žících se Vánoc.

Občané, kteří v následujících měsících oslaví významné životní jubileum a nechtějí být uvedeni v této 
rubrice, mohou kontaktovat redakci Psárského zpravodaje na emailu  psarskyzpravodaj@psary.cz

Blahopřejeme všem našim seniorům, kteří v měsících lednu a únoru 
2019 oslaví svá významná životní jubilea

Milada Absolonová
Jan Bína

Gabriela Čermáková
Bohumil Češka

Helena Dvořáčková
Vladimír Horáček
Alena Hrdličková

Jan Chlupatý
Hana Jirsáková

Tomáš Kočí
Jiří Konečný
Milada Kriegsmanová
Věra Kučerová
Hana Matějčková
Marie Vinecká
Zdeněk Vojtíšek
Jarmila Vydrová
Jaroslava Žalmánková
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Pavel Landa

Jirčanský�Krampus
V pátek 30.  listopadu se za mrazivého počasí 

konal již čtvrtý „Malý dolnojirčanský Krampus“. Sešli 
se bílí i černí andělé, čerti, Mikuláši a spousta diváků. 
V průvodu jel andělský vůz, tři alegorické vozy tažené 
traktory a po celé jeho trase se přidávali lidé. Na závěr 
průvodu bylo na hřišti v Dolních Jirčanech připraveno 
peklo s krátkou čertovskou scénkou a pekelným 
trůnem. Z výrazů ve tvářích mladších účastníků se 
dal vyčíst strach a respekt z čertů, spokojenost a klid 

z andělů a Mikulášů, kteří dětem rozdávali sladkosti, 
zkrátka to, že se průvod povedl.

Děkujeme všem účastníkům průvodu a všem, kteří 
věnovali svůj volný čas k přípravě a organizaci prů-
vodu, obci za podporu, obecní policii za ochranu, 
a  v  neposlední řadě také sponzorům: firmě 
 trdelnik. com za teplé nápoje, SK Čechoslovan za 
prostory hřiště a pánům Hubínkovi a Hubičkovi za 
zapůjčení vozidel.
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Jiřina Hiršlová

Výlet�za�vánočními�ozdobami,�korálky�a výhledy�
do kraje

Znovu jsme vyrazili na výlet, tentokrát do severních 
Čech. Nejdříve jsme zavítali do továrny na vánoční 
ozdoby v Jablonci nad Nisou.

Pro mnohé z nás bylo překvapením, jak náročná 
je ruční výroba a kolik úkonů je třeba provést, aby 
byla ozdoba hotová. Někteří z  nás byli stateční 
a vlastnoručně si vyzkoušeli vyfukování ze skla a bylo 
jasné, že to není žádná legrace. I malování, pokovení 
nebo lepení ozdob je práce velmi náročná na přesnost 
a pozornost. Výsledek ovšem stojí za to. Originální 
ozdoby jsou pouze vývozním artiklem, u  nás je 
v prodejnách nenajdeme, a tak jsme využili možnost 
nakoupit si krásné kousky na svůj vánoční stromeček 
v místní prodejně.

Poté jsme se přesunuli do Jablonce, do tovární 
prodejny skla, bižuterie a korálků. To byla opravdová 
pastva pro oči a lákadlo pro peněženky.

Po výborném obědě jsme už směřovali k lanovce 
na Ještěd a po krátkém výjezdu nahoru jsme se těšili 
na výhled do kraje. Smůla, ten den bylo zataženo 
a  jen občas se ukázal cíp krajiny ozářený sluncem. 
Takový je život, tak jsme si ho alespoň osladili kávou 
se zákuskem a  prohlédli si zrestaurované části 
kavárny.

Pak už jen lanovkou dolů a autobusem zpět domů. 
Byl to moc pěkný a poučný výlet, a tak se už těšíme 
na další!

Jan Honek, zastupitel

Havelské posvícení
Odpoledne v sobotu 20. října se na hřišti v Psárech 

již tradičně konalo Havelské posvícení.
Součástí dne byla jedinečná živá hudba, děti si do 

sytosti užívaly skákací hrad, vláček a  bungee 
jumping.

Celý den byl provoněn všemi možnými vůněmi 
dobrého jídla a pití teklo proudem.

Vrcholem dne však byl fotbal žen a  mužů staré 
gardy. Po pravdě, těžko se mi píše, že se jedná o gardu 
starou. Věk zde nehrál žádnou roli a klobouk dolů 
nad jejich výkony!

Velkolepým zakončením byla diskotéka, na které 
se vystřídaly různé hudební žánry a jež tak přispěla 
k dobré náladě všech přítomných.

Věříme, že se den všem líbil!
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Psáry – Dolní Jirčany

Kopce a kopečky

Jana Fejková, Spišský hrad

2019
2019

Kalendáře�obce�Psáry�–�Dolní�Jirčany�na�rok�2019

Vlasta Málková, místostarostka

Tentokrát přišel i kouzelník
Tradiční součástí předvánočního kulturního dění 

v  naší obci je adventní setkání na dolnojirčanské 
návsi. Tentokrát se konalo v sobotu 8. prosince, která 
na rozdíl od předchozích let nepřinesla mrazivé 
počasí, ale silný vítr. Ten byl hned dopoledne příčinou 
dvou zničených velkých stanů, což ale ani organizá-
torům, ani návštěvníkům nevzalo dobrou náladu. Již 
brzy po obědě odstartoval program vystoupením 
dětí z mateřské školky. Každá ze tříd měla připravené 
krásné pásmo písní a  básní, většinou laděných 
k  vánočním svátkům a  pohádkám. Následovala 
kouzelnická show Romana Štabrňáka, který udivoval 
svými dovednostmi s kovovými kruhy a okouzlil malé 
i velké diváky hledáním stokoruny zapečené v rohlíku. 
Kouzlení vystřídal zpěv Bereniky Kohoutové, která 
je divadelní kolegyní kouzelníka a herce Romana ze 
studia DVA. Společně poté vylosovali výherce vstu-
penek na beznadějně vyprodaný muzikál Šíleně 
smutná princezna. Na pódiu je vystřídaly děti ze 
základní školy s  bohatým vánočním programem, 
a pak diváci poprvé uviděli nové obecní kalendáře 
pro rok 2019. Autoři fotografií dostali za odměnu 

kalendáře a několik z nich bylo vylo-
sováno a získalo poukázky na nákup v OC Chodov. 
Následovala čertovská taškařice, při které nechyběl 
Mikuláš, andělé, čerti a  samozřejmě ani dárky. 
Novinkou byl padlý černý anděl, který rozdával 
„rodičovské“ zvonečky, jejichž zvuk prý zaručeně 
kdykoliv přivolá čerty na zlobivé děti. Během celého 
odpoledne se děti bavily u  živého betlému, který 
nabízel jízdy na poníkovi, pohlazení velblouda, lamy, 
ovečky či kozy. Malí i  velcí se mohli v  dílničkách 
zabavit různými rukodělnými činnostmi nebo se 
u mnohých stánků na náměstí občerstvit tradičními 
vánočními nápoji i dobrotami. 

Před sedmnáctou hodinou, kdy se již náměstí 
nořilo do tmy, vystoupil ženský pěvecký sbor Hafotet, 
který svými písněmi s vánoční tematikou nakonec 
rozezpíval celé publikum. Tím program dospěl ke 
svému konci a po přání krásných vánočních svátků 
z úst starosty Milana Váchy a místostarostky Vlasty 
Málkové byl rozsvícen vánoční strom. 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na vytvoření skvělé 
vánoční atmosféry!
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Hana Rousová, matrikářka MěÚ Jesenice

Další�svatby�v Psárech
V letošním roce zaznamenaly téměř všechny matriky zvýšený zájem o uzavření manželství. Také matrika 

v Jesenici uspořádala letos svatební obřad celkem 38 párům. Z toho 5 párů oddal pan starosta Vácha a paní 
místostarostka Málková přímo na území obce Psáry, konkrétně v Dolních Jirčanech. O prvních dvou svatbách 
jsme již psali v červnovém Psárském zpravodaji. V průběhu měsíců srpna a září pak proběhly ještě další tři 
svatby. Máme velkou radost, že počet svateb konaných na území naší obce narůstá, snoubenci preferují 
„domácí“ prostředí a věnují přípravám svatebních obřadů opravdu mnoho času, aby si sami i všichni svatební 
hosté celý svatební den užili.

Jen připomínám, že možnost oddání starostou či 
místostarostkou obce Psáry lze samozřejmě využít, 
je-li alespoň jeden ze snoubenců trvale hlášeným 
občanem obce Psáry – pak lze požádat o uzavření 
sňatku na jakémkoliv vhodném místě v katastru obce 
Psáry nebo v  obřadní místnosti Obecního úřadu 
v Psárech.

O všech možnostech a podrobnostech vás v pří-
padě vašeho zájmu o uskutečnění svatebního obřadu 
ráda informuje matrikářka Městského úřadu Jesenice 

na níže uvedených kontaktech.
Obec Psáry by také ráda nabídla svým občanům 

možnost uspořádání slavnostního obřadu k význam-
nému výročí jejich sňatku, čímž by ráda přispěla ke 
slavnostnímu duchu jejich krásného výročí. Je to 
slavnostní setkání při příležitosti, která je v  dnešní 
uspěchané a netrpělivé době, plné neporozumění 
a rozvodů, velmi vzácné. Zdaleka ne všem párům je 
však dopřáno dožít se těchto krásných okamžiků. Je 
proto třeba vyzdvihnout ty, kteří bok po boku spolu 

v  časech dobrých i  zlých setrvali, prožili společně 
krásný a  plnohodnotný život, vychovali spolu děti 
a nyní se těší z vnoučat či dokonce pravnoučat.

Obracíme se tedy na všechny snoubence, kteří by 
měli o  uzavření manželství zájem, nebo budoucí 
oslavence, které čeká významné výročí jejich sňatku 
(případně jejich vnoučata či děti, které by chtěly svým 
rodičům nebo prarodičům takovýto obřad uspořádat), 
aby kontaktovali paní Vlastu Málkovou, místostarost-
ku obce Psáry (tel. 602 714 101, e-mail: malkova@
psary.cz) a  nebo paní Hanu Rousovou, matrikářku 
MěÚ Jesenice (tel. 241 021 741, e-mail: hana.rousova@
mujesenice.cz).
Pro inspiraci připojujeme výročí svateb:
25. STŘÍBRNÁ SVATBA

Opět jedno přelomové výročí. Po 25 společných 
letech už opravdu víte, co od toho druhého čekat, 
nebo vás přece jen překvapí nějakým výjimečným 
stříbrným dárkem?
30. PERLOVÁ SVATBA

Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také 
pro pány, aby se mohli ukázat coby grófové.
40. RUBÍNOVÁ SVATBA

Pánové jistě stihli za posledních pět let našetřit 
na nějaký pěkný šperk, který dámy v  tomto věku 
dokážou bezesporu ocenit.
45. SAFÍROVÁ SVATBA

Další příležitost a  záminka pro pány, aby svou 
drahou polovičku zasypali kopou drahokamů nebo 
alespoň jedním.
50. ZLATÁ SVATBA

Pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století. 
Od této chvíle jsou i další výročí spojována se slav-
nostním obřadem. Při zlaté svatbě a  slavnostním 
obřadu může dojít ke slavnostnímu obnovení man-
želského slibu, dokonce možná i s výměnou prstýnků 
starých za nové. Ty staré už ostatně něco pamatují.

55. SMARAGDOVÁ SVATBA
Pokud jste spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy 

už asi nebude to nejdůležitější, zda je jejich manžel 
zahrne drahými kameny, ale spíš to, že mohou být 
pořád se svým partnerem.
60. DIAMANTOVÁ SVATBA

Po šedesáti letech manželství dobře víte, že život 
je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný 
báječných okamžiků.
65. KAMENNÁ SVATBA

Někdy může být opravdu těžké unést tolik spo-
lečných let, možná stejně těžké, jako by každý z těch 
roků byl velký kámen, ale na druhé straně jenom na 
pevném základě je možné stavět.
70. PLATINOVÁ (NĚKDE SVATBA MILOSTI)

Je opravdu dojemné, pokud můžete na radnici 
a nebo alespoň doma oslavit 70 společných let. Je 
to vzácný okamžik a snad proto má toto výročí stejný 
název jako nejdrahocennější z drahých kovů.
75.  NEBESKÁ SVATBA ČI SVATBA KORUNOVAČ-

NÍCH KLENOTŮ
Dočkat se tohoto výročí chce opravdovou výdrž 

a pevné zdraví. My běžní smrtelníci můžeme těmto 
nesmrtelným jenom závidět ...
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Škola
Renáta Dlouhá

Listopad odstartoval ve znamení prevence
V průběhu prvních listopadových dnů navštívili 

Základní školu Amos lektoři organizace Proxima 
Sociale, kteří opět připravili pro jednotlivé ročníky 
preventivní programy. Některé třídy se potýkají 
s  konkrétním problémem, který s  nimi řeší jejich 
pedagogové. Lektoři tak programem připraveným 
třídám přímo na míru práci pedagogů podpořili.

Nižší ročníky například pronikaly do tajů zdravého 
životního stylu a  zkoumaly ohrožující látky kolem 
nás. Formou her, krátkých filmů a  diskusí se děti 
seznamovaly například s vlivem zdravé a nezdravé 
výživy nebo kouření na lidský organismus.

Žáci vyšších ročníků se zabývali pravidly komuni-
kace a řešení problémů ve třídě, šikanou a agresivitou 
ve školním kolektivu nebo pravidly bezpečného 
využívání internetu a  bezpečné komunikace na 
sociálních sítích.

Prozatím jediný ročník druhého stupně naší školy 
se soustředil na studium. Tématem totiž bylo efektivní 
učení. Zábavnou formou se tak šesťáci seznamovali 
s metodami a formami, které by pro ně mohly být 

přínosné a měly by jim ulehčit přípravu do školy.
Zda děti zužitkují všechny nabyté zkušenosti 

a informace, ale záleží především na nich.

Renáta Dlouhá

Výprava�do�Sherwoodského�lesa
Oba čtvrté ročníky Základní školy Amos se ve 

čtvrtek 22. listopadu vypravily do divadla Minor. 
V krásném prostředí tohoto oblíbeného divadla čekal 
děti dobrodružný příběh legendárního anglického 
zbojníka Robina Hooda.

Čtvrťáci měli možnost prožívat spolu s herci příběh 
anglické klasiky v  netradičním pojetí, jak už bývá 
v Minoru zvykem.

Protipólem Robina z  Locksley byl samozřejmě 
nottinghamský šerif a nechyběla ani krásná Mariana. 
Příběh středověkého šlechtice, který přišel o veškerý 
majetek, ale našel přátelství a lásku, si děti opravdu 
užívaly. Na jevišti měly možnost sledovat zradu, touhu 
po moci a  její následky, přátelství, lásku, hrdinství 
a  na závěr samozřejmě i  zasloužený trest. To vše 
doplněné zajímavými kulisami, které jsme vám ovšem 
nemohli vyfotit, protože to je v divadle zakázáno.

A tak pro představu atmosféry v Minoru alespoň 
pohled do hlediště mezi natěšené malé diváky, kteří 
herce na závěr odměnili nekonečným potleskem.

Lucie Raková

Družinová Drakiáda
Již tradičně pořádá školní družina Základní školy 

Amos podzimní Drakiádu. Tentokrát malí krotitelé 
draků předvedli své svěřence i své umění ve středu 

7.  listopadu. Děti i  paní družinářky si odpoledne 
opravdu užily.

Karolína Bukovská

Po�stopách�zvířátek
Věděli jste, že samice od daňka se nazývá daněla? 

Tak naše děti ze školky to již vědí. Ve středu 7. listo-
padu k nám totiž už po několikáté přijeli dobrovolníci 
ze záchranné stanice Pavlov. Tentokrát s sebou při-
vezli environmentální program s  názvem „Stopy“, 
jehož součástí byla i dnes velmi aktuální prevence 
týrání zvířat. Program byl určen nejen starším dětem, 
ale i  našim nejmladším. Děti se nejprve pomocí 
obrázků seznámily se zvířaty žijícími v našich lesích 
a s jejich zvyklostmi. Poté si zkusily odhadnout, jaká 
stopa kterému zvířeti patří. Nutno dodat, že i když 
tato část byla spíše povídací, děti se jí zúčastnily 
s nadšením. Odměnou jim pak bylo setkání se živým 

ježčím miminkem a sovou pálenou. Běžně se v přírodě 
touto dobou ježci již ukládají ke spánku, a tak jsme 
mohli vidět, jak se i  ježek umí zlobit, že si počasí 
s  námi pěkně pohrává. Poté, co si děti pohladily 
mladou sovičku, mohly si nově nabyté informace 
vyzkoušet na otiskování razítek se stopami.

Programy se zvířátky máme ve školce moc rádi 
a už se těšíme na nějaký další.
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Jana Chvapilová

Projektové�učení�v Rybičkách
Třída Rybiček patří ve školce k těm mladším, přesto 

jsme se odvážně pustili do projektu s  názvem 
„Poznáváme lidské tělo“. Začali jsme jej podtématem 
„Zdravá abeceda“, která bezpochyby do lidského 
těla patří.

Hned první den nás zajímala potravinová pyrami-
da. Co je zdravé, co jsou to mléčné výrobky atd. Dělili 
jsme potraviny a poté je lepili na papírové talíře.

Další den s myšlenkou „Čistota, půl zdraví“ nám 
připomněl, proč a jak je hygiena důležitá. S pohádkou 
„S Hurvínkem za lékařem“ jsme se podívali na to, jak 
lehce můžeme dostat žloutenku, a jak tomu můžeme 
předcházet.

Poté jsme „navštívili“ zubaře. Rozvíjeli jsme si slovní 
zásobu novými pojmy, rytmizovali použitá slova. Na 
„zubatém“ tygříkovi jsme si ukázali, jak si správně 
čistit zoubky, a poté jsme si z papíru vyrobili svou 
vlastní zubatou pusinku.

Následující den nazvaný „Sportem ku zdraví“ jsme 
začali výběhem kolem školky, kde jsme se na čerstvém 
vzduchu nejen proběhli, ale také se protáhli s jógou 
na zahradě! Poté jsme si povídali o tom, proč je dobré 
sportovat, jaké sporty známe a  děláme, a  co je to 
otužování. Při skákání na trampolíně jsme pozorovali, 
co nám dělá tep a dech při pohybu a co v klidovém 
stavu.

Poslední den nám „onemocněl“ náš třídní maskot 
Ariel, a tak jsme si zahráli na doktory a pomáhali Ariel, 
aby se uzdravila. Také jsme jí poradili, co příště dělat 
a nedělat, aby znovu neonemocněla, protože to už 
jsme všichni věděli!

Další týden jsme se začali věnovat lidskému tělu 
přímo. Pojmenovávali jsme části lidského těla, učili 

se je správně vyslovovat, vytleskávat či určit první 
hlásku. Při cvičení nás doprovázela písnička „Hlava, 
ramena, kolena, palce“.

Skládali jsme postavu z několika částí a nakonec 
jsme si celé tělo obkreslili na velký papír, což byla 
legrace, protože to děti velmi lechtalo.

Nezapomněli jsme ani na kresbu postavy a správné 
držení tužky, které se snažíme každý den pilovat.

Seznámili jsme se s třídním kostlivcem Matějem. 
Ten nám ukázal nejdůležitější kosti v těle a vysvětlil 
nám, k čemu kosti jsou. Zahráli jsme si na záchranáře 
a zkoušeli jsme si ošetřit zlomeniny. Na oplátku chtěl 
Matěj vyrobit kamarády kostíky pomocí 
„uchošťourů“.

Poté přišly na řadu svaly a jejich důležitost v těle. 
Děti měly možnost vyzkoušet si pumpování srdce, 
jakožto našeho nejdůležitějšího svalu, pomocí pokusu 
balonku s brčkem a vyzkoušet si svoji sílu při přeta-
hované lanem. Povídali jsme si i o svalech na obličeji, 
mimice a  s tím souvisejících emocích. Předváděli 
jsme si, jak vypadá člověk veselý nebo smutný, roz-
čilený apod. Podívali jsme se také na fáze života, kde 
jsme procvičovali časovou posloupnost a  řadili 
obrázky za sebe. S pohádkou „Co viděl pejsek Bobík“ 
jsme se zblízka podívali na lidské orgány a naše velké 
téma zakončili smysly. Říkali jsme si, jaké smysly 
máme a v praxi je vyzkoušeli. Zkoumali jsme předměty 
se zavřenýma očima podle hmatu, zahráli si Kimovu 
hru na zrakovou paměť, procházeli se po hmatovém 
chodníčku z  nasbíraných přírodnin a  masážních 
pomůcek, zkoumali jsme naše otisky prstů jako 
detektivové anebo jsme se v  rámci prožitkového 
učení vydali do lesa zkoumat lesní vůně a  lesní 
materiály.

Cíl projektu jsme beze zbytku splnili a navíc jsme 
si to moc užili!

Monika Mazúrová

Školou�chodil�Mikuláš�–�velcí�nadělovali�mladším
Již tradičně se v ZŠ Amos 5. prosince ve třídě „služebně“ nejstarších dětí rojí hned po ránu čerti, andělé 

a samozřejmě i Mikuláš. Ani letos tomu nebylo jinak. 
Chystaly se knihy hříchů i pochval s košíčky slad-

kých odměn.
 Musím říct, že rojení bylo vskutku velkolepé. 

V  převlecích jsme přestávali naše žáky poznávat 
a v některých případech bychom se báli i my všichni 
dospělí, být ještě žáčky v lavicích.

Vzhledem k tomu, že máme již každý ročník na 
prvním stupni, v paralelním provedení, rozdělila se 
třída 6. A  na dvě skupiny a  do tříd se chystali dva 
Mikulášové se svými čerty a anděly, aby se vše vůbec 
časově zvládlo.

Bylo krásné vstupovat ke kolegyním do tříd, kde 
dětem již voní vánoční výzdoba, vyplňují se s dětmi 
pracovní listy k danému tématu tohoto v naší zemi 
krásného zvyku, nadílky od Mikuláše, čerta a anděla 

a vládne zde již předvánoční atmosféra.
Děti nám krásně zpívaly, přednášely básničky 

a  nikdo, tentokrát opravdu nikdo, si netroufl naše 
čerty nijak pokoušet. Čerti na to, jak hrozně vypadali, 
byli úžasně shovívaví ke všem hříšným duším. Nikoho 
si totiž letos s sebou do pekla neodnesli a všem, které 
si označili pekelnou sazí, sdělili, že budou vše pečlivě 
sledovat. Dětem rozumně domlouvali, aby se samy 
snažily co nejlépe napravovat a  doma i  ve škole 
pomáhat.

Andílci pak pomohli Mikulášovi obdarovat každého 
žáčka mikulášskou cukrovou berlou a jinými dobro-
tami. Děkujeme všem těm, kteří nám každým rokem 
s touto akcí pomáhají a podporují nás.
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Úvodník

Co znamená zkratka OK?

Anička Krbcová

O Vánocích říká maminka Pepíč-
kovi: „Pepíčku, zapal vánoční stro-
meček.”

Za chvíli přijde Pepíček a ptá se:  
„A svíčky taky?

Vtip

Ondra Tománek
Jeník a Tom Sklenářovi

1. Vojáci používali výraz OK při rá-
diovém provozu, když se vrátili z 
bojových misí. Nula mrtvých, nebo 
žádní mrtví se v angličtině řekne 
zero killed [zírou kilt]. Zároveň se 
v angličtině do vysílačky číslice 
nula vyslovuje jako [ou], kvůli její 
podobnosti s písmenem O. A na-
konec se místo [zírou kilt] nebo 
[ou kilt] začalo používat jenom [ou 
kej], protože k se anglicky vyslovu-
je kej. 

2. Z řecké fráze Ola Kala, česky „vše 
je v pořádku“, „vše je dobré“, jejíž 
zkrácená varianta O.K. sloužila na 

řeckých lodích jako označení, že 
je připravena k vyplutí. Řečtí ná-
mořníci tento výraz také s největ-
ší pravděpodobností používali v 
amerických přístavech.

3. Z indiánského slova oke, či okeh 
ve významu: je to tak, prvně zazna-
menané roku 1812.

4. Dříve v devatenáctém století v 
anglických novinách bylo celkem 
efektivním způsobem jak pobavit 
čtenáře napsat slovo trochu špat-
ně, a tak z „all correct“ vyslovováno 
ól korekt vzniklo oll korrect, tedy 
ok.

OK - zkratka, kterou používáme téměř každodenně, známe ale její původ? Ten není vůbec jistý a tak se 
dneska podíváme na 5 teorií o jejím vzniku.

Tento rok se opět konal výlov jed-
noho z  největších rybníků v  ČR, 
Rožumberku.

Tato událost byla provázena boha-
tým programem a tak jsme ji jeli s 
rybářským kroužkem navštívit. Na 
začátku byl vidět krásný východ 
slunce, který si žádný fotograf ne-
nechal ujít. Kromě samotného vý-
lovu zde byly různé stánky s rybími 
pochoutkami. Byly zde také simu-

5. Pochází až z Afriky. Má vycházet 
z výrazu „waw kay“ znamenající 
souhlas, z jazyka wolofštiny. Také 
se ale může jednat o frázi z man-
dajských jazyků „o ke“, to znamená 
„zajisté“. První zmínka pochází z 
roku 1815.

Většina z teorií se shoduje v tom, 
že první zmínka pochází z devate-
náctého století, jinak toho ale moc 
společného nemají. 

Která se vám zdála nejpravděpo-
dobnější? Používáte výraz ok čas-
to?

Výlov rybníka Rožmberk 
látory rybaření, rybí 
tržnice, sádky a malé 
rybářské muzeum. Na 
sádkách si mohl každý 
návštěvník zkusit zary-
bařit. Byla zde spousta 
pstruhů.

Výlov byl krásný a byl 
to nezapomenutelný 
zážitek.

Ondra Tománek
Jenda Sklenář.

Tak a už tu máme Vánoce. Tento 
rok nám zase rychle utekl a máme 
tu další svátek, který máme 
všichni rádi. Hlavně děti. Vá-
noce trávíme s rodinou a 
s plným talířem dobrého 
cukroví. Pečeme, zdobí-
me stromečky, koukáme 
na vánoční pohádky a 
užíváme si vánoční at-
mosféru. Určitě každý 
dostaneme nějaký 
malý dárek od svých 
blízkých. A my také 
můžeme vytvořit 
nějaký malý dárek 
pro radost mam-
ce, tátovi nebo 
třeba našim 
sourozencům. 
Také máme Nový rok. Začne nám 

nový rok, který určitě uteče rych-
le jako ten letošní. V novém roce 

toho můžeme mnoho nové-
ho zažít, poznat nové místa, 
lidi a všechno možné. Určitě 
spousta z nás pojede ly-

žovat. Tak si hlavně užijte 
hodně sněhu a zábavy. 
O Vánocích si můžete v 

klidu a v teple přečíst 
naše další číslo, které 
pro vás připravili naši 

skvělí novináři. Máte 
tady vtip, vyrábění 
a mnoho dalšího 
a úžasného. Tak si 

užívejte hodně 
sněhu, cukroví a 
všeho, co máte 
na Vánocích 

rádi, a hurá na čtení.
Tereza Meduňová 
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Hrdinka Chelsea

Kiki Janečková

Chelsea Fairy Star. Skutečně zářná 
hvězda mezi vipety, jak už jméno 
chovatelské stanice vypovídá. Šampi-
onkou byla v krvi. Její otec pocházel 
až z  Německa a pyšnil se několika 
zlatými a stříbrnými medailemi z mis-
trovství Evropy v  psích dostizích, ale 
ani její matka, o nic méně rychlá jako 
ladná a nádherná, nepostrádala na 
řádce vyhraných titulů mistryň České 
republiky. Chelsea zdědila po svých 
rodičích lásku k  volnosti, jakou po-
skytoval tryskový běh za návnadou, 
i krásu a jen ty nejlepší vlastnosti. 
K dětem uměla být něžná, starostlivá, 
dokázala být nápomocnou starším 
lidem, ani učenlivost spolu s inteli-
gencí jí však nebyla cizí. Všichni si ji 
ihned zamilovali a nejeden chovatel 
jí záviděl paničce. Vyhrávala takřka 
každý závod, každého jiného chrta 
předčila svou rychlostí, a to za jakých-
koliv okolností. Pro Chesleu neexisto-
val špatný den. I kdyby uměla mluvit, 
do jejího slovníku by spojení těchto 
dvou slov nepatřilo. A stejně tak by 
tam nezapadala ani prohra 
nebo slabost.

velmi svalnaté tělo, které se za leh-
kého běhu ladně vlnilo. Moři černé 
dominovala bílá náprsenka, která se 
táhla až k mordě a okrouhle se svažo-
vala kolem levého oka zpět na hrud-
ník. V jejích korálkových očích se zra-
čila chápavost, dominance i chuť do 
života. V tlamě se skvěla pěkná řádka 
bělostných ostrých zubů, jež se nebá-
la použít, jakmile si na ni nějaký jiný 
pes, obvlášť pak fena chtěla vymáhat 
respekt. To oni se měli klanit před ní, 
nikoliv naopak. Naštěstí to ale čle-
nové její malé smečky věděli. Zatím-
co se hravě pošťuchovali tesáky, na 
Chelseu si nikdo nedovolil. Chelsea 
vyžadovala projev pokory, ne nějaké 
malicherné hrátky, jaké se jí zdály více 
než dětinské. Nuže, řekněmě štěněcí.

Po náročném tréninku již smečka 
vipetů pociťovala známky vyčerpá-
ní. Ale Chelsea ne. Pro ni znamenala 
únava slabost, tedy něco nereálného. 
Tato fenka se zdála nepřemožitelná.

Ale nebyla.

Onen osudný okamžik nastal ve chví-
li, kdy ji přes čumák udeřil intenzivní 
pach srny. A pak ji zahlédla. Mezi 

stromy jen o pár desítek metrů 
dál stála hubená 

Hnána chtíčem přímo letěla napříč le-
sem, obratně kličkovala mezi stromy, 
takřka nezastavitelná. Prahla po srně 
jako po ničem jiném. Paničku i ostatní 
psy, kteří se ji snažili následovat, ne-
chala daleko za sebou. Pro ni existo-
vala jenom ona srna.

Nezadrželo ji nic. Křik majitelky se 
v  mohutné kakofonii mísil se štěko-
tem psů i řevem neznámého muže. 
Dokonce ani nezpomalila, když do 
jejích ušních bubínků bodla třaskavá 
rána. Běžela dál, nehledě na své okolí. 
Zbývalo jen pár metrů a mohla své 
krvežíznivé tesáky zarýt do masa, po 
němž tolik prahla.

A pak ten uši drásající zvuk pročísl 
halas znovu. Tentokrát však mnoho-
násobně blíž.

Zadní nohou jí projela ohromná vlna 
bolesti, když se do ní zavrtala kulka. 
Podlomila se jí.

Ale ona to nemohla jen tak vzdát, 
zvlášť tehdy, kdy byla tak blízko… 
Stačilo jen pár skoků a oběť mohla 
být jen a jen její. A tak zatnula čelisti 
a následovala své předky. Noha jí bo-
lela jako nikdy, cosi ji drásalo na cáry 
a ta bolest jí s každým úderem srdce 
pronikala do celého těla. V nozdrách 

ucítila kovový pach krve.

Chelsea neby-
la dokonalá, a do-

konce ani perfektní.

Chelsea totiž byla dokonale perfektní.

A ona to věděla. Věděla to snad už 
od té doby, co poprvé spatřila svět, 
a  možná i ještě dříve. A věděla to i, 
když klusala v  čele své šestičlenné 
smečky závodníků s hlavou hrdě vzty-
čenou a hrudníkem vypjatým coby 
vůdkyně. Jejich majitelka rázovala 
o pár metrů za nimi. Ačkoli milovala 
všechny své psy, Chelseu zbožňovala 
ze všech nejvíce pro její dokonalost.

Byl podzim. V závějích tlejícího listí se 
běželo o něco hůře než na vyklizené 
dráze, ale to pro Chelseu nezname-
nalo žádnou překážku. Mezi hnědo-
žlutými duchnami spřadených z listů 
se její lesklá sametově černá srst jen 
vyjímala. Měla pružné, štíhlé, ale také 

–  zjevně 
podvyživená – srna. 

Pozorovala bandu chrtů bez mrknu-
tí oka, a  ačkoli nohy měla napnuté, 
připravené vystartovat, nehýbala se. 
Byla mladá, nezkušená a  zvědavost 
přemohla prvotní instinkty zdrh-
nout. Její rezavohnědá srst dokonale 
splývala s lesním porostem, ale Chel-
seinu ostřížímu zraku neunikla.

A Chelsea udělala to, k  čemu ji celý 
život učili. K  lovu. Ať už návnady 
nebo kořisti, na tom nesešlo. Pudy 
divokých předků v  ní vzbudily tou-
hu mnohonásobně větší než jen po 
nějakém kusu hadru. V  její tlamě se 
vzpěnily sliny, až zatoužila okusit na 
jazyku krev této srny.

Tryskem vyrazila za ní. Nedbala pře-
kážek z větví a listí, ani volání paničky, 
jen se nechala unášet větrem. Srna 
se okamžitě dala na úprk, ale oproti 
hbité, mrštné Chelsee neměla sebe-
menší šanci. Navzdory propastnému 
náskoku, Chelsea jí doháněla.

Krve ne 
srnky, ale její.

Lesem se rozléhal je-
kot plný neštěstí, rozlícení 
a zoufalství. Těžko poznat, že patřil 
její majitelce. „Co si to dovolujete!?“ 
soptila její panička horlivě, „Není ve 
vaší pravomoci střílet mýho psa! Víte 
kolik ten pes stál!? To je mistr…“

Ale její hlas se postupně vzdaloval, 
stejně tak i pádící srna. Chelsee do-
cházely síly. Její kroky zpomalovaly, 
přibývaly na těžkopádnosti. Bojovala 
s  vlastním tělem, dravě vzdorovala 
nepřekonatelnému, ale marně. Před 
očima se jí zatemnilo a, ač se snažila 
oné černotě uniknout sebevíc, nedo-
kázala to.

Pokračování příště
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Vánoční křížovka

Vánoční anketa

Kulík a Bára

Otázky:
1. Na co se o Vánocích nejvíce těšíte?
2. Jaká je vaše nejoblíbenější vánoč-
ní tradice?
3. Jaký druh cukroví máte nejdraději?
4. Kde plánujete strávit Vánoce a vá-
noční prázdniny?

Jiřina
1. Na vnoučata
2. Strojení vánočního stromečku
3. Linecké slepované
4. U syna

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1. Co peče maminka o vánocích?

2. Hvězda, která svítila při Ježíško-
vě narození

3. Kam Marie položila Ježíška?

4. Jak se jmenoval otec Ježíška?

5. Tři králové se jmenovali Kašpar, 
Melichar a…..

6. Město, kde se Ježíšek narodil

7. Jméno zlého krále

8. Vánoční pečivo s rozinkami a 
mandlemi

9. Kdo se první přišel Ježíškovi po-
klonit?

10. Kdo zvěstoval pastýřům, že se 
Ježíšek narodil?

11. U jesliček stála kravička a …..

12. Koho pásli pastýři, když se Ježí-
šek narodil?

13. Jak se jmenovala matka Je-
žíška?

Jitka
1. Na domov a na pohádky
2. Strojení stromečku
3. Vosí hnízda
4. Doma, v Dolních Jirčanech

Jaroslav
1. Na pohádky
2. Vánoční kapr
3. Vanilkové rohlíčky
4. Doma u rodiny

Honza
1. Na dárky
2. Rozbalování dárků od Ježíška
3. Vosí hnízda
4. Doma

Martina
1. Vánoční atmosféra
2. Zpívání vánočních koled Ježíškovi
3. Vanilkové rohlíčky
4. Doma

Kulík, Kiki, Ondra, Tom

Vánoční hvězda
Potřebujeme: Tři barevné papíry, roličku od toaletního papíru, tužku, nůžky a lepidlo.

Postup:  Obalíme roličku barevným papírem. Na další barevný papír nakreslíme malou hvězdu a na jiný velkou 
hvězdu a vystřihneme. Malou hvězdu nalepíme na velkou hvězdu a nalepené hvězdy nalepíme na obalenou 
roličku. A máme hotovo :-)

Františka Běťáková
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Michal Kroupa, šéftrenér mládeže

Historický�půlrok�psárské�mládeže�–�všechna�
mládežnická�družstva�jsou�v soutěžích!

Dorost
Sloučené dorostenecké mužstvo Psáry/Vestec 

odehrálo v podzimní části soutěže 13 utkání a skon-
čilo na slušném devátém místě ze 14, vzhledem 
k průměrnému věku týmu. Kluci se poprvé poznali 
na letním soustředění a podle toho i vypadaly první 

zápasy. Po prvním měsíci se kluci více sehráli a začali 
hrát pohledný fotbal. Zápas od zápasu se zlepšovali 
a  nebýt zranění, mohli jsme pomýšlet i  na příčky 
vyšší. Dalším velkým pozitivem je zařazení několika 
hráčů do soutěží dospělých – Kravčík se stal stabilním 
členem základní jedenáctky A-týmu. „Pevně věřím, 
že do jara doladíme drobnosti a  budeme sbírat více 
bodů. Nejdůležitější ovšem je, že držíme mladé kluky 
v nejkritičtějším věku u sportu,“ říká trenér dorostu 
U19 Michal Balouš.

Starší žáci
Tým starších žáků jsme dávali složitě dohromady 

a  na konci sezony jsme rozhodli, že posuneme 
šikovné hráče ročníku 2006 o kategorii výše. To 
proto, aby byli připravení na další sezonu v krajské 
soutěži, na kterou se určitě příští rok přihlásíme. 
Dále jsme tým doplnili o hráče Motorletu, kteří se 
nevešli do týmu Jirky Strnada. Tímto mu moc 
děkujeme a  doufáme, že budeme i  nadále ve 
spolupráci pokračovat.

K samotné soutěži. Kluci nás všechny překvapili 
a v současné době bojují o první místo v soutěži. 
Vše mají ve svých rukou, tedy spíše nohou. Zimu 

hráči stráví venku u nás na hřišti, v hale a v lese, kde 
budou absolvovat atletické tréninky, a  zápasové 
vytížení budou mít na Hájích, kde absolvují zimní 
ligu.

Mladší žáci
Na začátku podzimní části jsme v  kategorii 
Mladších žáků napočítali krásný počet devatenácti 
fotbalistů. Aby měli všichni fotbalisté dostatečné 
zápasové vytížení, rozhodli jsme se o přihlášení 
dvou týmů do okresního přeboru. V A týmu dostá-
vali příležitost sehranější a zkušenější fotbalisté, 
v B týmu se naopak rozehrávali noví či mladší hráči 
(2008 – starší přípravka). Před sezonou jsme také 
do trenérského kolektivu přivítali pana Michala 
Berana, který do Psár přinesl obrovské zkušenosti 
načerpané dlouholetým působením u  mládeže 
1. FC Slovácko.

Trénovalo se 4x v  týdnu (3 tréninky fotbalové 
a 1 atletický) a musím spokojeně konstatovat, že 
většina hráčů měla nadprůměrnou tréninkovou 
docházku. Hráči na sobě chtějí pracovat, což 
dokazuje i  fakt, že několik hráčů dochází i  na 
tréninky individuální.
Co se týká výsledků podzimní mistrovské soutěže, 

paradoxně se v tabulce nachází v lepším postavení 
B tým, který se umístil na krásném druhém místě, 
pouze o bod za vedoucím týmem z Řevnic. A tým se 
po podzimu nachází na 7. pozici, ale pouze s dvou-
bodovou ztrátou na příčku třetí. Ale o  umístění 

v  tabulce mi rozhodně nejde 
v  první řadě. Mám radost, že 
hráči pracovat chtějí a že se nám 
podařilo do týmu zabudovat 
i  úplně nové fotbalisty, kteří 
s  kopanou začali právě od 
tohoto září.

Pokud bych měl vyzdvihnout 
opory (celkového) týmu 
Mladších žáků, musím zmínit 
brankáře Matěje Motyčku 
a  hráče Pavla Švacha, Jirku 
Pavlíka a  Alberta Hlaváčka. 
Největší pokrok a celkové zlep-
šení je pak vidět na Jakubovi Forstovi, Natálce 
Hlaváčkové a Jendovi Vítovcovi.

Do poloviny prosince ještě budeme trénovat, pak 
hráči dostanou zasloužené volno. V  lednu se opět 
sejdeme na fotbalovém hřišti a čeká nás zimní liga.

„Děkuji všem hráčům a jejich rodičům za pozitivní 
přístup a  spolupráci, spolupracovníkům J. Kalbáčovi 
a M. Beranovi za spoluvedení tréninků a funkcionářům 
za vytvořené podmínky a příjemné klima v klubu. Všem 
přeji příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup 
do nového roku,“ říká Jaroslav Šimek, hlavní trenér 
mladších žáků.

Starší přípravka
Do podzimní části sezony vstupovala starší pří-

pravka plna očekávání, jak se úspěšný ročník 2009 
popasuje s přechodem do starší kategorie (soutěž je 
vypsaná pro ročníky 2008 a mladší).

Jedním z našich hlavních cílů, se kterým jsme do 
stávající sezony vstupovali, bylo zajistit, že se kluci 
i  letos budou fotbalem především bavit, přičemž 
budou současně prohlubovat a dále rozvíjet svoje 
fotbalové dovednosti. V této souvislosti bych chtěl 
vyzdvihnout především přínos Michala Berana, který 
díky svým bohatým zkušenostem výrazně obohatil 
tréninkový proces, především jeho zásluhou si kluci 
velmi rychle dokázali osvojit návyky, nezbytné pro 
jejich další fotbalový růst. Vyústěním našeho společ-
ného půlročního úsilí je skutečnost, že kluci věci, 
které pilují v rámci tréninků, dokáží velmi úspěšně 
přenášet také do zápasové praxe, kdy se musí vyrov-
návat s mnohem větším tlakem.

Téměř dokonalý podzim nám mírně pokazilo 
pouze ne zcela úspěšné vystoupení na kvalifikaci 
Ondrášovka cupu, kdy se klukům díky 3. místu v kva-
lifikaci bohužel nepodařilo postoupit do další fáze. 
Nicméně přístup k tréninku a celkově zápal pro fotbal 
jsou jednoznačným příslibem pro jaro a od kluků se 
můžeme dočkat řady příjemně strávených víkendo-

vých dní.
Oceněním dobrého podzimu 

a  práce v  klubu je zařazení 
několika hráčů do klubu futures 
akademie SK Slavia Praha. Hráči 
jednou týdně dochází na Slavii 
na trénink a  snaží se prosadit 
do prvního týmu ročníku 2009. 
„Všichni v klubu jim držíme palce, 
ať doplní na Slavii našeho Mikyho 
Kroupu,“ říká Dan Chvátal, trenér 
starší přípravky.

Mladší přípravka
V současné době funguje a sehrává se pod novým 

vedením trenéra Zemana a Petra, dohlíží na ně Jirka 
Strnad. U této kategorie pro nás nejsou úplně důležité 
výsledky, na prvním místě je získávání hráčských 
dovedností a láska dětí k fotbalu. Tým má v současné 
době 13 dětí, které se pravidelně třikrát týdně formují 
a získávají tréninkové a zápasové dovednosti.

Zimu stráví v hale a mají naplánovaných 16 zimních 
turnajů, takže se už těší na jaro, kde by měl být vidět 
první velký progres.

Minipřípravka 2012–2014
Máme 18 aktivních a  spokojených dětí, z  toho 

5 holčiček.
Na podzim jsme odehráli několik přátelských 

zápasů s okolními kluby a několik turnajů. Tradičně 
se účastníme Minicupu, ze kterého máme dvě pod-
zimní stříbra.

Podzimní sezonu jsme ukončili na turnaji partner-
ských klubů SK Slavia Praha, kde jsme postavili dvě 
kategorie 2012 a 2013. Naši hráči se určitě neztratili. 
Mladší kategorie skoro vše vyhrála a porazila dokonce 
i tým Slavie. Maty Pavelka po vzoru Ronalda dal snad 
25 gólů za 6 zápasů.

Dále nás přes zimu čekají další halové turnaje 
a jarní minicup.

„Několik jedinců vyvedlo za ruku ligové fotbalisty 
SK  Slavia – FC Zlín k  mistrovskému utkání. Tam nás 
pozval náš partnerský klub a Rapid poslal 22 dětí na 
vyvedení,“ říká trenér Dlabola.

Všichni v klubu jsme rádi za skvělou reprezentaci 
mládežnických týmů v rámci okresu a kraje a těšíme 
se na vánoční svátky a nový rok. Máme před sebou 
nové výzvy, ať v podobě vybudování odpovídajícího 
zázemí, tak účastí žáků v nejvyšší krajské soutěži.

HEJ, HEJ, HEJ Psáry jsou nej
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Zdeněk Balouš, trenér A týmu

SK�Rapid�Psáry�–�zhodnocení�podzimní�fotbalové�
části�A týmu

Jsme v polovině soutěže a v tabulce jsme momen-
tálně na devátém místě. Vstup do sezóny se nám 
celkem vydařil, po sérii remíz a výher jsme byli v jednu 
chvíli dokonce na místě třetím. Pak bohužel přišel 
útlum, zranění, párkrát jsme se nesešli tak, jak bychom 
potřebovali, a následovala série čtyř utkání, z nichž 
jsme vytěžili pouze jeden bod. V  závěru podzimu 
jsme měli jednu vysokou výhru a další dvě porážky. 
Trénujeme dvakrát týdně a musím pochválit hráče 
za přístup, který byl dobrý, a to jak v tréninku, tak 

i  v  utkáních. Jsem přesvědčen, že hrajeme velmi 
dobrý fotbal, ale v některých případech nám chybělo 
více klidu a možná i  toho pověstného štěstí. Jsem 
rád, že se nám podařilo zapracovat mladé hráče, kdy 
se Kuba Kravčík v osmnácti letech stal pilířem základní 
sestavy, a jeden start si připsal i sedmnáctiletý Tomáš 
Hervert. Je vidět, že práce s  mládeží začíná dávat 

smysl a přináší ovoce. Zimní přípravu absolvujeme 
na Junioru Praha, kde se zúčastníme zimní ligy, kterou 
bude hrát asi deset týmů. Děkuji hráčům, výboru, 
fanouškům a všem příznivcům za podporu a těším 
se na jarní část sezony.

Pozvánka do Psár na 
Silvestrovský fotbálek

Zveme všechny příznivce fotbalu na 
„Silvestrovský fotbálek“, který se koná v pondělí 
31. 12. 2018 od 11 hod. na hřišti v Psárech za účasti 
mužstev Psár od nejmladších až po ty dříve 
narozené.

Přijďte si podívat, povzbudit hráče a  užít si 
předsilvestrovské odpoledne.

Poděkování
Za nesporné úspěchy fotbalu v  Psárech patří 

poděkování všem členům výboru SK Rapid, všem 
hráčům a trenérům, dobrovolníkům, kteří pomáhají 
při zajišťování fotbalových utkání a akcí. Obrovský 
dík patří také všem fanouškům, kteří fandí a pod-
porují hráčské týmy, a  v neposlední řadě i  všem 
sponzorům. To všechno je pilířem k  úspěchům 
celého fotbalu v Psárech. Vám všem přejeme hezké 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů 
v novém roce.

Václav Novák, předseda SK Rapid Psáry

Katrin Dejlová, mediální zástupce školy taekwon-do GBHS

Nejúspěšnější�škola�taekwon-do�v ČR
Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool 

se v podzimních celorepublikových závodech opět 
umístila na nejlepších místech! Jako každý rok se 
i letos konaly na podzim dva ze tří nejdůležitějších 
závodů v roce, a sice finále závodů Středisek talen-
tované mládeže a Mistrovství České republiky, které 
se nám podařilo vyhrát a získat tak titul nejúspěšnější 
školy České republiky již poněkolikáté za sebou.

První vítězné závody, Celorepublikové setkání 
středisek talentované mládeže, probíhaly o víkendu 
13.–14. října 2018 ve sportovním centru ČUS 
Nymburk. Středisko STM Praha 2, jehož jsme součástí, 
zde své první místo vybojovalo s počtem 54 zlatých 
medailí, sečteno z obou kol, a závodilo za něj celkem 
86 závodníků.

Mezi těmito soutěžila také Barbora Meduňová 
z Dolních Jirčan. Ta si i přes silnou konkurenci doká-
zala vyzávodit dokonce zlatou pozici ve sportovním 
boji a stříbrnou v sestavách. Její starší sestra Tereza 
pak, stejně jako Barbora, obdržela zlato za sportovní 
boj. Nemalý úspěch sklízel i mladší junior Petr Skalický, 
který dosáhl svého bronzu taktéž z boje, bratr Vít, 
starší junior, si vydobyl stejné ocenění zase v sesta-
vách. V téže kategorii jako Petr závodil i Ondřej Pavlas, 
domů si z  boje odvážel stříbro. Nakonec se Jana 
Odstrčilová umístila též na druhém místě, na rozdíl 
od Ondry však v sestavách. Všem jim tímto gratulu-
jeme a děkujeme za jejich snahu a odhodlání.

Mistrovství České republiky se tentokrát uskuteč-
nilo ve sportovní hale v Brně o víkendu 10.–11. lis-
topadu 2018. Dohromady zde soutěžilo 28 škol s 327 
závodníky, z  nichž bylo opět 86 jednotlivců členy 
naší školy. K  celkovému vítězství nám mimo jiné 
znovu dopomohly závodní výsledky Barbory 
Meduňové, které se v tomto případě podařilo obhájit 
své první místo za sportovní boj. Tereza se umístila 
na třetím, stejně jako Ondřej a  jeho mladší bratr 
Marek, kterému se to však povedlo v sestavách. Anna 
Krbcová, starší žákyně, si vydobyla stříbrné místo 
v  boji, Filip Olšan, závodící za seniory, odcházel 
s  bronzovou medailí ze sestav. Všichni zúčastnění 
z obou závodů, až na Ondřeje a Janu, soutěžili také 
za týmy svých věkových kategorií, v  nichž vyhráli 
neméně hodnotná ocenění. Všem proto znovu patří 
náš velký dík za účast a  úžasný výsledek, kterým 
přispěli k naší výhře.

Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězi a třeba si 
jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv 
během celého roku! Jen u  nás získáte zkoušky na 

vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče) ZDARMA. 
Proto neváhejte a  přijďte za námi každý pátek od 
15.00 do Tenisové haly Olten, Dolní Jirčany, Sportovců 
905, kde cvičíme pod vedením mistra Martina 
Zámečníka, tel. 603 302 739.

Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz. 
Nebojte se, stačí přijít!!!

Klientský pracovník 

• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí.

• Široká škála benefitů (pracovní dobu 37,5 hodin týdně, 5 týdnů dovolené, 
stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).

• Pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

• Naučíme Vás vše, co budete k práci u nás potřebovat.

• Možnost zkráceného úvazku nebo dlouhodobé brigády.

Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb 
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím. 

Magdalena Weisová – vedoucí pošty
Volejte: 954 313 471
Pište: Weisova.Magdalena@cpost.cz

Proč si  vybrat právě nás? 

Ver. 01/2016

Chtěli byste pracovat v blízkosti svého bydliště?

Pak pro Vás na pobočce Jesenice u Prahy máme pozici:
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

U�požárů�a dopravních�nehod
Koncem roku začínáme bilancovat a  dohánět 

odložené věci, na které se trochu pozapomnělo.
Zažili jsme jedno z  velmi suchých období, což 

mělo i vliv na naše výjezdy k požárům. Kvůli suchu 
a  vysoké teplotě jsme vyjížděli hlavně k  požárům 
lesů a  luk. Jeden z  větších zásahů byl v  Brtnici 
u  Velkých Popovic. Hořela zarostlá louka a  díky 
silnějšímu větru požár směřoval k novostavbám na 
okraji obce. Vhodným nasazením jednotek a vodních 
proudů se podařilo požár lokalizovat a po několika 
hodinách zcela zlikvidovat. U tohoto požáru zasaho-
valo deset jednotek profesionálních a dobrovolných 
hasičů. U stejného druhu požáru jsme zasahovali pár 
dní později na Kocandě. Zde v obtížně přístupném 
prostoru hořel les, k ohnisku jsme museli natáhnout 
dlouhé hadicové vedení. Zde nám pomáhali i hasiči 
z Prahy a okolních sborů. Zasahovali jsme opět na 
Pražském okruhu. Zde v odstavném pruhu hořela 
dodávka. Požár se rozšířil na porost protihlukového 
valu a šířil se na blízké pole. Požár byl i přes počáteční 
rychlé šíření udržen na protihlukovém valu a následně 
uhašen. Zde jsme zasahovali společné s kolegy z HZS 

Říčany a Praha. U menších požárů jsme zasahovali 
v Jesenici a Dolních Jirčanech. Jednalo se o požár 
trafostanice a plastového boxu na kompost.

Nástupem topné sezony začínáme vyjíždět k požá-
rům sazí v komínech. Stejně tomu bylo i při zásahu 
v rodinném domku na Štědříku. Požár sazí se podařilo 
uhasit nasazením inertního hasiva. Tyto požáry, 
mnohdy i  tragické, vznikají většinou zanedbanou 
údržbou či špatným technickým stavem komínového 
tělesa. Starost o ně je nedílnou součástí protipožár-
ních opatření majitele objektu.

Dost bylo i technických zásahů, nejčastěji doprav-
ních nehod či zasypání vyteklého oleje. Podařilo se 
nám spolupracovat při úspěšné záchraně dvou osob. 
První událost byla v Dolních Jirčanech. Zde byl při 
dopravní nehodě sražen cyklista motocyklem. V době 
našeho příjezdu se zraněný muž nacházel v příkopu 
a trosky se válely po celé komunikaci. Ve spolupráci 
s kolegy s HZS Jílové a záchrannou službou se nám 
podařilo muže stabilizovat. Protože bylo podezření 
na vážné zranění páteře, byl transportován na páteřní 
desce do vrtulníku, který přistál na louce vedle 
komunikace. Pro náročnost zásahu byla doprava na 
komunikaci uzavřena. Bohužel se našlo dost nedo-
čkavců, kteří si chtěli cestu zkrátit najetím na chodník 
či slalomem kolem vozidel záchranářů a trosek v místě 
zásahu. Až rázný zákrok hasičů, kteří cisternou zcela 
uzavřeli komunikaci, a asistence PČR tento akt igno-
rantství ukončily. Bohužel u většiny zásahů se najde 
nedočkavec komplikující průběh zásahu či dokonce 
lidská hyena těžící z lidského neštěstí. Pro tyto případy 
vždy vyžadujeme přítomnost státní či městské policie. 
Tento zásah byl nakonec úspěšný, po několika měsí-
cích rekonvalescence se zraněný muž vrátil do sedla 
svého kola.

Další událostí s  dobrým koncem byla záchrana 
zraněného houbaře z  psárských lesů. Ten se pro 
změnu do lesa vybavil lehkou obuví, absolutně 
nevhodnou pro místní terén. Teniska se mu smekla 
a  podvrtnutý kotník začal pěkně natékat. Naštěstí 
kolega doběhl k  silnici a  zavolal na tísňovou linku 
středočeských záchranářů, kteří zraněného lokalizo-
vali a naváděli nás na místo zásahu. To se nacházelo 
cca tři sta metrů od silnice. Pro transport byla zvolena 
pevná páteřní nosítka. Zraněný muž byl v zajištěném 
stavu předán na silnici do vozidla záchranné služby. 
Po tragických událostech z minulých let je záchrana 

lidského života pro naše hasiče vždy ta nejkrásnější 
pocta.

Samozřejmostí byl i výcvik. Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti! Toto heslo platí v našem případě dvojnásob. 
Výcvik nositelů dýchací techniky je opravdu náročný. 
Výcvik probíhá v naprosté temnotě a s plným vyba-
vením. Je zadán úkol, většinou průzkum či vyhledání 
osoby v suterénu budovy. Hasiči mají dýchací přístroje 
a  masky, které jsou však zatemněné. Rozlišují jen 
světlo a  tmu. Jako u  skutečného zásahu. Dvojice 
hasičů vyjde na průzkum, velitel vede evidenci o času 

nasazení a tlaku a je v radiovém spojení se skupinou 
průzkumu. Jeden z hasičů se po delší době odmlčí, 
předstírá bezvědomí. Kolega přivolá pomoc a začne 
s nacvičeným postupem záchrany. Zjistí stav zraně-
ného, připojí si ho na vlastní evakuační přípojku 
dýchacího přístroje a  začne s  transportem. Vše je 
samozřejmě naslepo, výjimky se nepřipouští. Zkrátka 
jako u skutečného zásahu.

Obrovskou zkušeností s tragickým koncem byla 
pro nás záchrana zraněného kolegy při požáru ve 
Zvoli, která probíhala obdobně.

Další částí výcviku bylo vyprošťování osob z hava-
rovaných automobilů. Tento výcvik byl pořádán HZS 
Středočeského kraje pro předurčené jednotky zasa-
hující u dopravních nehod. Pomocí hydrauliky bylo 
rozstříháno několik osobních automobilů v  těch 
nejsložitějších pozicích. Jednou z  nich je osobní 
automobil s posádkou ležící na boku. Hasiči zajistí 
komunikaci označením prostoru, stabilizují automobil 
proti pohybu a provedou protipožární opatření. Dále 

odstraní zadní dveře a do kabiny vleze zdravotník. 
Ten zajistí a kryje zraněné osoby. Kolegové z venkovní 
strany odstraňují čelní sklo speciální pilkou, sloupky 
dveří pomocí hydraulických nůžek. Následuje nastři-
žení spodního lemu střechy, která je poté odklopena, 
a  tím je umožněn bezpečný přístup k  vyproštění 
zraněných z vraku. I tento postup patří k těm složi-
tějším a můžeme konstatovat, že i na tuto možnost 
jsme připraveni.

Když nezasahujeme, pomáháme jinak. Pořádáme 
ukázky techniky pro malé caparty či pomáháme jako 
zdravotní a technická asistence při Pohádkovém lese. 
Letos bylo ošetřeno jen jedno odřené koleno malé 
slečny. V  září nás bylo možno vidět na pobytové 
louce v  Dolních Jirčanech na hasičském cvičení 
a  začátkem prosince na zdobení vánočního 
stromu.

Pořád se něco kolem nás děje. A  když je dobrá 
a sehraná parta, jde to skoro samo.

 Krásné svátky vám přejí jirčanští hasiči
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Jan Honek, velitel SDH Psáry

Novinky�ze�SDH�Psáry
Sbor dobrovolných hasičů Psáry (SDH Psáry) se hlásí podruhé v novém školním roce 2018/2019, v novém 

kole aktivit a soutěží mladých hasičů.
Děti se zodpovědně připravily na říjnový 

Závod požární všestrannosti v Bratřínově. 
Prošly topografií, střelbou ze vzduchovky, 
znalostí zdravovědy a  požární ochrany, 
uzlováním a  překonáním překážky po 
vodorovném laně.

Myslíme si, že se nám daří děti stále více 
zdokonalovat, tak aby byly na případné 
nepříjemné a život ohrožující situace při-
praveny. Krásně a  bez chyb zvládaly zdravovědu, 
dokázaly se zorientovat v  mapě a  určit azimut. 
Běžecky se také velmi zlepšily. Pomalu, ale jistě se 
dotahují na týmy, které už trénují více let. Šlapeme 
jim na paty.

Dále se mladí hasiči o  týden později zúčastnili 
podobného závodu, a  to 14. ročníku soutěže 
Orientační běh – Cholupice 2018, jehož součástí byla 
stanoviště, kde se určoval azimut a turistické značky, 
odhadovala se vzdálenost a čas, testovaly ekologické, 
požární a zdravotní znalosti a střílelo se ze vzduchov-
ky. I v těchto závodech jsme nezůstali soupeřům nic 
dlužni a  borce z  předchozích ročníků jsme zdatně 
dotahovali. Mladší žáci se umístili na krásném 3. místě. 
Konečně bedna!

Nyní se na další sezónu připravujeme aktivními 

tréninky v  tělocvičně, kde mladí borci 
zlepšují svoji sportovní kondici pravidel-
ným, ale zároveň i zábavným cvičením.

I nadále využíváme prostor hasičárny 
k tréninku znalostí a dovedností, které hned 
na jaře uplatníme při soutěžích. Čekají nás 
uzlové závody a  závody nejoblíbenější – 
soutěže v požárním útoku.

Předpokládaný plán závodů v  požárním útoku 
– dětská hasičská liga:
 18. 5. 2019 Svojšovice
 19. 5. 2019 Lojovice
 1. 6. 2019 Křížkový Újezdec
 15. 6. 2019 Popovičky
 7. 9. 2019 Modletice
 8. 9. 2019 Psáry

Pro děti jsme uspořádali malou večerní procházku 
obcí s baterkami a čelovkami. Děti si tak vyzkoušely, 
jak fungovat jen za světla baterky a v prostředí tmy. 
Doufáme, že se dětem procházka líbila.

Dále platí, že na stránkách www. hasicipsary.cz/
mladez najdete čerstvé informace hlavně pro rodiče 
svěřenců i pro veřejnost.

„Plameni zdar!“

Wellness
 ≈ ochlazovací bazén a vířivka
 ≈ sauna
 ≈ ledová sprcha
 ≈ vnitřní a venkovní odpočívárna
 ≈ kapacita max. 18 osob

HOTEL U LEDU *** – WELLNESS

Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice

telefon: +420 323 665 226

e-mail: recepce@hoteluledu.cz

www.hoteluledu.cz
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Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr�z událostí�Městské�policie�Jesenice�za�období�
od�poloviny�září�do�poloviny�listopadu�2018

 y 7. září v nočních hodinách vyjížděla hlídka MP do 
restaurace u fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech, 
kde docházelo k  rušení nočního klidu hlasitou 
reprodukcí hudby a  verbálním projevem hostů 
restaurace. Přivolaní strážníci situaci na místě 
zdokumentovali a sdělili provozovatelce, že udá-
lost oznámí příslušnému správnímu orgánu 
k projednání.

 y 23. září v nočních hodinách vyjížděla hlídka MP 
do restaurace u fotbalového hřiště v Dolních 
Jirčanech, kde docházelo k  rušení 
nočního klidu hlasitou reprodukcí 
hudby a verbálním projevem hostů 
restaurace. Přivolaní strážníci 
vyzvali provozovatelku restaurace 
k  zajištění dodržování nočního 
klidu. Ta se za celou věc omluvila 
a uposlechla výzvy hlídky MP.

 y 26. září v  odpoledních hodinách 
poskytla hlídka MP součinnost PČR 
Jílové při šetření dopravní nehody dvou 
osobních vozidel v ulici Pražská. Strážníci 
provedli na základě žádosti policie dechovou 
zkoušku u  obou řidičů na přítomnost alkoholu 
v dechu. U jednoho z řidičů byl zjištěn pozitivní 
výsledek. Na místo byla přivolána SDN PČR k došet-
ření nehody. Strážníci usměrňovali provoz až do 
vyřešení nehody.

 y 3. října v dopoledních hodinách zajistila hlídka 
MP usměrňování provozu v ulici Pražská, kde řidič 
autobusu nezvládl řízení a  sjel mimo vozovku. 
Strážníci řídili provoz až do vytažení autobusu 
zpět na pozemní komunikaci.

 y 5. října v nočních hodinách vyjížděla hlídka MP 

k vodní nádrži v ulici Ke Kukaláku, kde se zdržovala 
skupinka mladistvých, kteří zde měli popíjet alko-
hol a dělat nepořádek. Při příjezdu hlídky na místo 
se několik osob snažilo utéct směrem do lesa. 
Strážníkům se podařilo některé z nich dostihnout 
a  přivést zpět. Alkohol nebyl zjištěn u  nikoho 
z  přítomných. Skupinka mladistvých uklidila na 
místě poházené odpadky a  poté všichni odešli 
domů.

 y 1. listopadu využil nepozornosti své matky 
2,5letý chlapec, který v  dopoledních 
hodinách utekl i se psem na vodítku 
z oploceného pozemku a odešel do 
lokality sídliště Štědřík, kde se pohy-
boval bez doprovodu dospělého. To 
upoutalo pozornost kolemjdoucí paní, 
která jej odvedla před budovu OÚ 
Psáry. Přivolaní strážníci s  pomocí 

úřednic OÚ zjistili totožnost chlapce 
a  jeho matky, kterou ihned o  události 

telefonicky vyrozuměli. Ta se poté dostavila 
na místo a syna si převzala.

 y 2. listopadu ve večerních hodinách převzala 
hlídka MP psa nalezeného v ul. Jílovská, Psáry. Pes 
byl umístěn do pohotovostního kotce a o prove-
dených úkonech byl vyrozuměn pracovník pří-
slušného odboru obce.

 y 9. listopadu v nočních hodinách vyjížděla hlídka 
MP společně s  hlídkami PČR do restaurace Na 
Štědříku, ul. Pražská, kde došlo ke rvačce několika 
osob. Policie má událost v šetření.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 15 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM
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Kultura

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

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

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry. Redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit. 
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@�psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
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Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
web: www.kckamenice.cz

15. 1. 2019, 10.15–11.30 hod.
Cesta kolem světa za 80 dní
Známý příběh Philease Fogga v novém zpracování 
divadla SemTamFor.

25. 1. 2019, 9.30–11.00 hod.
Cukrové Tintilimintili
Jaké to asi je, když se v cukrárně objeví strašidlo? 
Pohádka v provedení Divadélka Kůzle.

31. 1. 2019, 19.30–21.00 hod.
Sto zvířat
Přední česká kapela v žánrech ska a rocksteady při-
jede udělat cirkus i do Kamenice!

13. 2. 2019, 19.30–20.30 hod.
Cestování s Jiřím Kolbabou
Beseda se známým cestovatelem a fotografem.

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek FAČR 
k 20. 11. 2018 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Čisovice 12 9 1 2 43:16 28
2. Dobrovíz 12 8 0 4 33:21 24
3. Jinočany 12 6 3 3 32:18 21
4. Hostivice 12 6 3 3 31:20 21
5. Zlatníky 12 5 3 4 31:34 18
6. Dobříč 12 5 2 5 31:35 17
7. Dobřichovice 12 5 0 7 25:25 15
8. Krňany 12 4 2 6 29:29 14
9. Psáry 12 3 4 5 33:32 13

10. Štěchovice B 12 3 4 5 18:27 13

13. D. Břežany 12 3 2 7 21:59 11
Poslední zápas: Psáry – Čisovice 1:3

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Zlatníky B 11 8 2 1 34:12 26
2. D. Jirčany 11 6 2 3 25:22 20
3. Zvole B 11 6 1 4 33:24 19
4. Čisovice B 11 5 2 4 39:29 17
5. Libeř B 11 5 2 4 33:26 17
6. Bojanovice 11 4 4 3 26:22 16
7. Psáry B 11 4 3 4 37:36 15
8. Mníšek B 11 3 5 3 19:21 14
9. Slapy 11 3 3 5 21:26 12

10. Libeň 11 3 2 6 25:32 11
11. Klínec 11 3 2 6 15:34 11
12. D. Břežany B 11 1 2 8 17:40 5

Poslední zápasy:   Zlatníky B – Psáry B 5:2 
Čisovice B – D. Jirčany 6:0

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C

Ples STS Dolní Jirčany
STS Dolní Jirčany vás zve na již II. ples, který se 

bude konat 23. února 2019 ve velkém sále 
Restaurace Na Kopečku. Zahájení plesu ve 20 hod. 
K tanci i poslechu hraje taneční orchestr Františka 
KOŘÍNKA. Opět proběhne půlnoční vylosování 
zajímavých cen.

Všechny srdečně zve organizační výbor STS.
Přijďte se pobavit, přijďte si zatančit!

Odpolední bruslení s hudbou
 út 25. 12.  15.00–17.00
 čt 27. 12.  13.00–15.00
 pá 28. 12.  14.00–16.00
 so 29. 12.  16.00–18.00
 ne 30. 12.  15.00–17.00
 po 31. 12.  14.00–16.00
Sledujte stránky hcslavojvelkepopovice.cz. Může dojít 
ke změnám z důvodu odložení některých utkání.

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

Do 27. 1. 2019
Keramika 4x jinak
Výstava keramiky s vánoční tematikou z dílny rodi-
ny Vachových. 

Do 3. 2. 2019
Králové a knížata v Zemích koruny české
Výstava obrazů malíře Vladimíra Pechara na moti-
vy české historie. Portréty knížat a králů očima 
umělce.
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