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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

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

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

 nepřetržitá služba 840 850 860
  pohotovostní a poruchová služba plynu – 

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

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

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

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

Gabriela Křížová 731 615 686

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

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

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

Tipy na akce
setříděno podle data konání akce

21. 11., 14 hod.
Diskuzní středa
Obecní úřad

17. 11.
Zájezd –  

Vánoce na Kuksu

30. 11.
Malý jirčanský Krampus
na křižovatce ulic Hlavní 
a Na Vysoké

15. 11.
Muzikálová komedie 
Trhák
divadlo Broadway

23. 11., 20 hod.
Country večer

restaurace Na Kopečku

1. 12.
Adventní zájezd 

do Lince

 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva
Informace z obce
 8 Co se v obci udělalo
 9 Výsledky komunálních voleb v naší obci
� 10 Zpráva o činnosti obce v uplynulých 

měsících
 14 Krok za krokem k nové škole
 16 Nádržka v Psárech
 17 Kolumbárium v Dolních Jirčanech
 18 Zázemí pro neformální vzdělávání
 19 Aktivity pro malé i velké
 19 Svatomartinský lampionový průvod
� 20� EDUpoint�–�Je�možné�naučit�dobru?
 21 Rekonstrukce povrchu multifunkčního 

 hřiště v Dolních Jirčanech
Sociální a kulturní komise
 22 Pojeďte s námi do divadla
 23 Kalendář akcí pro seniory
 23 Diskuzní středa
 23 Přivítejte advent vlastním věncem či svícnem
 24 Vánoce na Kuksu
 24 Malý jirčanský Krampus
 25 Adventní zájezd do Lince
 25 Country večer
 26 Staročeský advent
 27 Jarní Holandsko s návštěvou rozkvetlého 

Keukenhofu
Stalo se
 28 Pohádkový les si užilo více než tisíc lidí
� 30 Dožínkové slavnosti
 31 Z deníčku nadšené tanečnice
 32� Svatováclavské�posvícení�–�oslava�100�let�

státnosti
 34� Drakiáda�2018
 35 Léta sedmdesátá a osmdesátá – dnes 

„módní retro“
Škola
 36 Noví objevitelé a cestovatelé v prvních 

třídách
 36 Psárský les ožívá nejen pohádkami
 37 Čtvrťáci vyrazili ke hvězdám
 38 Autorské čtení ve školce
 39 Letní proměna zahrady
 39 Dubánkománie
� 40 PSINA – psárské informace a nápady 

od dětí pro děti
 44 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
 45 Podzim (nejen) v našich lesích
 46 Činnost SDH v Psárech
Sport
 47 Kam míří florbal v Psárech
 48 Sportovní sezona nám opět začala
� 50 Fotbalové tabulky
� 50 Kultura

2. 12., 13.30 hod.
Výroba adventních 
věnců, svícnů či jiných 
dekorací
Obecní úřad

8. 12., 12.30 hod.
Staročeský advent
dolnojirčanská náves

Slovo na úvod
Bc. Milan Vácha, 
starosta obce

Vážení občané, milí přátelé, 
kolegové,

říjnové komunální volby 
do zastupitelstva jsou za 
námi a já mám v souvislosti 
s nimi hned několik důvodů Vám všem poděkovat. 
Tím největším je pro mne osobně samozřejmě výsle-
dek voleb, který vnímám jako potvrzení toho, že naše 
práce na radnici je pro obec přínosná a obyvatelé 
souhlasí, abychom pokračovali. Kandidátka našeho 
hnutí STAN získala 77,77 % a 12 zastupitelů z celko-
vého počtu 15. Druhá kandidátka, ODS, získala ve 
volbách 22,23 % a 3 místa v zastupitelstvu.

Nemenší dík patří právě kandidátům ODS, neboť 
volební kampaň v naší obci byla velmi kultivovaná 
a obešla se bez anonymních letáků, osobních útoků, 
pomluv či lží.

Všem občanům, kteří přišli k volbám, bych chtěl 
také poděkovat za účast. Volební účast v  Psárech 
a Dolních Jirčanech byla 47,97 %, což bylo opět více, 
než je celorepublikový průměr. To, že lidé chodí 
k volbám, je dobrým znamením demokratické spo-
lečnosti i živé komunity konkrétní obce, kde lidem 
není lhostejné, co se v  obci děje, a  mají zájem na 
tom, aby se jejich obec rozvíjela. Ale volbami teprve 
vše začíná, takže Vy, kteří se chcete jakkoli zapojit, 
máte nápady či podněty, jste kdykoli vítáni. Můžete 
přijít na úřad, napsat, zavolat nebo nás oslovit třeba 
na ulici.

Děkuji také všem kandidátům, zvoleným i nezvo-
leným, že byli ochotni jít „s kůží na trh“ a pro dobro 
obce obětovat svůj čas, schopnosti a energii. Věřím, 
že v novém volebním období nejen dokončíme velké 
investice (nová škola, vodovody a kanalizace), ale že 
zbyde prostor i pro další projekty, díky kterým bude 
naše obec zase o  něco hezčí a  příjemnější pro 
bydlení.

Děkuji Vám všem a přeji si, aby se Vám v naší obci 
žilo dobře a spokojeně!

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
77,77 % 14 315 

hlasů
12 

zast.
 

Občanská demokratická strana
22,23 % 4 091 

hlasů
3 

zast.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2018 ze dne 8. 8. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 87/19–2018
I. schvaluje

Z důvodu nedostatečné kapacity vodovodní 
i kanalizační sítě vč. naplněné kapacity ČOV, obec 
Psáry dnešním dnem pozastavuje vydávání sou-
hlasů s připojením nemovitostí na tyto inženýrské 
sítě. Na tyto sítě budou, do doby rozšíření kapaci-
ty, napojeny pouze ty nemovitosti, kterým vznikl 
tento nárok na základě již dříve uzavřené smlouvy 
o spolupráci s obcí. Nové žádosti o připojení bu-
dou evidovány.

II. schvaluje
Předložené smlouvy o  finančním příspěvku na 
vodovod a  kanalizaci obce a  výše příspěvků sta-
vebníků na rozšíření kapacity vodovodu a kanali-
zace pro schvalované smlouvy s garancí možnosti 
napojení na vodovod a  kanalizaci do 30. 6. 2021 
a  pověřuje místostarostku obce Vlastu Málkovou 
jejich podepisováním.

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

RO Usnesení č. 88/19–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  sdružených dodávkách elek-
třiny mezi obcí Psáry a E.ON Energie, a. s. na odběr-
né místo p. č. 75/1 v k. ú. Dolní Jirčany. Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou.

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

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

RO Usnesení č. 89/19–2018
I. schvaluje

Uzavření dohody o  realizaci pilotního projektu 
dálkových odečtů spotřeby vody mezi obcí Psáry 
a Vodohospodářskou společností Benešov s. r. o.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
dohody.

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

RO Usnesení č. 90/19–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu o  umístění stavby 
č. IZ-12–6001194/VB1 mezi obcí Psáry a  ČEZ 
Distribuce a. s. na pozemku p. č. 621/1 v k. ú. Psáry 
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. 91/19–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Aleš a  Iva Červenkovi – pozemek p.  č. 1044/4 

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

RO Usnesení č. 92/19–2018
I. neuděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Jiří a  Lucie Šťástkovi – pozemek p.  č. 109/10 

v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 93/19–2018
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Psáry – in-
tenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) 
a inženýrská činnost, vč. rozpočtu a výkazu výměr 
pro výběrové řízení na zhotovitele stavby“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Ing. 
Jan Šinták – I.  P.  R.  E., IČ 11386096 za cenu 
1.377.000,– Kč bez DPH.

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

Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

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

RO Usnesení č. 94/19–2018
I. bere na vědomí

Zprávu hodnotící komise na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Rekonstrukce mostu v  ul. 
Za Můstkem“. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla 
doručena žádná nabídka. Výběrové řízení bude 
vypsáno znovu.

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

RO Usnesení č. 95/19–2018
I. souhlasí

S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Tisk a vazba knihy o historii obce“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Tisk a vazba Knihy o historii obce“ 
ve složení: Nikola Alferyová, Vlasta Málkovou, Vít 
Olmr jako náhradníci Olga Kramosilová, Renáta 
Sedláková.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro ve-
řejnou zakázku malého na akci „Tisk a vazba knihy 
o historii obce“.

IV. určuje
Starostu Bc. Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Tisk 
a vazba knihy o historii obce“.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2018 ze dne 22. 8. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr 
Nepřítomni: Vlasta Málková, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 96/20–2018
I. schvaluje

Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro-
najímatel) a J. Havigerovou (nájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem bytu č. 1 v č. p. 13 na dobu urči-
tou od 1. 9. 2018 do 31. 7. 2019, výše nájemného 
je 3.291,– Kč/měsíčně + 350,– Kč/měsíčně záloha 
za služby.

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

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 97/20–2018
I. souhlasí

S přijetím dotace ze Středočeského infrastruktur-
ního fondu v  rámci Tematického zadání Podpora 
rozvoje a  obnovy základních škol z  rozpočtu 
Středočeského kraje na akci „Nová škola pro Psáry 
a Dolní Jirčany“ pod č. ISF/ŠKO/035706/2018.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem veřejnopráv-
ní smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Středočeského kraje na akci „Nová škola pro Psáry 
a Dolní Jirčany“.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 98/20–2018
I. schvaluje

Likvidaci odstraněného materiálu v rozsahu cca 500 t 
z návsi v Dolních Jirčanech na deponii Agra v Osnici 
za cenu cca 333,– Kč/t bez DPH (500,– Kč/m³).

II. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 99/20–2018
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemků p. č. 1079/8, ostatní 
plocha o výměře 53 m², p. č. 1079/10, ostatní plo-
cha o výměře 82 m², p. č. 1079/11, ostatní plocha 
o  výměře 84 m² , p. č. 1079/12, ostatní plocha 
o výměře 91 m², p. č. 1079/13, ostatní plocha o vý-
měře 117 m² vše v k. ú. Psáry. Cena je stanovena 
800,– Kč/m².

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 100/20–2018
I. bere na vědomí

Informaci o umístění stavby chodníku v ul. K Lůžku 
na soukromém pozemku.

II. souhlasí
Že po zaměření a  vypracování geometrického 
plánu na oddělení zastavěné části pozemku p. č. 
465/20 v  k.  ú. Dolní Jirčany obecními stavbami 
bude návrh na odkup části pozemku předložen 
zastupitelstvu obce k projednání.

III. souhlasí
Že po určení přesné výměry bude vlastníkům 
pozemku vrácena poměrná část příspěvku dle 
uzavřené smlouvy o spolupráci z 30. 5. 2016.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 101/20–2018
I. souhlasí

S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Psáry – rozšíření VO v ul. U Potoka a Úzká“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Psáry – rozšíření VO v ul. U Potoka 
a  Úzká“ ve složení: Renáta Sedláková, Bc. Nikola 
Alferyová, Vít Olmr jako náhradníci Vlasta Málková, 
Mgr. Martina Běťáková.

III. určuje
Místostarostku Renátu Sedlákovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Psáry – rozšíření VO v ul. U Potoka a Úzká“.

IV. určuje
Starostu Bc. Milana Vácha jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Psáry – 
rozšíření VO v ul. U Potoka a Úzká“.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 102/20–2018
I. souhlasí

S předloženou cenovou nabídkou od Ing. arch. 
Jana Bouchal na doplnění projektu na rekon-
strukci stávající školy č. p. 12 v Dolních Jirčanech 
„Projekt nové střechy vč. návrhu nové nosné kon-
strukce krovu a stropu nad 2. NP“ za cenu celkem 
155.000,– Kč bez DPH.

II. souhlasí
S předloženou cenovou nabídkou od Ing. arch. 
Jana Bouchal na doplnění projektu na rekon-
strukci stávající školy č. p. 12 v Dolních Jirčanech 
„Zahradní domek s  terasou a  venkovní sklad 
– pasport stávajícího objektu garáže, návrh nové-
ho domku a  projekt DSP vč. VV“ za cenu celkem 
45.000,– Kč bez DPH.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2018 ze dne 29. 8. 2018
Přítomni: Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr 
Nepřítomni: Bc. Milan Vácha, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 103/21–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o  dílo ze dne 
11. 6. 2018 mezi obcí Psáry a Maškem Martinem. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce na akci 
„Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech“ ve 
výši 99.884,–  Kč bez DPH, celková cena díla činí 
1.287.996,– Kč bez DPH.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto 
dodatku.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 104/21–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo ze dne 
6.  8. 2018 mezi obcí Psáry a  Stavsport Praha 
s. r. o. Předmětem dodatku je změna čl. VI. Záruka 
smlouvy na akci „Rekonstrukce multifunkčního 
hřiště“ v Dolních Jirčanech.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto 
dodatku.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2018 ze dne 12. 9. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 105/22–2018
I. souhlasí

S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, vý-
stavba – kolumbárium II – Dolní Jirčany“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi 
a  márnice, výstavba – kolumbárium II – Dolní 
Jirčany“ ve složení: Renáta Sedláková, Bc. Nikola 
Alferyová, Vlasta Málková jako náhradníci Vít Olmr, 

Mgr. Martina Běťáková.
III. určuje

Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, výstavba 
– kolumbárium II – Dolní Jirčany“.

IV. určuje
Starostu Bc. Milana Vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, výstavba 
– kolumbárium II – Dolní Jirčany“.

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

RO Usnesení č. 106/22–2018
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Psáry – vý-
stavba VO ul. U Potoka, Úzká“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od ACP 
AuComp cz, s. r. o., IČ 4309634 za cenu 465.926,– Kč 
bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.

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

RO Usnesení č. 107/22–2018
I. doporučuje

Zastupitelstvu obce schválení odprodeje po-
zemků p.  č. 1079/8, 1079/10, 1079/11, 1079/12 
a 1079/13 vše v k. ú. Psáry za cenu 800,– Kč/m² bez 
DPH J. Ruskovi z důvodu jeho nabídky na všechny 
uvedené pozemky. Záměr prodeje pozemků byl 
řádně zveřejněn.

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

RO Usnesení č. 108/22–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi obcí Psáry ČEZ Distribuce a. s. č. 
IV-12–6021139/1 na pozemku p. č. 1030/24 v k. ú. 

Psáry 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. 109/22–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Martin Menda – pozemek p.  č. 337/3 v  k. ú. 

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

RO Usnesení č. 110/22–2018
I. schvaluje

1. úpravu rozpisu rozpočtu v rámci § bez navýšení.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 111/22–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Nepturial s.  r.  o. na pozemky p. č. 373/8, p. č. 
372/1 a p. č. st. 9/5 vše v k. ú. Dolní Jirčany – výše 
finančního příspěvku činí 329.800,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2018 ze dne 19. 9. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián, 
Ing. Antonín Rak, Martina Šmerglová, Ing. Jan Čihák, Vít Olmr, Ing. Petr Jaško 
Nepřítomni: Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek, Pavel Otruba, Vladimír Kadeřábek, Pavel Kuka

Usnesení č. 37/5–2018
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 38/5–2018
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
II. bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 39/5–2018
I. souhlasí

S provozováním vodohospodářské 

infra struktu ry v obci společností Technické služby 
Dolnobřežanska s. r. o.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jednáním a  pří-
pravou smlouvy s novým provozovatelem.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 2 (Jaško, 
Málková).
Návrh byl přijat.

Usnesení č.40/5–2018
I. nesouhlasí

Na základě usnesení rady obce Psáry č. 107/22–
2018 ze dne 12. 9. 2018 s prodejem pozemků p. č. 
1079/8, 1079/10, 1079/11, 1079/12 a 1079/13 vše 
v k. ú. Psáry.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení č. 41/5–2018
I. schvaluje

Název ulice „Strmá“ v Dolních Jirčanech v lokalitě 
U Studny.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 42/5–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi 
obcí Psáry (budoucí obdarovaný) a  Středočeským 
krajem (budoucí dárce). Předmětem smlouvy je 
úsek silnice II/105 od km 0,920 do km 1,030 na 
pozemku par. č. 660/7 v k. ú. Dolní Jirčany.

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

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 43/5–2018
I. pověřuje

Radu obce Psáry vypsáním a  zajištěním admini-
strace veřejných zakázek na dodávky pro novou 
budovu Základní školy Amos do doby konání za-
stupitelstva v novém složení (nikoliv ustavujícího).

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 44/5–2018
I. uznává, že

Manželé Nolčovi nabyli vlastnické právo k  části 
obecního pozemku (cca 73 m²) p. č. 238/1 v  k.  ú. 
Psáry vydržením.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem souhlasné-
ho prohlášení o  změně práva k  nemovitosti dle 
vypracovaného geometrického plánu. Vlastnické 
právo k předmětné části pozemku bude zapsáno 
do katastru nemovitostí.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 45/5–2018
I. schvaluje

4. rozpočtové opatření na rok 2018 – navýšení 
o 4.478.683,17 Kč.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo 
v měsících srpen–září

 9obnova nátěrů přechodů na komunikacích v obci,
 9výměna vstupních dveří na budově hasičárny 
v  Dolních Jirčanech vč. vybourání a  instalace 
nových zárubní,
 9rekonstrukce odpadní šachty splaškové kanalizace 
pro bytový dům č. p. 13 v Dolních Jirčanech,
 9výměna písku v  pískovištích mateřské školky, 
odvoz původního písku,
 9sběr odpadků v  příkopech podél silnice II/105 
v obci,
 9instalace nové branky ve vnitřním oplocení mateř-
ské školky,
 9oprava opěrné zídky pro autobusovou zastávku 
v  ulici Jílovská vč. pochozí plochy, nátěr 
zábradlí,
 9sekání trávy v mateřské školce, odstranění a odvoz 
větví a spadlých stromů ze zahrady,
 9oprava fasády bývalé autobusové čekárny (dnes 
kadeřnictví na návsi v  Psárech) vč. nové omítky, 
broušení a natření oken a okapů,
 9úklid opadaných jablek a  ulámaných větví na 
sídlišti Štědřík,
 9posekání lesních cest pro pořádání akce Pohádkový 
les, dovoz vybavení a zajištění úklidu po akci,
 9stříhání a úprava keřů podél silnice Pražská,
 9provedení zemních prací a instalace nového hyd-
rantu v ulici Ve Višničkách,
 9čištění svodů dešťové kanalizace u komunikací po 
obci, úklid naplavenin v ulici Pod Strání,
 9sekání, hrabání a odvoz trávy podél komunikací 
a na veřejných prostranstvích, sídliště Štědřík,
 9výměna propadlé dešťové kanalizace na ulici 
Jílovská vč. úpravy a přerovnání chodníku v místě 
propadu,
 9pletí a zálivka záhonů v 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.

Informace z obce Výsledky komunálních voleb v naší obci
Jako v ostatních obcích proběhly i u nás 5. 10. a 6. 10. 2018 volby do obecního zastupitelstva. V letošních 

volbách měli voliči na výběr ze dvou kandidátek a v konečném důsledku STAN získali 77,77 % (12 zastupitelů) 
a  ODS 22,23 % (3 zastupitele). Volební účast dosáhla 47,97 % a  zůstala tak těsně nad celorepublikovým 
průměrem.

Počet vole-
ných členů 

zastupitelstva

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy

15 2 829 1 357 47,97 1 357 18 406

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Přepočtený 
základ dle 

počtu 
kandidátů

Přepočtené 
% platných 

hlasů

Počet 
mandátů

číslo název abs. v %

1 STAN 14 315 77,77 15 18 406,00 77,77 12

2 ODS 4 091 22,23 15 18 406,00 22,22 3

Zvolení zastupitelé pro období 2018–2022

Kandidátní listina Kandidát Navr-
hu jí cí 
strana

Politic ká 
přísluš-

nost 

Hlasy Pořadí 
zvo le-

ní

číslo název poř. 
číslo

příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 STAN 1 Bc. Milan Vácha 42 STAN BEZPP 989 6,9 1

1 STAN 2 Vlasta Málková 54 STAN BEZPP 988 6,9 2

1 STAN 3 Olga Kramosilová 65 STAN BEZPP 929 6,48 3

1 STAN 4 Mgr. Martina Běťáková 40 STAN BEZPP 952 6,65 4

1 STAN 5 Vít Olmr 42 STAN BEZPP 950 6,63 5

1 STAN 6 Šmerglová Martina 45 STAN BEZPP 995 6,95 6

1 STAN 7 Ing. Antonín Rak 49 STAN BEZPP 960 6,7 7

1 STAN 8 Bc. Miloslav Burián 44 STAN BEZPP 991 6,92 8

1 STAN 9 Ing. Jan Čihák 56 STAN BEZPP 929 6,48 9

1 STAN 10 Tomáš Pecháček 43 STAN BEZPP 925 6,46 10

1 STAN 11 Ing. Jitka Svobodová 47 STAN BEZPP 954 6,66 11

1 STAN 12 Mgr. Jiří Kučera 39 STAN BEZPP 949 6,62 12

2 ODS 8 Petr Skřivan 43 ODS BEZPP 310 7,57 1

2 ODS 11 Daniel Tačner 52 ODS BEZPP 306 7,47 2

2 ODS 7 Jan Honek 41 ODS BEZPP 304 7,43 3

Zdroj volby.cz

Předpokládaný termín 
ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva obce Psáry
31. 10. 2018, 18 hod.



10� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ŘÍJEN�2018 www.psary.cz 11

Bc. Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých 
měsících

Výstavba školy
Během letních prací se na objektu B dokončilo 

poslední podlaží. Objekt B je určen pro druhý stupeň 
a od silnice je dominantní velkým oknem budoucí 
knihovny. Na druhé podlaží se stavaři dostali i  na 
objektu vpravo, který je označen jako objekt C a je 
určen pro první stupeň. Od silnice nejméně patrný 
centrální objekt A má dokončené obvodové zdivo. 
Budou v  něm umístěny jídelna a  tělocvičny, takže 
následuje již samotné zastřešení. Stavba je realizována 
dle schváleného harmonogramu. Následovat bude 
výběrové řízení na interiéry a vnitřní vybavení. Další 
informace na str. 14.

Rekonstrukce komunikace Na Vápence
Dokončili jsme projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci ulice Na Vápence. Nejzásadnější změny 
doznala část dopravního značení, kde bylo zadáním 
zklidnění dopravy. Zapracovány byly i  připomínky 
obyvatel, na kterých se shodla většina. Jako významná 
se ukazuje změna „přednosti zprava“, která by měla 
nahradit dnešní stav, kdy je celá ulice „hlavní“. 

V návrhu jsou též zpomalovací prahy. U těch je však 
otázkou, jak se v  rámci stavebního řízení vyjádří 
dotčené orgány (odbor dopravy MÚ Černošice, Policie 
ČR). Výkresovou část projektové dokumentace je 
možné si prohlédnout na internetových stránkách 
obce. Po vydání stavebního povolení bude vyhlášena 
veřejná zakázka na samotnou stavbu.

Oprava nádržky v Psárech
V září došlo k  vyčištění a  odbahnění nádržky 

a úpravě břehů. Bohužel se po vypuštění ukázalo, že 
původní břehové zpevnění je v  horším stavu, než 
předpokládal zpracovatel projektové dokumentace, 
takže se projekt musel drobně upravit. Plánovaný 
termín dokončení se v důsledku změn nestihl a zakáz-
ka bude dokončena až v říjnu. Doufáme, že rekon-
strukce přispěje k tomu, že se po mnoha letech opět 
bude scházet parta místních rybářů a podaří se jim 
naši nádržku znovu oživit. Více na str. 16.

Oprava mostku v ulici Za Můstkem
V minulém čísle zpravodaje jsme vyjádřili obavu, 

že se do plánovaného výběrového řízení nepřihlásí 
žádná stavební společnost, která by měla výrobní 
kapacity realizovat vybudování nového mostku. 
Bohužel se naše obava naplnila a  výběrové řízení 
tedy muselo být vypsáno znovu. Prodloužili jsme 
termín na podání nabídek do druhé poloviny října 
a  samotná realizace by měla proběhnout na jaře. 
Pokud se najde vhodný zhotovitel, předpokládáme 
dokončení stavby do června 2019.

Zázemí pro neformální vzdělávání v budově obecního úřadu
Koncem srpna se podařilo dokončit poslední 

úpravy rekonstruovaného druhého patra obecního 
úřadu. Najdou tam zázemí i aktivity neformálního 
vzdělávání, o kterých naleznete více na str. 18. 
Prostory obecního úřadu jsou nyní po mnoha letech 
všechny zmodernizovány. V  následujících letech 
bychom se chtěli zaměřit na úpravy prostor, které 
v budově obecního úřadu pronajímáme. Rádi bychom 
zahájili jednání s Českou poštou, abychom společně 
vzhled naší pošty přiblížili 21. století.
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Osvětlení v ulicích Sportovců, Úzká a Za Potokem
Během měsíce září jsme osadili sloupy veřejného 

osvětlení v  ulici Hlavní za úrovní ulice Sportovců. 
Aktuálně se dokončuje silové napojení na přípojný 

bod. Doplnění části veřejného osvětlení v ulici Úzká 
a  Za Potokem v  Psárech bylo vysoutěženo v  září 
a dokončeno by mělo být ještě letos.

Oprava mostu na Návsi v Psárech
V polovině září Středočeský kraj zahájil rekonstrukci 

mostu v centru Psár. Stavba bohužel není jednoduchá, 
neboť touto částí vedou veškeré inženýrské sítě. Do 
konce září došlo k demolici mostu. Následovat bude 
přeložka sítí a výstavba mostu zcela nového. Dopravní 
omezení jsou sice nepříjemná, ale bohužel se stavba 
technologicky nedá urychlit. Na druhou stranu je 
oprava mostu v hodnotě necelých 7 mil. Kč prvním 
krokem ke zmírnění dopadů rozvodnění Zahořanského 
potoka v období přívalových dešťů. Dokončena by 
mělo být do konce roku, maximálně v průběhu ledna.

Oprava komunikace Psárská
V minulých číslech jsme informovali o plánované 

rekonstrukci dalšího mostu u penzionu Rubín. Tato 
středočeská investice navazuje na opravu a zkapa-
citnění průtočného profilu mostu na návsi v Psárech. 
Součástí komplexního řešení této lokality je i rekon-
strukce silnice Psárská v úseku od budovy obecního 
úřadu až po budoucí kruhový objezd v  Psárech. 
V  současné době probíhá stavební řízení, jehož 
součástí je i  naše zkapacitnění kanalizační stoky 
v celém úseku. Po vydání stavebního povolení by se 
mělo začít s realizační přípravou.

Rekonstrukce původní školy
V minulém čísle jsme informovali o zahájení pro-

jekčních prací na rekonstrukci staré školy, která by 
měla nově sloužit jako zařízení předškolní péče 
a mateřská škola. V šibeničním termínu se podařilo 
zpracovat projektovou dokumentaci a 2. října 2018 
jsme požádali o stavební povolení. Do konce roku 

by měla být dokončena projektová dokumentace 
pro provedení stavby. Byť pravděpodobnost úspěchu 
není veliká, chceme ještě v půli října požádat o dotaci 
z evropských fondů. To bude do značné míry určovat 
další termín případné realizace.

Varhanní koncert v kostele
V našem kostele dne 10. září 2018 

proběhl koncert v rámci mezinárodního 
festivalu „Varhany znějící 2018“. Kostel 
sv. Václava byl jedním z vybraných kos-
telů regionu Slánsko a Dolnobřežansko, 
kde měli posluchači možnost vyslech-
nout díla od světových autorů klasické 

hudby i improvizaci varhanního mistra 
Pavla Černého. Ohlas i zaplněné lavice 
našeho kostela jsou pro nás inspirací 
a výzvou, zda-li se nepokusit sami o pořá-
dání podobně zajímavých a  kvalitních 
koncertů.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště
V měsíci září proběhla dlouho plánovaná oprava 

povrchu obecního hřiště v  Jirčanech. Kromě školy 
a  veřejnosti je hřiště využíváno zejména sportovci 
z SK Čechoslovan. Z tohoto důvodu byla i výrazná 

část (téměř 90 %) celkových nákladů ve výši 280 tis. Kč 
hrazena z dotace určené pro potřeby klubu. Více na 
str. 21.

Výměna oplocení fotbalového hřiště
Během léta sportovci z SK Čechoslovan postupně 

vyměnili plot kolem fotbalového areálu v  Dolních 
Jirčanech. Dlouho se uvažovalo o výměně původních 
vlnitých dílců, které byly nevzhledné. Bohužel náklady 
na výměnu byly natolik vysoké, že se vždy našla 
naléhavější potřeba. Nakonec se podařilo sehnat 

dílce sponzorsky a  výměna proběhla svépomocí. 
Prostor se při průchodu okolo hřiště velmi hezky 
otevřel. Děkujeme všem brigádníkům, kteří ve svém 
volném čase věnovali tolik hodin práce a pomohli 
ke zkvalitnění veřejného prostoru.
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Stavba nové školy roste každým dnem a  téměř 
každý, kdo jede kolem, otočí hlavu směrem k jeřábům, 
které se celé dny nezastaví. Přestože se jedná o velmi 
náročnou a rozsáhlou stavbu, vše běží podle harmo-
nogramu, stavební firma plní stanovené milníky 
a  stále platí červencový termín dokončení stavby. 
Zatímco firma PKS dělá vše proto, aby stavba byla 
do zimy pod střechou, projektový tým finišuje s doku-
mentací na interiéry a vybavení odborných učeben. 
Moderní školu nedělá jen skvělá architektura budovy 
jako takové, ale právě i interiéry, vnitřní uspořádání 
a vybavení. Naše nová škola nabídne dětem nejen 
kultivovaný prostor, ale především flexibilní výukové 

prostředí respektující potřeby jednotlivých dětí 
a  nejmodernější vybavení odpovídající vzdělávání 
21. století – od plně vybavené výukové kuchyně, přes 
skutečnou dílnu, z  které by byl nadšen nejeden 
domácí kutil, až po digitální mikroskopy, umožňující 
sledovat zkoumané objekty na velkoplošných obra-
zovkách, 3D tiskárny, ozoboty a kompletní vybavení 
pro práci v  multimediálním ateliéru. Financování 
stavby jako takové samozřejmě činí největší podíl 
nákladů a bez dotace MŠMT a OPŽP by vůbec nebylo 
možné školu postavit. Interiéry a  odborné učebny 
jsou ale také velmi finančně náročné, a proto nyní 
připravujeme tři další dotační žádosti.

Odborné učebny – dotační výzva ITI
V červnu jsme podali žádost do programu ITI Praha 

na technické vybavení odborných učeben v objemu 
3,225 mil. Kč. Projektový záměr byl poskytovatelem 
dotace schválen a nyní vypracováváme ve spolupráci 
ze ZŠ Amos podrobný seznam vybavení jednotlivých 
učeben. Děti se mohou těšit na kurzy vaření v kom-
pletně vybavené a  prostorné kuchyni, v  řemeslné 
dílně budou moci pracovat s nejrůznějšími materiály, 
samozřejmou součástí jsou dnes už hrnčířské kruhy 
a keramická pec, ale prostor bude i pro módní návr-
hářství, zpracování kůže či pedigu. Chybět nebude 
ani zámečnická dílna, zázemí pro truhláře či lakýrnické 

práce. Vzhledem k  tomu, že si děti samy budou 
budovat školní farmu,  řemeslné zázemí budou určitě 
potřebovat! Z dotace budou vybaveny i přírodovědné 
učebny. Protože pouhé zkumavky většinu dětí nena-
dchnou, tým pedagogů ze ZŠ Amos si dal opravdu 
práci, aby vybavení učeben děti zaujalo. Žáci budou 
mít k dispozici pomůcky pro široké spektrum pokusů: 
od digitálních vah a měřičů zvuku přes nejrůznější 
čidla (např. UV záření), elektrosady, optické pomůcky 
až po moderní digitální mikroskopy a dataloggery.

Celkové náklady 3.225.550 Kč, dotace 90 %

Multimediální ateliér – dotační výzva MAS Dolnobřežansko
V suterénu pod knihovnou architekti naplánovali 

úžasný prostor propojený točitým schodištěm 
s knihovnou, který je jako stvořený k besedám a mul-
timediálním projekcím. Rozhodli jsme se tuto 

příležitost bezezbytku využít a naplánovali jsme zde 
multimediální ateliér, ve  kterém budou děti moci 
připravovat své vlastní projekty – natáčet 

a zpracovávat videa, využívat možnosti 3D tisku nebo 
třeba provozovat vlastní školní rádio.

Předpokládané náklady 2.500.000 Kč, dotace 95 %

Venkovní multifunkční hřiště i taneční sál – dotační výzva Ministerstva pro místní 
rozvoj

O tom, že aktivní pohyb patří ke zdravému život-
nímu stylu a dětem prospívá, není pochyb. Bohužel, 
ne každé dítě klasické hodiny tělocviku nadchnou 
natolik, aby se sportu opravdu věnovalo. A tak jsme 
sportovnímu zázemí nové školy věnovali opravdu 
velkou pozornost, aby si tu každý přišel na své. Velká 
a malá tělocvična je samozřejmostí, ať již jde o míčové 
hry, základní gymnastiku nebo třeba bojová umění.
Lezeckou stěnu ale každá škola nemá a my doufáme, 

že z  ní budou děti nadšené. Speciální taneční sál 
budujeme především pro dívky, ale nejenom pro ně 
– velká zrcadla, baletní tyče, relaxační prostor pro 
jógu či dobré ozvučení pro taneční lekce. Venkovní 
sportoviště poskytne zázemí především pro míčové 
hry. Fotbalisté, volejbalisté i  nohejbalisté tu určitě 
budou rádi trénovat a už teď lze předpokládat, že 
osvětlené hřiště bude vytížené od rána do večera.

Předpokládané náklady 4 mil. Kč, dotace 60 %

Školní nábytek a interiéry – dotace Středočeského kraje
Dřevěné výškově stavitelné lavice a židle jsou ve 

škole již standardem. Naše třídy budou mít navíc 
i stoly určené pro práci ve stoje a balanční židličky, 
které velmi pomáhají soustředění u dětí s poruchami 
pozornosti. Ve třídách bude dostatek úložného 
prostoru i speciální úložné boxy na školní tašky, aby 
dětem při výuce v  prostoru třídy nepřekážely. 
Výukové prostory budou vybaveny relaxační zónou 
a  v nižších třídách budou i  oddělené prostory pro 
individuální či skupinovou práci. Součástí projektu 

interiérů jsou i prostorné, dobře organizované a bez-
pečné šatny, recepce pro větší komfort rodičů, stejně 
jako přestávkové a relaxační zóny pro školáky včetně 
sedaček i relaxačních aktivit! Nezapomněli jsme ani 
na profesionální zázemí pro pedagogy, kteří si po 
letech  opravdu krušných podmínek ve stávajících 
školních budovách prostornou sborovnu i kabinety 
opravdu zaslouží.

Předpokládaná dotace 11,4 mil. Kč

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Krok za krokem k nové škole
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Bc. Milan Vácha, starosta

Nádržka v Psárech
Pamětníci vzpomínají na původní vodní plochu za 

návsí v Psárech, menší rybníček, který byl kdysi mírně 
severně od dnešní psárské nádržky. Dnešní poloha 
nádržky tedy není původní. V minulosti došlo k několika 
drobným úpravám. Poslední důkladné čištění se 
odhaduje na období před více než padesáti lety. Je to 
dáno do značné míry tím, že dno nádržky je pod úrovní 
hladiny bezprostředně sousedícího Zahořanského 
potoka. Díky tomu nádržku nelze přirozeně vypustit. 
Další komplikací je i  fakt, že přímo v  ploše nádržky 
vyvěrá několik pramenů. Prameny jsou to poměrně 
vydatné a  při jakýchkoliv zásazích a  potřebě snížit 
vodní hladinu je nutné umělé odčerpávání vody. Vše 
nasvědčuje, že to budou prameny hlubší, neboť se 
v minulosti mnohokrát stalo, že navzdory hlubokým 
mrazům nádržka právě kvůli teplým pramenům 
nemohla zamrznout v celé ploše. Omezené možnosti, 
které komplikovaly místním rybářům údržbu a  péči 
o nádržku, vedly k jejímu zanesení bahnem, ukončení 
chovu ryb pro rekreační rybolov a v neposlední řadě 
i rozpadu spolku místních rybářů. Postupem času se 
množily žádosti o opravu nádržky, a tak jsme po něko-
lika drobných zásazích, které nevedly k  výraznému 
zlepšení, připravili projektovou dokumentaci na 

komplexní úpravu a  odbahnění. 
Povolovací proces trval výrazně déle, 
než jsme sami očekávali. Další komplikací bylo i odstou-
pení vítěze výběrového řízení, který realizaci odmítl. 
Nakonec se však přece jenom začalo a nádržka byla 
v září odbahněna. V první polovině října začaly práce 
na březích a  dle předpokladů realizační firmy by se 
celá akce měla dokončit do 31. října 2018.

Pokud by měl někdo z místních zájem o rekreační 
rybolov, pište na email: starosta@psary.cz. Pokusíme 
se následně všechny zájemce vzájemně propojit, aby 
o sobě věděli a mohli třeba začít spolupracovat.

Vlasta Málková, místostarostka

Kolumbárium v Dolních Jirčanech
V roce 2013 jsme vybudovali na hřbitově v Dolních 

Jirčanech kolumbárium, které v této lokalitě dlouho 
chybělo a nově nabídlo šedesát schránek. Ty se však 
brzy zaplnily a  rostla poptávka po dalších volných 
místech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli kapacitu 
kolumbária navýšit. I  tato stavba má však pravidla 
jako každá jiná. Vše začalo zhotovením projektu 
a  následovala žádost na majitele pozemku, tedy 

Arcibiskupství, o souhlas se stavbou. 
V  letošním roce jsme povolení od Arcibiskupství 
získali, ve výběrovém řízení jsme vybrali zhotovitele 
stavby a začínáme budovat. Stavba zahrnuje vybu-
dování nových 71 z umělého pískovce, dlažbu a nové 
osvětlení. Nový kabát dostane i márnice včetně 
omítek a střechy.
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Zázemí pro neformální vzdělávání dětí 
i dospělých

Na jaře 2018 se obci podařilo získat dotaci 
1,59  mil.  Kč v  rámci výzvy MAS Dolnobřežansko 
financovanou z Integrovaného regionální operačního 
programu na projekt vybudování zázemí pro nefor-
mální vzdělávání ve 2. patře budovy obecního úřadu. 
Cílem projektu jsou učebny pro volnočasové aktivity 
dětí, mládeže i dospělých zaměřené na rozvoj 3 klí-
čových kompetencí – komunikace v cizích jazycích, 
technické a  řemeslné obory a  práce s  digitálními 
technologiemi. V tomto školním roce budou v nově 
vybudovaných prostorech probíhat vzdělávací bese-
dy pro seniory, ale také jazykové kurzy, kurzy počí-
tačových dovedností pro malé i velké, kurzy keramiky 
nebo třeba kreativní workshopy a  řemeslné dílny. 
Součástí projektu je i užívání prostor osobami s ome-
zenou možností pohybu, proto bylo na úřadě nově 
vybudováno bezbariérové WC a zakoupen schodolez, 
speciální zařízení, které pomáhá lidem zdolat dlouhé 
schodiště. Rekonstrukce byla dokončena na konci 
prázdnin a v září jsme spustili přihlašování na nové 
kurzy, které se rozeběhly v prvním říjnovém týdnu.

Děkujeme Místní akční skupině Dolnobřežansko, 
IROPu a Ministerstvu pro místní rozvoj za poskytnutí 
dotace! 

Ing. Daniela Fremuntová

Aktivity pro malé i velké
Od října máme v  naší obci další možnost, jak 

kvalitně trávit volný čas a  nemuset nikam daleko 
autem. Čas ušetřený cestou mohou děti i  rodiče 
věnovat popovídání se svými sousedy, které třeba 
na kroužku poznají…

V pondělní dopoledne se v  Mozaice scházejí 
maminky s  malými dětmi. Nejprve si společně 
zacvičí a po cvičení děti trochu tvoří k námětu lekce, 
nebo si hrají s pomůckami, které při cvičení používaly. 
Maminky mají prostor na kávu, domácí sušenky 
a sdílení rodičovských radostí.

Ve čtvrtek se v  centru neformálního vzdělávání 
scházejí malí milovníci Minecraftu. Povídají si o růz-
ných vychytávkách této hry, vzájemně si radí a vymýš-
lejí strategie.

Ve středu odpoledne probíhá opět na úřadě 
kroužek keramiky pro děti a  ateliér pro rodiče 
s dětmi i dospělé. V dílně vládne skvělá tvůrčí atmo-
sféra a je vidět, jak práce s hlínou děti i rodiče baví.

Nehodí se vám středy a také byste vy nebo vaše 
děti rádi vnořili ruce do hlíny a tvořili? Poznamenejte 
si termín vánočních keramických dílen, které pro 
vás připravujeme na 23. 11. a 7. 12. od 17 hodin. 
Rezervujte si prosím oba termíny. První pátek tvaru-
jeme hlínu, druhý glazujeme. Akce je vhodná pro 
děti od sedmi let nebo mladší s doprovodem. Uvítáme 
i samotné dospělé. Přihlášky na vánoční dílny i vaše 

další nápady nebo připomínky ke kroužkům si rádi 
přečteme na e-mailu mozaika@psary.cz.

 y pondělí od 10 hod. MICKA CVIČKA v Mozaice,
 y středa od 15.30 a  od 16.30 hod. KERAMIKA na 
obecním úřadě,

 y čtvrtek od 15.30 hod. MINECRAFT na obecním 
úřadě,

 y pátek od 17 hod. PSINA – mladí reportéři na 
obecním úřadě.

Přihlašování na www.psary.cz

 

Svatomartinský 

LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD 

     
 

11. 11. 2018 
 
 
 

 

SRAZ v 17.00 hod. na Jirčanské návsi 
 

Zveme všechny děti na lampiónový průvod, 
který se bude konat ke cti sv. Martina 

a radosti malých i velkých. 
 
 

Akci organizuje obec Psáry  
a dětská skupina KLUBÍČKO 
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Vít Olmr, radní

Rekonstrukce povrchu multifunkčního 
hřiště v Dolních Jirčanech

V létě letošního roku byla provedena rekonstrukce 
multifunkčního hřiště v Dolních Jirčanech. V rámci 
rekonstrukce bylo provedeno odstranění starého 
nevyhovujícího a  zvlněného povrchu, zhutnění 
podloží, srovnání podkladové vrstvy, položení nového 
povrchu Juta Fast Track 15 včetně lajnování na 

volejbal, nohejbal a další sporty. Rekonstrukce, která 
vyšla na 277 tisíc korun, byla hrazena obcí jako součást 
příspěvku na provoz SK Čechoslovan. Věříme, že nový 
povrch bude našim sportovcům dobře sloužit po 
mnoho let.

vás srdečně zvou k dalšímu setkání v rámci EDUpointu Psáry
na téma

ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 17.30 hod.

Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

EDUin, o. p. s. a obec Psáry 

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

Vstupné dobrovolné

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. je manžel, otec, pedagog a komeniolog. 
Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působil jako 
učitel angličtiny, věnoval se výzkumu v Komenského institutu       
v Praze, přednášel na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad 
Labem v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky      
a historie vzdělávání. Je autorem titulů odborných i krásných, 
např. Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti 
(Návrat, 2015), I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky 
etického vychovatelství (nakl. P. Mervart 2015), Aby člověk 
neupadal v nečlověka (nakl. P. Mervart 2015),Učit (se) příběhem. 
(Host 2013), On being human(e) (Wipf&Stock 2017), Lekce z lidsko-
sti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat 2011).

Naučit dítě počítat, psát, plusquamperfektum nebo kotoul letmo představuje určité didaktické umění se 
strany učitele. Současná pedagogika je v tomto ohledu značně pokročilá. Co ovšem pedagogice dělá problém, 
je učení dobru. Odnepaměti, ale dnes zvlášť. Současný žák či student toho mnoho ví, je výborně informován, 
víc než kdykoli v minulosti, ale problém je s charakterem, resp. jeho formováním. Ten, kdo mnoho ví, ale neuží-
vá své vědění dobře, je společensky nebezpečný. Je „břemenem země“ říká J. A. 
Komenský ve své Didaktice. Otázka zní, zda je možné učit dobru. A pokud 
ano, jak? Příspěvek naznačí Komenského odpověď na tuto otázku.

JE MOŽNÉ NAUČIT DOBRU?

EDUpoint 
Psáry
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Kalendář akcí pro seniory
každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna

LISTOPAD
1. 11. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
1. 11. Paměťová posilovna 15.00 OÚ

7. 11. Výuka country tanců 10.00 Laguna
8. 11. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

12. 11. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
13. 11. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
14. 11. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
15. 11. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
15. 11. Paměťová posilovna 15.00 OÚ

21. 11. Výuka country tanců 10.00 Laguna
22. 11. Kavárnička 10.00 Mozaika

23. 11. Country večer 20.00
Na 
Kopečku

28. 11. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
29. 11. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
29. 11. Paměťová posilovna 15.00 OÚ
PROSINEC

2. 12. Adventní věnce - vázání 12.00 OÚ

5. 12. Výuka country tanců 10.00 Laguna
6. 12. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

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

11. 12.
Vánoční setkání 
seniorů 14.00 OÚ

11. 12. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
12. 12. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
13. 12. Kavárnička 10.00 Mozaika
13. 12. Paměťová posilovna 15.00 OÚ

19. 12. Výuka country tanců 10.00 Laguna

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

Pojeďte s námi do 
divadla

15. listopadu se vydáme do divadla Broadway 
na novou muzikálovou komedii Trhák známých 
autorů Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Doprava 
autobusem je pro naše občany zajištěna opět zdarma, 
odjíždíme z  autobusových zastávek v  Psárech, od 
obecního úřadu a  z Dolních Jirčan v  16.15 hodin. 
Vstupenky si můžete zakoupit u  paní Šimkové na 
obecním úřadu za zvýhodněnou cenu 300 Kč (oficiální 
cena 599 Kč).

A co píší autoři o Trháku?
Dejme tomu, že jste dramatik a podařilo se vám 

napsat skvělou hru. Zkrátka „trhák”. V takové chvíli 
není nic jednoduššího, než dát text k dispozici proslulé 
scéně, aby jej zrealizovala. Jenže divadlo je po čertech 
živý organismus, kde má každý z inscenátorů o tom, 
co je to trhák, zcela odlišné představy. Zuřivý produ-
cent šetří každou korunu, zatímco bohémský režisér 
by nejraději vytvořil výpravnou show světových 
parametrů. Když k tomu ještě připočteme různorodou 
partu herců a hereček, z nichž někteří se snaží prosadit 

na úkor těch druhých, a inspicienta před nervovým 
zhroucením, který se marně snaží tyto protiklady 
smířit, napadne vás jistě zcela zásadní otázka. Může 
za těchto bláznivých okolností vzniknout strhující 
divadelní hit? O  tom se můžete přesvědčit v nové 
svižné muzikálové komedii TRHÁK MUZIKÁL, která 
– krom nekonečného množství situačních gagů, 
špílců a  slovních hříček – přivádí na scénu také 
všechny původní filmové písně, včetně té nejznámější 
„Nech brouka žít”. Dvojice autorů, dnes již klasiků 
české komedie, Zdeněk Svěrák a  Ladislav Smoljak 
jsou bezpečnou zárukou inteligentního humoru 
a mistrně vypointovaných situací. Zkušený scénárista 
a režisér Radek Balaš z výše uvedených kvalit míchá 
pestrobarevný koktejl.

Přivítejte advent vlastním 
věncem či svícnem!

Srdečně vás zveme na vlastnoruční výrobu advent-
ních věnců, svícnů či jiných dekorací.

Všichni zájemci se již tradičně sejdou na obecním 
úřadu v neděli 2. 12. 2018 od 13.30 do 17.00 hodin. 
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezer-
vace na e-mailu: vodickovab@seznam.cz. Na místě 
budou k  dispozici jedlové i  jiné větve, vázací drát 
a přízdoby.

Při rezervaci si zároveň můžete objednat korpusy 
na věnce, podkalíšky na svíčky a svíčky.

Vstup je zdarma, občerstvení s  sebou je vítáno. 
Platit na místě budete pouze skutečně odebraný 
materiál.

Blanka Vodičková
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 listopadu 
a prosinci oslaví svá významná životní jubilea

Blanka Adamcová
František Burián

Helena Filipová
Ivo Kabát

Daniela Kresová
Pavel Kylar

Jan Mikl
Marie Mocová

Marie Nosková
Pavla Pařízková
Marie Simonová
Eva Slavíčková
Vladislav Štoček
Jiří Tupý
Božena Zamrazilová

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místosta-

rostkou Vlastou Málkovou při neformální diskuzi 
nad aktuálními tématy proběhne 21. listopadu 
od 14 hodin na Obecním úřadu v Psárech.
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Ing. Jitka Svobodová

Vánoce na Kuksu
Poslední letošní zájezd z řady Putování po naší vlasti se uskuteční 17. listopadu. Tentokrát 

se vypravíme do Kuksu.
Dopoledne strávíme na vánočních trzích procház-

kou mezi stánky s řemeslnými výrobky, keramikou, 
medovinou, regionálními potravinami a zbožím 
s vánoční tematikou. Najdete zde vše od svíček, ručně 
vyráběných mýdel, adventních věnců, keramiky, 
proutěného zboží a  dřevěných hraček po vánoční 
ozdoby ze šustí i skleněné vánoční ozdoby ze Dvora 

Králové s více než stoletou tradicí.
V druhé části dne vystoupáme do kopečka a uži-

jeme si prohlídku hospitálu Kuks, tedy magických 
míst, která fascinovala své návštěvníky před staletími 
i  dnes. Obdivujte interiéry barokního hospitalu, 
relaxujte v bylinkové zahradě, skloňte se před mis-
trovstvím Matyáše Bernarda Brauna. A smekněte také 
před pomíjivostí života. To byla jedna z  myšlenek 

hraběte Šporka.
Kromě komentované prohlídky interiérů strávíme 

nějaký čas v novém bylinkářství. Obchůdek se suše-
nými bylinkami, domácími sirupy, mošty, medovinou, 
čajovými směsmi, výrobky z rakytníku a dalším ryze 
přírodním zbožím je na nádvoří hospitálu.

Zájezd se uskuteční dne 17.  listopadu, odjezd 

bude v 8.00 hod. z tradičních zastávek – autobusová 
zastávka v Psárech, obecní úřad a zastávka v Dolních 
Jirčanech. Cena je 400 Kč, pro trvale hlášené občany 
300 Kč. Zájemci se mohou hlásit a zároveň uhradit 
cenu zájezdu v pokladně OÚ do 6. 11. Více informací 
získáte u místostarostky Vlasty Málkové, 
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz.

Ing. Jitka Svobodová

Adventní zájezd do Lince
Sociální komise vás zve na již tradiční celodenní předvánoční zájezd, který se koná v sobotu 

1. prosince.

Letos se vypravíme do hlavního města Horních 
Rakous, tedy do Lince, který je právem nazýván 
hlavním městem rakouských Vánoc a adventu. V tento 
čas se Linec promění v romantické město vánočních 
betlémů. Ve výlohách, na veřejných prostranstvích, 
v  kostelích a  v muzeích budeme moci obdivovat 
jesličky z celého světa. Z trhů a kulturních a spole-
čenských událostí, které se v tuto dobu v Linci konají, 
si jen stěží lze vybrat.

Cítíte tu lahodnou vůni čerstvě pražených mandlí 
a zapečených brambor se šunkovou nádivkou, linec-
kého těsta, pečených kaštanů, křupavých brambo-
rových placek a  jiných domácích specialit? V  Linci 
můžete ochutnat i  pravý vánoční punč, domácí 
medovinu či voňavé svařené víno.

Ve městě se konají vánoční trhy hned na dvou 
místech. Prvním je barokní Hlavní náměstí, tvořící 
pro Christkindlmarkt působivou kulisu. Prohlédneme 
si ručně vyrobené dřevěné figurky v  jesličkách či 
jemně zdobené vánoční ozdoby ze skla. Mimořádnou 
atrakcí je tradiční linecké vyrábění svíček. Každý 
zájemce si může vyrobit z včelího vosku vlastní svíčku 
a odnést si ji domů na adventní stůl.

Druhým místem je Volksgarten, kde pohádkový 
svět nadchne malé i velké návštěvníky. Obzvlášť pět 
pohyblivých pohádkových aranžmá ponechává děti 
v údivu stát. Na trhu naleznete i bohatý výběr vánoč-
ních dárků a kulinářských požitků.

Cena zájezdu je 500 Kč, pro trvale hlášené občany 

ze Psár a Dolních Jirčan jen 300 Kč. Cena nezahrnuje 
pojištění. Své místo si rezervujte a  platbu uhraďte 
do 9. listopadu 2018 na pokladně obecního úřadu. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 30 účast-
níků. Čas odjezdu je v  7.00 hodin ráno ze Psár od 
pekárny a z návsi v Dolních Jirčanech. Případné dotazy 
směřujte na paní Vlastu Málkovou –  malkova@ psary. cz 
nebo na tel. 241 940 454.

 Pavel Landa

Malý jirčanský Krampus
Po roce se opět chystá MALÝ JIRČANSKÝ KRAMPUS 

aneb průvod Mikulášů, andělů a čertů Dolními Jirčany. 
Sraz je 30. 11. 2018 v 18. hodin na místě označeném 
cedulí KRAMPUS PLAC. Je to místo na křižovatce ulic 
Hlavní a Na Vysoké poblíž Čarovných bylinek. Průvod 
půjde pohodovým krokem za alegorickým vozem 
ulicí Hlavní až na náves, dále ulicí K Lůžku na dolno-
jirčanské hřiště. Připojení do průvodu je samozřejmě 
možné kdykoliv. Podmínkou účasti v průvodu jsou 
masky různých bytostí, ale kreativitě a nápadům se 
meze nekladou.

Country večer
Nejen seniory zveme 23. listopadu od 20 hodin 

do restaurace Na Kopečku v Dolních Jirčanech na 
další country večer. Hrát bude oblíbená kapela 
Červená řepa.
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Vlasta Málková, místostarostka

Staročeský advent
Zveme vás na Staročeský advent, který se koná 8. prosince na dolnojirčanské návsi od 

12.30 do 18 hodin.
Čeká vás bohatý 

program, v  rámci kte-
rého se můžete těšit na 
vystoupení dětí ze 
školy a školky, zazpívá 
Berenika Kohoutová 
a svou zábavnou kou-
zelnickou show pobaví 
malé i  velké diváky 
Roman Štabrňák alias 
Vilík z Ordinace v růžo-
vé zahradě.

Děti si užijí jízdárnu 
s  koníkem, poníkem a  oslíkem, uvidí živý Betlém 
a  rozhodně nebudou chybět ani čert s  Mikulášem 
a samozřejmě mikulášská nadílka a spousta dalších 
překvapení. Dolnojirčanská náves bude plná voňa-
vých dobrot včetně nepostradatelného svařáku, 
pečených kaštanů a trdelníku.

Již tradičně během odpoledního programu před-
stavíme nový obecní kalendář s fotografiemi z foto-
soutěže. I v letošním roce si zde budete moci kalendář 
zakoupit. Zveme všechny autory odeslaných foto-
grafií, aby se dostavili na vyhodnocení fotosoutěže. 

Okolo 17 hodiny vystoupí sbor HAFOTET pod vede-
ním sbormistryně Dany Škardové, cca v 17.30 hod. 
bude následovat společné rozsvícení vánočního 
stromu. Časy budou upřesněny.

Ing. Jitka Svobodová

Jarní Holandsko s návštěvou rozkvetlého 
Keukenhofu

Kulturní a sociální komise pro vás na příští rok přichystala další zájezd za hranice nejen všedních dnů, 
který se uskuteční od úterý 9. 4. 2019 do soboty 13. 4. 2019.
Během putování po Holandsku a  Německu nás 
čeká:

 y Město BRAUNSCHWEIG – Lví město, náměstí 
Burgplatz s Dómem a proslulou lví sochou, par-
lament, radnice, palác,

 y MÜNSTER – univerzitní město – Prinzipalmarkt 
s  přehlídkou kupeckých domů, Dóm sv. Pavla, 
promenáda kolem historického centra,

 y světově proslulý a  nejslavnější květinový park 
Holandska KEUKENHOF, kde každý rok na 32 
hektarech vykvete kolem 6 milionů cibulovin, 
hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu 
bude vše v plném květu,

 y městečko ALKMAAR, kde dodnes fungují staré 
sýrařské cechy,

 y VOLLENDAM – rybářská vesnička se starobylou 
atmosférou, malými rybářskými příbytky v úzkých 
uličkách a  obyvateli, kteří dosud s  oblibou nosí 
dobové kroje,

 y skanzen ZAANSE SCHANS s  dřevěnými domy, 
větrnými mlýny, tradičními kroji s ukázkou výroby 
dřeváků, sýrů,

 y AMSTERDAM – město nazývané „Benátky severu“ 
pro své malebné uličky a kanály (grachty) – náměstí 
Dam, královský palác, známá ulička červených 
luceren Red Light District Zon, projížďka lodí po 
grachtech, možnost navštívit světová muzea Van 
Gogh Museum či Rijksmuseum,

 y DELFT – kdysi sídlo holandských hrabat s dlou-
holetou tradicí výroby delftské fajánse s mnoha 
grachty, úzkými uličkami, hrubou dlažbou a ští-
tovými měšťanskými domy nebo MADURODAM 
– místo, kde najdete téměř všechny významné 
stavby Holandska ve zmenšené verzi,

 y CASTEL DE HAAR – nádherný novogotický hrad 
poblíž Utrechtu, jehož obnova na konci 19. stol. 
byla financována rodinou Rotschildů, krásný park 
se 7 tisíci stromy a vodními plochami, 

 y UTRECHT – starobylé město s monumentálním 
dómem, desítkami staveb z období gotiky – baro-
ka, několik kostelů a chrámů budovaných od 12. 
do 15. století,

 y ERFURT – hlavní město Durynska – chrám Panny 
Marie a  kostel sv. Severina, největší středověký 
zvon na světě Gloriosa, augustiniánský klášter, ve 

kterém strávil pět let svého života Martin Luther 
coby chudý mnich, stará synagoga,

 y cestou zpět zastávka v  nákupním centru 
v Německu.
Cena zájezdu nepřesáhne 9 900,-  Kč (cena platí 

pro občany trvalé hlášené v naší obci) a  obsahuje 
dopravu, ubytování v  hotelu ve  dvoulůžkových 
pokojích pouze se snídaní, vstupné (Keukenhof, 
muzeum sýrů v Alkmaaru, projížďka lodí po grachtech 
v  Amsterdamu, zámek a  park Castel de Haar) 
a průvodce.

Program bude detailně uveden v  prosincovém 
zpravodaji včetně konečné ceny.

Prosíme o  odevzdání závazných přihlášek na 
obecním úřadu včetně nevratné zálohy 4 000 Kč do 
7. 12. 2018. Doplatek ceny zájezdu do 14. 2. 2019. 
Podrobné informace u místostarostky Vlasty Málkové: 
malkova@psary.cz nebo 602 714 101.

Berenika Kohoutová – foto Lenka Hatašová, 
divadlo Studio DVA Sbor HAFOTET, sbormistryně Dana Škardová

Roman Štabrňák
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Mgr. Martina Jedličková

Pohádkový les si užilo více než tisíc lidí
Co napsat o dalším ročníku Pohádkového lesa? Těžko lze již o této oblíbené akci říci něco jiného než slova 

chvály a díků. Jako každý rok se to prostě povedlo! Od všeho, týkajícího se organizace – startu, odměn, cíle, 
zázemí pro děti i jejich doprovod – po okolnosti, o kterých si mnozí myslí, že jim nelze poručit. Mám na mysli 
třeba počasí. Omyl. Vlasta Málková zná způsoby, jak na něj. Počasí ji sedmým rokem poslouchá na slovo, 
a i když se v celém okolí stahují mraky a prší, nad prostorem tras Pohádkového lesa svítí slunce.

Nic by však nebylo možné bez řady nadšených 
dobrovolníků, kteří zajišťovali zábavu dětí na stano-
vištích nebo zabezpečovali chod startu, cíle a všech 
atrakcí na Pohádkové louce. Vždyť jejich počet se 
blížil stovce! Klobouk dolů, to už je číslo, které sku-
tečně zaslouží obdiv.

A číslo spokojených návštěvníků? Opět jsme pře-
konali hranici 500 dětí. Pokud k tomu přidáte i jejich 
rodičovský doprovod, tak Pohádkový les opět přivítal 
více než 1000 lidí.

Je naší tradicí přijít každý rok s něčím novým, neo-
koukaným. Loni to byl naprosto bezkonkurenční 
trdelník, který se letos zopakoval a opět slavil velký 
úspěch. Novinkou letoška byla čokoládová fontána 
a soutěž pro děti v cíli. Měly uhádnout význam klo-
bouků na hlavách pořadatelů a poznat, který z pohádky 
O dvanácti měsíčkách přišel na návštěvu Pohádkového 
lesa. Takže „mému dubnu“ téměř 500x položená 
otázka: „Ty jsi květen?“ způsobila ke konci akce již téměř 
alergickou reakci na tento jarní měsíc. 

Podtrženo, sečteno, opět to bylo moc fajn Masky 
Slunečníka, Větrníka a Měsíčníka byly jako z pohádky, 
tajemná Zloba nakonec vůbec nebyla zlá, od zvířátek 
u Robinsona mnohé děti nechtěly ani odejít, jinde 
se naučily, jak se staví Praha nebo jak se dokáže 
prolézt sýrem, či trénovaly svou fyzickou zdatnost 
na cvičišti u Žhavých výstřelů... Pohádkový les opět 
nabídl nové pohádky, příběhy a masky, opět v režii 
dobrovolníků samotných nebo v šikovných rukách 
Lenky Málkové.

Na závěr snad, kromě finálního poděkování všem, 
kteří se na chodu Pohádkového lesa podíleli a podílí, 
ještě jedno  číslo:  140. To je počet všech  pohádek, 
které jsme vám během těch sedmi let nabídli. Ani 
jedna se nikdy neopakovala.

Díky, že s námi chcete objevovat i ty další!

V letošním roce se na vstupném z Pohádkového 
lesa vybralo 23 410 Kč. Celkem máme našetřeno 
106 998 Kč za vstupné z Pohádkového lesa, bojovky 
a Psárského sedmiboje. Sociální a kulturní komise 
navrhla přispět z této částky dětem do mateřské 
školky na mlhoviště. To bylo v letošním roce poří-
zeno za 39 000 Kč a děti si ho budou moci užívat 
v horkých dnech příštího roku.

Stalo se

Děkujeme 
 y pohádkovému týmu, 
 y všem, kteří se na akci podíleli

Sponzorům:
y  Trdelník.com – trdelníky pro děti 

i dobrovolníky,
y  Restaurace Na Kopečku – špekáčky 

a limonáda,

y  Tiskárnička – drobnosti do tašek pro děti na 
pořádání akce,
y skupina Smeč – hudební produkce,
y  Lucie Průšová – čokoládová fontána,
y  Josef Kostelecký – zapůjčení mašinky 

a zajištění jejího provozu,
y  Elektrovin – drobné hračky,

y  EKO KOM – drobné dárky.

D
E
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Ing. Jiří Tesař

Dožínkové slavnosti
V sobotu 25. srpna se konaly již čtvrté 

Dolnojirčanské dožínkové slavnosti, pořádané STS 
Dolní Jirčany ve spolupráci s obecním úřadem. Nově 
opravenou náves téměř celou obsadil kombajn CLAAS 
LEXION 600 zapůjčený AGRO Jesenice u Prahy a. s. 
Tento kombajn je o 50 let mladší než náš každoroční 
účastník CLAAS Columbus Josefa Kosteleckého.

Podél stánků s různými pochutinami návštěvníci 
došli na místo dějiště dožínkových slavností. V celém 
prostoru za restaurací byla připravena k  prohlídce 
historická zemědělská technika, která se používala 
při pěstování a sklizni obilí. Pluhy, brány, sečka obilí, 
cepy, kosy (bachlice), sekačka – hrsťovka, mlátičky, 
mlýnky na čištění obilí a  ruční mlýnský kámen na 
mletí obilí se těšily velké pozornosti všech návštěvníků 
slavností.

Byla také připravena již tradiční výstava drůbeže, 
králíků a  holubů s  jejich podvečerním 
vypouštěním.

Naši nejmenší návštěvníci se mohli zabavit v dět-
ském koutku s  houpačkami, slalomovou dráhou 
s  elektro traktůrkem a  minipekárničkou „Pod jasa-
nem“, která pod vedením našich šikovných děvčat 
Šárky, Evy a  Ivy měla velký úspěch. Děti si mohly 
samy zadělat těsto a upéct placky z jirčanské pšeničné 
biomouky. Pro velký zájem dětí i  rodičů se pečení 
uskutečnilo i při Svatováclavských slavnostech.

V centru celého dění byla vystavena mlátička 
SLAVIA Bratří Paříků zkompletovaná s lisem slámy, 
na které se opakovaně prováděla ukázka výmlatu 
obilí.

Slavnosti ukončení sklizně byly zahájeny předáním 
posledního snopu, tentokrát panu Jaroslavu Fejfarovi 
z Libně. Asi vám projde hlavou, proč panu Fejfarovi? 
Právě on je nestorem sbírky historických zeměděl-
ských strojů a historie života hlavně na venkově. Tuto 
sbírku shromažďoval mnoho let a díky němu máme 
možnost dnes je vidět nejen každoročně při dožín-
kových slavnostech, ale i  v průběhu celého roku 
v zemědělském muzeu v Hodkovicích.

Občerstvení v průběhu celého odpoledne a večera 
bylo zajištěno „Mobilbarem“ STS.

K dobré pohodě přispěla odpoledne reproduko-
vaná hudba a večer taneční orchestr Václava Doležala 
nejml.

Děkujeme obecnímu úřadu, zejména paní mís-
tostarostce Vlastě Málkové, vystavujícím chovatelům, 
našim sponzorům za spolupráci a  finanční 
podporu.

Poděkování zaslouží Městská policie Jesenice za 
zajištění bezpečnosti při transportu veškeré techniky 
a  hasiči Jílové za poskytnutí technického zázemí 
(stanů, stolů a lavic).

Marie Šafaříková

Z deníčku nadšené tanečnice políbené poněkud 
opožděně múzou tance Terpsichoré

Náš taneční kroužek zaměřený na country tance 
vedou manželé Mirek a Jarka Kredvíkovi. Doposud 
jsme měli i pár vystoupení v okolí bydliště, ale v oka-
mžiku, kdy nám naši taneční mistři sdělili, že je v plánu 
vystoupení na akci s mnoha zahraničními účastníky 
v Opařanech, kde se konalo klání ve westernovém 
střílení, kterému se věnuje náš tancmistr Mirek, pro-
padli jsme mírné panice a  tréma s  námi začala 
cloumat.

Proto jsme před odjezdem do Opařan začali 
intenzivně trénovat a  zdálo se, že se naše taneční 
výkony výrazně zlepšují. Naše sebevědomí se zlepšilo 
a  tréma mizela. Abychom se před vystoupením 
nestresovali a rozptýlili svou mysl, vymyslela pro nás 
paní Vlasta Málková prohlídku Bechyně. Zvládli jsme 
si prohlédnout zámek, svezli se vláčkem a měli s sebou 
navíc skvělou průvodkyni, která nám představila 
Bechyni v plné kráse.

V Opařanech jsme se seznámili s pravidly wester-
nového střílení a obdivovali vystoupení odborníka 
na práskání bičem a házení lasem.

Pak přišla naše chvíle. Nenechali jsme se rozhodit 
nerovností travnatého terénu a dali jsme se do tance. 
Potlesk a nadšené výkřiky přihlížejících kovbojů s kolty 

u pasu nás potěšily.
Nejkrásnější na celé akci v  Opařanech je však 

obrovský úspěch naší milované paní tancmistrové 
Jarky. Ta získala první místo v soutěži o nejkrásnější 
dobový kostým. Mezinárodní porota byla ohromena 
a  my také, když jsme si prohlíželi vějíř, slunečník, 
lorňon a  historické krásné doplňky skryté 
v kabelce.
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Vlasta Málková, místostarostka

Svatováclavské�posvícení�–�oslava�100�let�
státnosti

28. září se na dolnojirčanské návsi jako každý rok 
konalo svatováclavské posvícení s  programem 
v dobovém stylu s cílem připomenout letošní oslavy 
100 let od vzniku samostatného Československa.

Odpoledne zahájil roztržitý redaktor ze skupiny 
historického šermu Allgor, který vtipně shrnul historii 
minulých let a přivítal děti z mateřské školky na jejich 
představení. Program pokračoval ukázkou hasičů 
z Libře, kteří se svou hasičskou stříkačkou z roku 1903, 
zvanou koňka, symbolicky hasili naši hořící školu. 
Maketu budovy připravili předškoláci z  třídy paní 
učitelky Mrkvové. Školu se sice nepodařilo zachránit, 
děti ale nemusí být smutné, protože v září budeme 
otvírat školu novou.

Odpoledne rozzářily tanečnice studia Hannah, 
které v dobových kostýmech zatančily tance první 
republiky, a silák, nosící lidi v zubech. Na jeho prsou 
dobrovolníci rozbíjeli 80 kg vážící panel. Tradičně 
vystoupily děti z  místní školy a  poté k  velkému 

překvapení diváků přijel T. G. Masaryk, který byl uvítán 
chlebem a solí. Po jeho zdravici přišel na řadu sports-
manský kabaret.

V průběhu odpoledne nahlédli účastníci akce do 
uplynulých 100 let ještě mnoha dalšími způsoby. 
Seznámili se se starou hasičskou technikou i výmla-
tem obilí pomocí cepu, zjistili, jak se na kameni pečou 
placky z naší jirčanské ručně umleté mouky nebo jak 
se vyrábí mýdlo a pletou košíky. Součástí odpoledne 
byla i výstava německých a amerických aut z druhé 
světové války. Historický kolorit dokresloval flašinetář 
s  mnoha písničkami. Jako obvykle nechybělo ani 
dobré jídlo, pití, stánky s dobrotami či dílničky pro 
děti včetně oblíbeného malování na obličej.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na akci 
podíleli, všem, kdo zapůjčili techniku, a účastníkům, 
kteří na posvícení, doprovázené téměř letním poča-
sím, dorazili.

Děkujeme všem, kdo zapůjčili dobové 
vybavení:
y  rodina Uhrova – vojenská technika,
y  Josef Kostelecký – zemědělská 

technika,
y  hasiči z Libře – hasičská stříkačka 

z roku 1903.D
E
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Ing. Petr Jaško

Drakiáda�2018
Již po dvanácté jsme začátkem října, přesněji v sobotu 6. 10., připravili tradiční podzimní drakiádu. Jako 

vždy probíhala v příjemném a neustále zvelebovaném areálu sportoviště SK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s.
Akci jsme zahájili ve 14 hodin registrací účastníků 

a  jejich rozdělením do tří skupin podle věku. 
Vzhledem k  velmi mírnému větru a  slunečnému 
počasí jsme nechali dětem chvílí na vyzkoušení 
letových schopností jejich draků. Potom si děti po 
skupinkách prošly připravená stanoviště a  plnily 
dovednostní úkoly. Po návratu na hřiště je už čekaly 
oblíbené soutěže, z nichž nejoblíbenější jsou „O nej-
výše letícího draka“ a „O nejdéle letícího draka“.

Všichni účastníci při vstupu obdrželi malé občer-
stvení a v průběhu celého odpoledne mohli zájemci 
zdarma doplnit síly výborným opečeným buřtem. 
Již samozřejmostí se stala možnost zakoupení trdel-
níku a cukrové vaty u stánku a mnoha dalších pochu-
tin z  Občerstvení na hřišti. Před pátou hodinou 
konečně došlo k vyhodnocení všech soutěží včetně 
soutěže o nejhezčího draka. Právě ta měla nejvíce 
vítězů, protože se proti loňsku mírně zvýšil počet 
doma vyrobených draků. Asi nejdramatičtější byla 
soutěž o nejdéle letícího draka v kategorii nad 8 let, 
kterou jsme museli ukončit, aby nám tam dvě bojov-
nice, Sylva a Karolínka, nepadly vyčerpáním. Proto 
měla tato soutěž dvě vítězky. Všichni vítězové dostali 
za své nemalé úsilí hodnotné ceny, ale jejich hlavní 
odměnou byla společná radost.

Na závěr patří poděkování. A to jak sponzorům, 
tak organizátorům, především z řad sportovců a pří-
znivců SK Čechoslovan Dolní Jirčany. Jmenovitě si 
určitě zaslouží vyzdvihnout Romana Hájková, Petra 

a Dominika Tovarové, Jaroslav Suchopár, kteří měli 
na úspěšném odpoledni pro téměř 100 dětí největší 
podíl. Je moc dobře, že se nám podařilo založit akci, 
která již má svoji tradici a jejíž dvanáctý ročník zapadl 
do mozaiky vydařených akcí pro děti.

Nebylo to poprvé, co se náš termín shodoval 
s volebním víkendem, ale podobně jako byly poho-
dové volby v  naší obci, bylo pohodové celé 
odpoledne.
Seznam sponzorů, kteří nám umožnili uspořádat 
tuto akci:

 y Obec Psáry,
 y Bravo trade spol. s r. o.,
 y Tenis Czech Olten,
 y Občerstvení na hřišti,
 y Čarovné Bylinky, V. Málková.

Mgr. Jana Krejčová
5. část seriálu „Obce Dolní Jirčany a Psáry v minulých sto letech“, který jsme připravili k letošnímu význam-

nému výročí a oslavám vzniku republiky

Léta sedmdesátá a osmdesátá – dnes „módní retro“
Velká většina čtenářů má vlastní zkušenosti, o to 

těžší je zmíněné dvacetiletí uvést a ještě těžší komen-
tovat. V dlouhém textu si již můžeme dovolit popi-
sovat a  shrnovat fakta; v  krátkém snad jen krátce 
vzpomenout. Pohlédneme-li ale na historii obce ve 
sledovaném dvacetiletí jako takovou, jedno je evi-
dentní – velkou změnou byla výstavba závodu cihelny 
v Dolních Jirčanech.

Když v červenci 1968 předseda Místního národního 
výboru Psáry sdělil, že okresním výborem byla schvá-
lena výstavba cihelny v  katastru obce a  zahájení 
stavby je plánováno již na podzim téhož roku, netušil, 
že srpnové události vše zdrží.

Slavnostně byla cihelna, která postupně převzala 
až 1/3 celkové výroby všech dosavadních cihelen, 
otevřena 19. listopadu 1971. Když ale počátkem 
prosince přijel na neočekávanou návštěvu prezident 
Ludvík Svoboda, musel se areálem závodu brodit 
v blátě, kterého podle pamětníků „bylo vysoko nad 
kotníky“. Ale termín otevření k  výročí listopadové 

revoluce se splnil…
Výstavba cihelny změnila mnohé – ve spolupráci 

s JZD bylo vystavěno sídliště na Štědříku a ruku v ruce 
s nárůstem počtu obyvatel (blížící se v polovině 70. let 
číslu 1.500) bylo nutno řešit další s tím spojené pro-
blémy – to jest rozšířit a  vystavět nové prodejny 
potravin, poštu, zajistit prostory pro zdravotnickou 
péči, kulturní vyžití a také podstatně renovovat vlastní 
úřad. Typicky „hlemýždím tempem“ byla upravena 
budova školy. Dnes bychom skoro nevěřili, že ústřed-
ního topení a zavedení vody do tříd se škola dočkala 
vlastně poměrně nedávno. Třeba si ještě mnozí z vás 
vzpomenou, jak se po dobu adaptace vyučovalo 
v  knihovně, na národním výboru a  zpočátku také 
v místnosti u Přibylů.

Rozrůstaly se všechny chatové osady – tehdy 
fungovaly tzv. osadní výbory, které již v  polovině 
70. let zastupovaly přes 800 chatařů! A řešilo se proto 
takřka jediné – zásobování…

A jak jsme žili? Dnes se nám ve všelijakých módních 
retro vlnách „vracejí“ soudobé výdobytky – můžeme 
mít Vitacit i  Pork-luncheon, už si ale v  akcích „Z“ 
nestavíme kulturní domy ani mateřské školky a nemá-
me téměř 100% účast ve volbách. Prý se lidé mnohem 
více sdružovali (a snad se ani příliš neřešilo, že pod 
hlavičkou všeobjímající národní fronty) a „angažovali 
se“ ve společenském životě. Prostě byla to „naše 
sedmdesátá a osmdesátá“…
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Renáta Dlouhá

Čtvrťáci vyrazili ke hvězdám
Na startu školního roku se děti ze 4. tříd naší školy 

vypravily do Štefánikovy hvězdárny. Vyrazily veřejnou 
dopravou a  po autobusu, metru a  tramvaji byla 
vrcholem lanovka, která čtvrťáky vyvezla na Petřín.

Tam je nejprve čekal film Země jako planeta, jehož 
prostřednictvím se například dozvěděli, co je gravi-
tace, čím se liší hvězda od planety nebo jak vypadá 
sluneční soustava. Následovala diskuse, ve které děti 
nejvíce zajímalo, co je to vlastně černá díra.

Poté měli čtvrťáci možnost podívat se více než sto 
let starým dalekohledem na naši nejbližší hvězdu – 
Slunce, což byl doslova „zlatý“ hřeb dopoledne.

Kromě toho si samozřejmě prohlédli expozici, 
v  rámci níž například mohli prostudovat  mapu 
hvězdné oblohy nebo porovnat svou hmotnost 
s  hmotností na Slunci a  všech  planetách Sluneční 
soustavy.

Většina dětí  si odvážela z  petřínské hvězdárny 
nejen drobný suvenýr, ale i  spoustu zajímavých 
informací a cestovatelských zážitků.

Škola
Renáta Kizurová

Noví objevitelé a cestovatelé v prvních třídách
První školní den byl pro prvňáky velkou událostí. 

V nazdobených třídách se 3. září těšily na malé školáky 
paní učitelky Jana a Renáta. Spolu s rodiči a prarodiči 
si děti prohlédly své nové prostředí a následovalo 
krátké uvítání. Žáky, učitele i rodiče osobně přivítal 
pan ředitel a starosta naší obce. Proběhlo pasování 
na prvňáky a uvítání ve třídě objevitelů (1.A) a ces-
tovatelů (1.B). Prvňáčci budou objevovat (ale i obdi-
vovat) nejen svět matematiky, češtiny, přírody, ale 
i sami sebe. Budou společně bádat a tvořit, cestovat 
světem písmen, čísel a dokonce i etikety.

První školní týden se nesl ve znamení vzájemného 
poznávání a seznamování se se spolužáky, školním 
prostředím a pravidly. Děti se seznamovaly s novou 
rolí školáka, s novými učebnicemi a školními pomůc-
kami, které jim budou blízkými pomocníky na cestě 
první třídou. Prvňáčci také navštívili další budovy 
základní školy a pozdravili školáky v ostatních třídách. 
Poznávali a učili se, jak se mají bezpečně chovat ve 
škole i ve své třídě. Na své úvodní poznávací cestě 
pozdravili pana ředitele i pana školníka .

 Renáta Dlouhá

Psárský les ožívá nejen pohádkami
Pohostinnosti lesa v okolí naší obce občas využívají 

i děti ze Základní školy Amos. Například děti ze čtvr-
tých tříd absolvovaly  ve čtvrtek 27.  září  v  rámci 
tematického dne „Země jako součást 
vesmíru“ v psárském lese orientačně 
vědomostní hru.

Žáčci se rozdělili do skupinek, 
dostali do rukou mapu části 
lesa  s  vyznačenou trasou a  vyrazili 
poprat se s otázkami, které na ně na 
trase čekaly. Kromě prokazování 
znalostí o vesmíru se tentokrát museli 
spolehnout také na své schopnosti 
číst z mapy. Trasa totiž nebyla vyzna-
čena fáborky z  krepového papíru, 
a tak se některé děti na křižovatkách 
rozhodovaly o něco déle.

Nakonec ale všichni bezpečně 
dorazili do cíle, vyhlásily se výsledky 

a čtvrťáci se s dobrou náladou a novými zážitky vrátili 
do svých tříd.



38� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ŘÍJEN�2018 www.psary.cz 39

Mgr. Lucie Štěpánková

Autorské čtení ve školce

Celý minulý rok chodila do školky číst pohádky 
„čtecí babička“ paní Znamenáčková. O  prázdninách 
děti svým hlasem při čtení zaujala operní pěvkyně 
Andrea Kalivodová a letos v září jsme se rozhodli pozvat 
samotného spisovatele dětských knih Jiřího Šanderu.

Několik autorových knih máme ve školkové 
knihovně. Jsou psány jazykem blízkým dětem, rádi 
z nich předčítáme a navíc mají poutavé obrázky. Ale 
aby nám z nich četl ten, kdo je napsal a ještě ke všemu 
zábavně? To byla paráda. Pan Šandera předčítal 
dětem z několika svých knih v závislosti na tom, jak 
staré děti s  ním besedovaly, protože besed vedl 
několik – pro nejmenší školkáčky, prostřeďnáky 
a nakonec předškoláky.

Děti nejen poslouchaly předčítání z  knížek, ale 
aktivně s autorem spolupracovaly. Pan Šandera chtěl 
vědět, jaké mají značky, jestli poznají ovoce a zeleninu 
nebo zvířátka na ilustracích v knihách, zda vědí, co 
je metro a kde ho najdou. Ono je prima, když dětem 
čteme, ale je potřeba také vědět, zda děti vnímají, 
co jim čteme.

Předčtenářská gramotnost je pro děti důležitá a je 
potřeba ji všemožnými způsoby rozvíjet. Ve školce 
se o to snažíme a děkujeme panu Jiřímu Šanderovi 
za krásné předčítání a  zábavné besedy nad jeho 
knihami.

Martina Šmerglová, ředitelka MŠ Štědřík

Letní proměna zahrady
Zahrada mateřské školy jako 

každá zahrada vyžaduje neustá-
lou údržbu a péči, a o to víc, když 
slouží malým dětem. Musí být 
hlavně bezpečná a  musí děti 
bavit.

V loňském roce se provedl 
radikální prořez dřevin, herní 
prvky byly natřeny, rozšířila se 
parkovací stání. Díky tomu 
zahrada značně prokoukla. Letos 
přišla řada na vybavení.

Protože záhonek a péče o něj 
patří ve školce již k  tradičním 
a oblíbeným činnostem, rozhod-
li jsme se naši malou školkovou 
zahrádku rozšířit. Přes léto nám 
tak přibyly čtyři krásné nové 
záhonky z  masivního dřeva. 
Jakmile pan Horák ze zahradnic-
tví na Štědříku dovezl hlínu, pustily se děti s nadšením 
do práce a  záhonky naplnily. Děti už se nebudou 

tísnit u jednoho 
společného záhonku, ale každá 
třída bude mít svůj a ještě zbyde 
místo na okrasné květiny a bylin-
ky do naší kuchyně.

Kromě záhonků bylo třeba 
vyměnit i pískoviště a pružinové 
houpadlo, které dosloužilo. 
Největší radost máme ale z insta-
lace mlhoviště, vodního prvku, 
který doposud v zahradě chyběl. 
Jeho pořízení bylo financováno 
z peněz vybraných na dětských 
akcích pořádaných obcí. Děti se 
tak mohou v  teplých letních 
dnech těšit na zábavu a osvěže-
ní, které je navíc šetrné ke spo-
třebě vody.

Naše zahrada je koncipovaná 
jako přírodní školní rezervace 

a v tomto duchu bychom rádi pokračovali při jejím 
dalším zvelebování.

Třídy 2.A, 2.B, Veronika Dobešová, Monika Fárková

Dubánkománie
Začal nám nový školní rok a  s ním i nové povin-

nosti, ale také i radosti…
Jako letošní téma paní učitelky vybraly pro žáky 

našich druhých ročníků knihu: „DUBÁNCI – příběhy 
jednoho roku.“

A tím to všechno začalo. Hlavní hrdinové jsou, jak 
již název napovídá, Dubánci – postavičky vyrobené  
ze žaludů a větviček. Děti s nimi budou prožívat každý 
měsíc malá dobrodružství. A  tak se ani jeden den 
neobešel bez nahlédnutí do pomyslných Dubánčích 
životů.

Máme za sebou již měsíc září, kde mimo jiné byl 
jeden z úkolů vyrobit svého Dubánka. A tak se děti 
s rodiči vydali do okolních lesů a nasbírali si různé 
materiály na svou postavičku. A jelikož se Dubánek 
spojuje tavnou pistolí, děti se s  rodiči pustili do 
vytváření neuvěřitelných motivů. Dostali jsme mož-
nost nahlédnout do Dubánčích domovů, komůrek, 
hřišť a  pokojíčků... Jeden hezčí, než druhý! Tímto 
všem rodičům, babičkám, dědečkům děkujeme 
a doufáme, že budete děti i nadále podporovat při 
tvorbě dalších překrásných výtvorů.

Každé pondělí
DOUČKO S JANOU

Každé pondělí od 15 hod. je 
v  Mozaice Mgr. Jana Dlabolová, 
aby dětem pomohla! Jana pracuje 
jako speciální pedagog, vede 
nápravy pro děti s  SPU a  vašim 
dětem pomůže procvičit učivo, 
osvojit si nové dovednosti a především překonat 
obavy z neúspěchu a získat sebedůvěru. Doučování 
je ZDARMA!
Akci organizuje obec Psáry a Rodinné centrum Dolní 
Jirčany za finanční podpory Středočeského kraje. 
Podrobné informaci na mozaika@psary.cz.

Dostalo vaše dítě špatnou známku?
Neví  si rady s domácí mi úkoly?

Čeká ho pí semka nebo zkoušení ?
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Terka Meduňová

Úvodník
Tak a je to tu, nový školní rok. Všich-
ni jsme byli určitě dost odpočinutí, 
a proto jsme se těšili do školy. Na-
bíráme nové vědomosti, pozná-
váme nové lidi a také nová místa. 
Dnešní téma bude Halloween. 
Někteří z vás slaví Halloween i ve 
škole a vymýšlí skvělé masky a 
straší ostatní. V Americe se ve stra-
šení vyloženě vyžívají. Děti chodí 
večer od domu k domu, zvoní na 
ně a dostávají sladkosti. Také se v 
tomto podzimním období chodí 
na lampionový průvod. Každé dítě 
má svůj lampionek, který mu svítí. 
Většinou prochází celou vesnicí a 
skvěle si to užívají. V tomto čísle na 
vás čeká malovaný příběh, křížov-
ka, anketa a mnoho dalších věcí. 
Užijte si čtení našeho dalšího pod-
zimního čísla a až do vánoc nám 

můžete posílat fotky svých skvě-
lých strašidelných masek. Těšíme 
se, že se s vámi uvidíme na svatého 
Martina v lampionovém průvodu. 

Jazykový koutek
Once upon a time* there is a ma-
gical forest*. And there lives Geor-
ge, one feet* big spider with eight 
eyes. Other animals are scared* 
of him and he is scared of them. 
George likes to eat a lot. Red* stra-

wberries* are his favourite. But 
he also likes orange* oranges*, 
yellow* bananas*, green apples*, 
blue* blueberries* and purple* 
plums*. One day, it starts to rain. 
When the water is few* feet abo-
ve the ground*, George sees all 
the animals running up to the hill* 
where he lives. He realises*, that 
he can build a boat* and save all 
the animals. He starts making the 
boat out of a spider web*. When 
he finishes, he sees that the boat 
is rainbow*. Because he eats lots 
of colourful* fruit, the spider web 

- Once upon a time – bylo nebylo

- Forest - les

- Feet - stopa – v Anglii používají 
jiné  jednotky vzdálenosti, jedna 
stopa je asi 30 centimetrů

- Are scared – bojí se

- Few – pár, několik

- Ground – země

- Hill – kopec

- Realise – uvědomit si

- Boat – loď

- Spider web – pavoučí síť

- Rainbow – duha, duhový

- Colourful – barevné

- May – možná

- Near – blízko

- Even though – I když

- Survive - přežít

Red 

Orange 

Yellow 

Green 

Blue 

Purple 

Strawberries – jahody

Blueberries – borůvky

Plums – švestky

Bananas – banány

Green apples – zelené jablko

Oranges – pomeranče

is rainbow!  Other animals see the 
rainbow and think that it may* not 
be raining there. When they come 
near*, they see George and his 
rainbow boat. Even though* they 
are scared of George, animals go 
on the colourful boat. And there 
they become friends with George 
and thank him, that they survive* 
because of him. 

Kiki Janečková
Anička Krbcová

Lucka Vodičková

Sherlock Holmes a doktor Watson 
se rozhodli jít kempovat. Večer si 
postavili stan pod širým nebem 
a šli spát. Někdy uprostřed noci 
Holmes probudil Watsona a říká: 
„Watsone, podívejte se na oblohu 
a řekněte mi, co vidíte.“ Watson 
odpověděl: „Vidím miliony a mi-
liony hvězd.“ „A co z toho usuzu-
jete?“ „No, pokud jsou miliony a 
miliony hvězd a aspoň některé z 
nich mají planety, je velmi prav-
děpodobné, že existují nějaké 
jako Země. A jestli je tu pár planet 
jako Země, může tu taky být další 
život.“ A Holmes na to: „Watsone, 
vy idiote, znamená to, že nám ně-
kdo ukradl stan.“

Vtip

Anička Krbcová 
Obrázek Lucka Vodičková
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Kočičí příběhy

Kiki Janečková

Pozoroval jsem krajinu, uprostřed 
níž teď stála psí bouda, ač ta po-
tvora Daisyna vězela nejspíš někde 
uvnitř domu, zatímco mě zaplavo-
vala nostalgie z tohoto místa. Ležel 
jsem na koberci utkaném z listů ja-
voru, stromu, onenž se tyčil přímo 
nade mnou a vrhal na mě chlácho-
livý stín. Poskytoval mi jakési úto-
čiště v zákrytu, kam do očí dráž-
divé sluneční paprsky nedosáhly. 
Jen jsem spokojeně podřimoval, 
zatímco přicházely nové a nové 
vzpomínky. Do srdce se mi zabo-
dl trýznivý osten, když jsem 
si uvědomil, že už si vlastně 
pořádně nepamatuji, jak vy-
padala má matka. Nedokázal 
jsem si vybavit její vzhled, 
dokonce jsem nevěděl, jestli 
její oči byly modré, žluté či 
zelené, ani jsem netušil, jakou 
měla srst. Byla černá? Mouro-
vatá? Zrzavá? Nebo snad skrv-
nitá? I kdybych ji ještě někdy 
v životě potkal, nejspíš bych ji 
nepoznal a bral ji jako docela 
obyčejnou kočku, která nestojí ani 
za střípek mé pozornosti. Co mi ale 
utkvělo v paměti i přes všechny ty 
uplynulé měsíce, bylo teplo jejího 
dlouhého kožichu, jež mě pokaž-
dé dokázalo ukolébat ke spánku. 
Stále jsem znal ten nezaměnitelný 
pocit, když mě něžně laskala ja-
zýčkem, jako by mě od těch časů 
nedělila žádná doba, ale pouze pár 
dní, a dokonce bych zcela jistě na 
míle poznal vábivý pach mateřské-
ho mléka, který mě vždy přinutil 
dát se na honbu za pokladem, na 
jejímž konci na mě čekal struk s 
tučným sladkým mlékem. Teď to 
všechno však bylo pryč. Mezi tím 
jsem stačil dospět, zmoudřet. Nyní 
jsem moc dobře znal střídání roč-
ních období a byl jsem si jist, že až 
listí zhnědne a zchřadne, seschne, 
až začne křupat a drolit se pod 
tlapkama, nahradí ho bílá sněhová 
poduška. Přijdou mrazy, kdy raději 

A byl tu podzim. Zase. A spolu s ním přicházely i vzpomínky na můj dávný domov i na první seznámení 
se se zdejším prostředím. Dobře jsem si pamatoval na mé prvotní zkoumání zahrady, ale tehdy jsem byl 
ještě docela malé, nezkušené koťátko, které nemohlo tušit ani původ oněch pestrobarevných hraček - listů 

poletujících po zahradě, natož aby vědělo něco o životě.
nevystrčíte čumáček z domu, jaké 
chladno tam bude. Takové období 
je nejlepší prospat v teplém pelíš-
ku a s chozením ven radno zase 
začít s jarem.

Z úvah mě vytrhlo uši drásající 
kvílení. Když neustávalo, rychle 
jsem se vyškrábal na všechny čtyři 
a vyrazil jsem na průzkum. Ať už 
šlo o jakéhokoliv vetřelce, narušil 
můj klid, a tak si zasloužil i patřič-
ný trest. A rozhněvat si takového 
kocoura, jako jsem já, se rozhodně 
nevyplácí.

Postupoval jsem za zvukem, do-
kud jsem se nedopracoval k plo-
tu. Pištění znělo odněkud za ním, 
a tak jsem obratně vyskočil na 
sloupek plotu a seskočil na druhé 
straně na šedivou silnici táhnou-
cí se kamsi do dáli. A pak jsem to 
konečně spatřil. Na kraji leželo cosi 
hnědého, pokrytého zcuchaným 
peřím, při čemž to drásavě vřeště-
lo. Byl to ptáček, jak jsem si uvědo-
mil vzápětí. Vzduch kolem se zdál 
těžký a prosycený jakýmsi pachem 
bezmoci, bolesti a smrti. Z toho se 
mi až ježily chloupky na zátylku.

Šťouchl jsem do onoho pištidla 
tlapkou. Z posledních sil sebou 
trhalo, muselo se zmítat v křečích 
a ohromných bolestech. Snad ho 
srazilo nějaké jedoucí auto, ale na 
tom teď nesešlo. Byl příliš slabý 
na to, aby se dokázal bránit. Pozo-
roval jsem ho, zatímco se ve mně 
zmítaly různorodé sporné pocity. 

Cítil jsem soucit a žal, odpor i hlad. 
Do těla se mi vlévaly příboje adre-
nalinu, který mě nutil poslechnout 
pudy predátora. Nemohl jsem mu 
už nijak pomoc, jediným jeho spa-
sitelem mohla být jenom sama 
vstřícná smrt. Kdybych ho tu ale 
nechal, čekalo by ho dlouhé zdán-
livě bezbřehé umírání. Kdyby však 
zemřel hned, nastal by pro něj 
slastný konec.

A tak jsem se rozhodl poslechnout 
instinkty, které mi radily jediné – 
ulovit ho. Spasit ho.

Zlehka jsem k němu přitiskl 
čumák na signál lítosti nad 
jeho osudem, a pak jsem do 
něj zabořil tesáky, nehledě na 
kovovou pachuť krve, co mě 
štípala na jazyku. Ptáček se 
zmítal, ale ne tolik, abych ho 
nedokázal udržet. Mé zuby se 
zaryly hlouběji do masa.

S utichajícím kvílením ho po-
malu opouštěla duše, rdou-
sil se, až nakonec zbyla jen 

prázdná schránka bez stopy živo-
ta. Tělíčko povolilo a nakonec mi 
zůstalo jen bezvládně viset z tla-
my. 

Připadal jsem si jako hrdina, když 
jsem se o chvíli později s hla-
vou vztyčenou nesl zahradou se 
zdechlinkou v zubech a předstí-
ral, že jsem si ani nevšiml Amy-
ných udivených pohledů plných 
pokory a úcty, neboť jsem to byl 
já, kdo ulovil ptáčka a zároveň ho 
tak vysvobodil z bolesti a útrap. 
A teprve až nyní jsem si konečně 
uvědomil, jak dlouhou cestu jsem 
to překonal. Starý Mourek by si ur-
čitě s ptáčkem hrál a mučil ho, jen 
aby zjistil, kolik toho vydrží. To už 
ale bylo dávno za mnou, protože 
ten nový Mourek byl zachráncem 
a jeho trofejí byla mrtvolka, jíž sví-
ral v čelistech. Má matka by na mě 
jistě byla hrdá.
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Anketa

Potřeštěná křížovka
Vodorovně
1 - Vznášející se prostěradlo
5 - Mumie z jablek
7 - Ozdobný zdroj požáru
9 - Figurína v poli na odhánění ne-
zvaných návštěvníků
10 - Zelenina dorůstající gigantic-
kých rozměrů
Svisle
2 - Místa posledního odpočinku
3 - Létající příšera na provázku
4 - Mučírna mládeže
6 - Část těla stromu, která na pod-
zim odpadává
8 - Pro listy smrtonosný nástroj

Zážitky z prázdnin

Kdy jste naposledy pouštěli 
draka? 
HONZA, střední škola – před rokem

JARDA, podnikatel - před třemi lety

BERENIKA, 9. třída - před pěti lety 

EVA, důchod - před třiceti lety 

MARTINA, sekretářka - před pěti lety

MARTINA, úřednice - před dvaceti 
lety

DANIELA, pošťačka - před dvěma 
lety

Anička Krbcová a Lucka Vodičková

Jenda

Byli jsme v Itálii a tam byla par-
ta kluků, kteří mluvili italsky. My 
uměli ale jen anglicky. Snažili jsme 
se domluvit, ale moc nám to nešlo. 
TRAPAS!

Tomáš

Byl jsem v Benátkách. V kanálech 
plavaly velké ryby, super byly také 
rybáři na březích a plující hasiči a 
sanitky.

Lucka 

Letos jsme se poprvé rozhodli, 
že budeme na chatě v noci z 12. 
na 13. srpna pozorovat padající 
hvězdy. Byl to krásný zážitek a za 
celou noc jsme jich napočítaly více 
než 20.

Anička

Letos jsme s rodinou vyrazili na 
Bali. Když jsme přestupovali v 
Singapuru, ve zprávách oznámili, 
že na Bali dýmá sopka. Nakonec 
se ale uklidnila a my jsme v po-
řádku dorazili. Nejvíc jsem si užila 
šnorchlování, viděli jsme spousty 
rybek, korálů, želvu a i chobotni-
ci. Nakonec jsme ještě přeletěli 
na sousední ostrov Sumatru, kde 
jsme jeli na slonech a pozorovali 
orangutany v divočině.  Celou do-
volenou jsem si moc užila.

Kulík

Byla jsem na táboře v Luzích a dě-
lali jsme blbosti. Bylo to super a tě-
ším se, až pojedu znova. J

Barča + Terka

My byli na Islandu. Bylo to tam 
moc super až na to, že tam Terka 
mrzla. Často jsme chodili na něja-
ké procházky a byli jsme i na dvou 
sopkách Hekla a Krafla. Já, Barča, 
jsem tam dokonce oslavila desáté 
narozeniny.

Fany

Letos o prázdninách jsem byla na 
dvou táborech, v Chorvatsku jsem 
si koupila krokodýla a poslední 
srpnový týden pomáhala ve škole.  
Třídila jsem sešity, učebnice a oba-
ly, aby každý žák první školní den 
měl vše připravené na své lavici. 
Pracovala jsem celé tři dny a pak 
jsem si za odměnu v Ikee mohla 
koupit plyšového žraloka. J
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Tip na knihu - Alea dívka moře - 1. díl
Volání z Hlubin od Tanya Stewner

,,Nikdy se nepřibližuj ke stu-
dené vodě!“ To byla posední 
slova její matky předtím, než 
matka zmizela. Aleu však voda 

Bára Meduňová

Malované čtení - Podzim
ZAČAL PODZIM A S PODZIMEM           . PRVNÍ DEN            SE         SE-

ZNAMUJÍ SPOLEČNĚ S NOVÝM PANEM        . DRUHÝ DEN VE                    . 

DOSTÁVAJÍ ZA ÚKOL POSBÍRAT PÁR           , CO OPADALY NA POD-

ZIM A VYTVOŘIT Z NICH         .  JEDEN     ŠEL HNED PO          VEN NA 

PROCHÁZKU, ABY POSBÍRAL NĚJAKÉ TO        . PŘIŠEL K STARÉMU  

       A UVIDĚL MNOHO KRÁSNÝCH         , TAK ZAČAL SBÍRAT. NAJED-

NOU UVIDĚL NÁDHERNÝ        , A TAK SE PRO NĚJ VYDAL. KDYŽ UŽ 

SE PRO       SHÝBAL,       NA NĚJ PROMLUVIL: „AHOJ, CHCEŠ SE SE 

MNOU KAMARÁDIT?“      ODVĚTÍ: „OK.“ TAK POSBÍRAL OSTATNÍ        .

A ŠEL          .          MU LIST POMÁHAL S TÍM ÚKOLEM. MOC SE JIM 

POVEDL. DALŠÍ DEN        VYRAZIL DO            A          ZŮSTAL          . KDYŽ            

PŘIŠEL           , NEMOHL HO NIKDE NAJÍT. PROHLEDAL CELÝ          , ALE 

NENAŠEL HO. CO SE STALO?         ULÉTL, PROTOŽE HO SMETL VEL-

KÝ ZLÝ            . I KDYŽ SE ZNALI JENOM JEDEN DEN, BÁLI SE O SEBE.               

.      BLOUDIL A CESTU KE     NEMOHL NAJÍT. UŽ SI ŘEKL, ŽE TO VZDÁ 

A ŽE NA SVÉHO KAMARÁDA BUDE JENOM VZPOMÍNAT. A NAJED-

NOU…         ZNOVU ZAFOUKAL, AKORÁT NA DRUHOU STRANU, 

TAKŽE SE DOSTAL ZA      ZPÁTKY          . JAKMILE HO    SPATŘIL, 

BYL ŠTĚSTÍM BEZ SEBE. A POTOM MU SLÍBIL, ŽE HO ODTEĎ BUDE 

BRÁT S SEBOU DO           .

a tajemství kolem ní natolik při-
tahují, že vyrazí s kamarády na 
plavbu po moři. Při jedné bouři 
ale spadne přes palubu a na-
jednou je všechno jinak... nebo 
taky ne?

Proč zrovna doporučuji tuto 
knihu? Protože jestli v tuto 
chvíli chcete zavzpomínat na 
prázdniny, tak tato kniha je 
přesně ta pravá. 

Bára Meduňová,
Lucka Vodičková

Kulík Vodičková
Anička Krbcová
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Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

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

 y 24. července v nočních hodinách převzala hlídka 
MP psa, který byl nalezen v  prostoru sídliště 
Štědřík. Pes byl umístěn do pohotovostního kotce 
a o provedených úkonech byl vyrozuměn pracov-
ník příslušného odboru obce.

 y 2. srpna v ranních hodinách poskytla hlídka MP 
pomoc starší ženě, která ve svém rodinném domě 
v ulici Na Skalce upadla na zem a nemohla bez 
pomoci vstát. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, 
že vstupní dveře od domu jsou uzamčené, 
proto využili otevřeného okna 
v přízemí a vstoupili do objektu. 
V jedné z místností se na zemi 
nacházela ležící starší žena 
vykazující známky dezorientace. 
Žena si dále stěžovala na bolest 
hlavy. Hlídka MP ženě poskytla 
první pomoc a na místo přivo-
lala RZS, která ji převezla do 
příslušného lékařského 
zaří zení.

 y 4. srpna v nočních hodinách vyjíž-
děla hlídka MP do ulice Na Lukách, 
kde noční klid rušila skupinka osob, která 
na jednom z  pozemků pořádala zahradní 
oslavu. Majitelka po výzvě strážníků k respektování 
nočního klidu oslavu ukončila a za vzniklou situaci 
se omluvila.

 y 6. srpna v  nočních hodinách poskytla hlídka 
součinnost pro OÚ Psáry při provádění kontrol 
dodržování veřejné vyhlášky, která dočasně ome-
zuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou 
potřebu v obci. Porušení tohoto omezení vztahu-
jícího se na zalévání zahrad a napouštění bazénů 

touto vodou zjistila hlídka v  ulici Za  Vápenkou. 
S  majitelkou pozemku, kde došlo k  porušení 
vyhlášky, byla věc vyřešena na místě dle 
zákona.

 y 7. srpna poskytla hlídka MP součinnost SDH Dolní 
Jirčany při likvidaci sršního hnízda nacházejícího 
se v  okolí dětského hřiště na sídlišti Štědřík. 
Strážníci zajistili místo proti vstupu nepovolaných 
osob do ukončení prováděných úkonů.

 y 8. srpna v nočních hodinách vyjížděla hlídka 
MP do ulice Generála Peřiny, kde 

docházelo k  rušení nočního klidu 
hlasitou reprodukcí hudby. 
Přivolaná hlídka strážníků sdělila 
majitelce domu, že její protiprávní 
jednání bude oznámeno přísluš-
nému správnímu orgánu 
k projednání.
y  9. srpna v  nočních hodinách 

vyjížděla hlídka MP do ulice 
V  Třešňovce, kde docházelo k  sou-

sedským sporům kvůli senzorovému 
osvětlení zahrady, které svým rozsahem 

světelného záření obtěžovalo obyvatele 
vedlejší nemovitosti. Po provedení místního 

šetření bylo dosaženo smíru mezi sousedy sníže-
ním rozsahu světelného záření.

 y 25. srpna v dopoledních hodinách převzala hlídka 
MP psa nalezeného v obci Dolní Jirčany. Pes byl 
umístěn do pohotovostního kotce a o provede-
ných úkonech byl vyrozuměn pracovník přísluš-
ného odboru obce.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 22 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

Bc. Petr Sivaninec za MS Borovina

Podzim (nejen) v našich lesích
Listí se zbarvilo již koncem suchého léta, ale 

chladný vzduch a první ranní mrazíky již definitivně 
ohlašují příchod podzimu. Letní hojnost potravy je 
pro zvěř již pomalu minulostí, zvířata se stahují do 
krytu porostů před stále chladnějším větrem 
a vlhkem.

Život v lesích v tomto období prochází výraznou 
proměnou. Rozpadají se bažantí hejnka a bažantí 
kohouti se sami toulají po kraji. Stěhovaví ptáci se 
vydávají na svou, někdy i  velmi dlouhou, cestu za 
teplem. V našich lesích se přes zimu zdržují sýkory 

či brhlíci, potkat lze také neúnavného strakapouda. 
Další druhy ptáků naopak přilétají z chladného severu 
k nám, aby zde přečkaly pro ně podstatně mírnější 
zimu.

V horských oblastech lze již v září 
zaslechnout troubení jelenů, jeden 
z  nejmajestátnějších zvuků našich 
lesů. Velmi vzácně lze spatřit jeleny 
i v nelítostném souboji, který ale bývá 
pro oba soky často smrtelným – paro-
žím se zapletou do sebe a i silní jedinci 
pak uhynou hladem a vyčerpáním.

Pro myslivce již před nějakou 
dobou začalo období přikrmování. 
K  zásypům se trousí stále častěji 
bažanti a zajíci, krmelce a jesličky zase 
lákají zvěř srnčí. Černá zvěř si pochut-
nává na žaludech, ale i ona začne brzy 
pociťovat nedostatek. Předzásobení 
myslivci zvěř pravidelně krmí, aby si 

vytvořila dostatečné tukové zásoby, zdravě přečkala 
zimu a nedošlo ke zbytečným ztrátám. „Drzá“ černá 
zvěř se vydává blízko k lidským sídlům, protože tam 
snáze sežene potravu.

Na podzim také začíná období společných lovů 
na drobnou zvěř. Není proto neobvyklé spatřit na 
polích myslivce se psy či zaslechnout nějakou tu 
ránu. Individuální lov probíhá zpravidla večer nebo 
brzy ráno. V našem okolí lovíme individuálně přede-
vším černou zvěř, která se ve svém honu za potravou 
dostává až na metry k našim obydlím a často doslova 

přes noc umí změnit tvář naší staré známé 
louky k nepoznání.

Momentálně probíhá intenzivní (a nutno 
dodat, že úspěšný) odlov černé zvěře v okolí 
Štědříku, Vápenky, ulice Houbová, ale i na 
dalších místech naší honitby. Chceme 
poděkovat zdejším obyvatelům, že nám 
svou kázní a příkladným chováním v lese 
tuto činnost usnadňují, jsme za to opravdu 
vděční. Rovněž zástupci obce Psáry jsou 
k nám velmi vstřícní. Díky této spolupráci 
probíhá vše hladce a především bez nehod 
či úrazů.

Možná už za chvíli napadne první sníh 
a stopy zvěře budou viditelnější nejen pro 
myslivce. Listí opadá a mezi holými větve-
mi bude možno spatřit zvěř v  zimním 
kabátě, ne tak pestrém jako v létě, ale o to 

hřejivějším. Když se rozhlédneme a zaposloucháme, 
zjistíme, že lesní zvěř je nám velmi blízko a pohybuje 
se často po stejných stezkách, jako my.

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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Jan Honek, velitel SDH Psáry

Činnost SDH v Psárech
Sbor dobrovolných hasičů Psáry (SDH Psáry) se hlásí poprvé po letních prázdninách a v novém školním 

roce 2018/2019, v novém kole aktivit a soutěží mladých hasičů.
SDH Psáry mladí hasiči se začali scházet 

ještě dříve, než oficiálně začal nový školní 
rok. Trenéři se svých svěřenců nemohli 
dočkat a  také nebylo času nazbyt pro 
přípravu na první hasičské závody, které 
se konaly 1. září 2018. Umístění velmi 
potěšilo a do nového tréninkového nasa-
zení vlilo pozitivní náladu dětem i trené-
rům. Starší borci se umístili na 5.  místě 
a mladší na místě osmém.

Prvním sportovním utkáním, kterým mladí 
psárští hasiči prošli, byl závod v požárním útoku, 
a to VIII. ročník Memoriálu Jaroslava Zajíčka, který se 
konal 9. září 2018 ve Sloupu u Davle. Děti se k závodu 
postavily čelem, a  to ve složení po jednom týmu 
v každé kategorii – mladší a starší. V obou pokusech 
oba týmy jely na velmi dobrý čas, ale bohužel štěstěna 
nebyla na naší straně a pokusy se z důvodu technic-
kých komplikací nakonec nezadařily dle představ 
závodníků. Mladší tým je i  vzhledem k  malému 
množství tréninkových pokusů požárního útoku 
velmi zdatným, sehraným a rychlým oddílem. Starší 
podle  řeči komentátora svým rozjetým útokem 
časově překvapili všechny přítomné, ale bohužel 
hadici se nechtělo zůstat v rozdělovači, došlo k jejímu 
uvolnění a voda začala stříkat bokem spojení. Musíme 
s pocitem velkého zadostiučinění a pýchy konstato-
vat, že závodníci, naši svěřenci, boj s nastalou situací 
nevzdali, udělali vše proto, aby stav zachránili 
a pokusili se útok dokončit i s vědomím, že časem 
jsou zcela mimo dobré umístění. Tímto jim velmi 
děkujeme, protože si začínají uvědomovat, v  čem 
spočívá princip toho, co do nich trenéři vkládají. Již 
chápou, že v reálné krizové požární situaci jde sice 
o čas, ale zároveň je potřeba boj nevzdat a pracovat 
jako tým. Takže i  když v  rámci závodu nedošlo 
k  umístění na stupních vítězů, pro trenéry je toto 
velkým vítězstvím a určitě i mladí hasiči si váží svého 
chování jako jednoho kompaktního celku, dobrého 
týmu. 

Intenzivně trénuje i nový oddíl dorostu, do kterého 
vkládám velké naděje. Jejich nadšení je nakažlivé, 
odhodlání vyhrávat strhující, sportovní kondice na 
velmi vysoké úrovni. Takže soupeři, těšte se!

Nyní se děti připravují na 13. října 2018, kdy je 
čeká Závod požární všestrannosti v Bratřínově. Trénují 
topografii, střelbu ze vzduchovky, znalost zdravovědy 

a požární ochrany, uzlování a disciplínu nej-
zábavnější – překonání překážky po vodo-
rovném laně. Někteří mladí hasiči jsou 
velmi obratní a na laně připomínají malé 
opičky.

Dále nás čeká 14. ročník soutěže 
Orientační běh – Cholupice 2018, konaný 
20. října 2018. Jeho součástí jsou stano-
viště s  určováním azimutu, poznávání 

azimutu a  turistických značek, odhad 
vzdálenosti, ekologie, odhad času, požární 

a zdravotní znalosti a střelba ze vzduchovky.
Děti v  rámci tréninku čeká ještě několik cvičení 

v hasičárně a na hřišti, snad nám bude počasí přát, 
než se s trenéry přemístí do tělocvičny.  

Podařilo se nám občerstvit webové stránky 
a  v  sekci mládež www.hasicipsary.cz/mladez se 
budeme snažit rodiče svěřenců i veřejnost informovat 
o novinkách, úspěších i běžných událostech. 

„Plameni zdar!“

 Václav Pechman

Kam míří florbal v Psárech
Florbal má v naší obci již svou tradici a řada dětí jej zařadila mezi své pravidelné aktivity. Za jeho oblibou 

stojí trenér Daniel Menhart, kterého jsme se zeptali na plány v novém školním roce.
 � Co�je�tvým�cílem�naučit�děti�v letošním�roce?
Každým rokem se děti zlepšují a těší mě, že je na 

nich vidět jak pokrok, tak i nadšení ze sportu. Určitě 
si kladu za cíl s nimi pokračovat ve stejném duchu 

jako doposud, tím myslím posunout je zase o  kus 
dál ve florbalu a podporovat jejich zapálení ke sportu 
a zdravému pohybu.

 � Na�co�se�mohou�děti�tento�školní�rok�těšit?
Snažíme se, abychom se i my posouvali každý rok 

vpřed, takže máme pro letošní rok pár novinek. Jedna 
z  nich jsou pravidelné turnaje s  názvem Yonex 
Academy Tour, na kterých účastníci změří své schop-
nosti, dovednosti a posílí týmového ducha. Turnajů 
plánujeme 6 až 7 za rok. Nastoupí zde proti sobě 
týmy z kroužků Psáry, Sulice, Kamenice, Jílové u Prahy 
a Říčany. Za podpory obce se k turnajům váže další 
novinka, a tou jsou týmové dresy s logem Psár.

 � Kolik�dětí�kroužek�navštěvuje?�Jsou�ještě�volná�
místa?

Letos jsme kroužek rozšířili na 2 hodiny týdně, 
a to ve středu a v pátek. Přihlášeno máme 26 dětí 
a jsem velice rád, že můžeme hlásit plný stav na oba 
dva dny. V  případě velkého zájmu by se na pátek 

ještě jedno či dvě místa našla.
 � Jaké jsou vize a  plány Floorball Academy do 

budoucna?
Jak jsem již říkal, každý rok se chceme posouvat 

o kus vpřed a zlepšovat s tím i kvalitu. Letos jsme se 
dokázali rozšířit o  další kroužek, máme za sebou 
úspěšný první ročník letního kempu a spouštíme již 
zmíněný Yonex Academy Tour. Do budoucna bychom 
určitě chtěli více zapojit rodiče, cílem je vytvořit 
pevnou komunitu rodičů v oblasti na jih od Prahy 
a blízkém okolí. Obecná vize Floorball Academy je 
rozvinout nadšení ke sportu a nastavit dětem určité 
hodnoty. 

Více o naší vizi najdete na stránkách 
 www. floorballacademy.cz.
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Romana Hájková, koordinátorka mládeže

Sportovní sezona nám opět začala
Dovolte mi malé ohlédnutí za posled-

ními sportovními roky a uvedení nové 
sezony pro rok 2018 až 2019.

 Náš sportovní klub Čechoslovan 
byl několik let znám především jako 
klub fotbalový. V roce 2010 se rozšířil 
o dospělý volejbalový a nohejbalový 
oddíl. Ve volejbalovém oddíle dospě-
lých pravidelně pořádáme minimálně 
tři velké turnaje v roce, na které se sjíždí 
několik družstev z celé Prahy a okolí. Někteří 
z nás také reprezentují na turnajích mimo naši 
obec. I letos pod vedením Aleše Kohouta máme 
družstvo, které nás reprezentuje na amatérské volej-
balové soutěži v Praze – AVL Praha, která probíhá 
celou zimu. Právě mají za sebou kvalifikaci do skupiny 
a  i letos si vybojovali skupinu, tzv. osmou třídu 
z deseti. Držíme jim pěsti a věříme, že příští rok se 
posunou o další stupínek.

Již několikátým rokem také máme volejbal pro 
děti pod vedením Tomáše Pecháčka a Aleše Kohouta. 
Je pravda, že dětský volejbal je v naší vesnici spíše 
dívčí záležitostí, protože kluci mají „svůj“ fotbal. 
Můžeme se pyšnit spoluprací s volejbalovým oddílem 
SK Slavie Praha a TJ Orion Praha, kde máme nyní již 
několik děvčat a jednoho chlapce, ve kterých jsme 
u nás v Jirčanech vzbudili lásku k volejbalu. Dnes nás 
tyto dívky a Adam reprezentují sice pod hlavičkou 
Slavie Praha a TJ Orion Praha, ale my dobře víme, 
kdo je k této velké sportovní lásce dovedl.

 Dalším oddílem, na který jsme pyšní, je oddíl 

nohejbalový. I zde se můžeme chlubit 
již několikaletou tradicí a hlavně pořá-
dáním několika každoročních turnajů. 
Nohejbalisté a  volejbalisté mají tu 
výhodu, že mohou celoročně využívat 
halu na Oltenu u  pana Olmera. Od 
roku 2012 se naši nohejbalisté zapojili 

do mistrovské soutěže Prahy – západ.
 Před dvěma lety jsme navázali spo-

lupráci i s trenéry tenisu a přibyl nám další 
oddíl, a to tenisový. Oddíl navštěvují děti 

od čtyř let a trenéři Petra a Karel nabízí indivi-
duální i  skupinové tréninky a  letní příměstské 

tábory.
 V loňském roce jsme rozšířili náš sportovní klub 

o oddíl s názvem kondiční akademie pod vedením 
Vládi Valoucha, který je trojnásobným mistrem světa 
a  pětinásobným mistrem Evropy ve sportovním 
aerobiku a sportovním manažerem ve Family Fitness 
Olgy Šípkové. Vláďa spolupracuje s Jardou 
Suchoparem, fyzioterapeutem ze studia JES 
Fyzioterapie v Horních Jirčanech. Tento oddíl navště-
vují děvčata a chlapci ve věku od čtyř let, u kterých 
jsme přesvědčeni, že ještě nemají mít jednostranně 
zaměřený pohyb. Kondiční akademie zaznamenává 
velký zájem dětí. Jen za rok působení se rozrostl tak, 
že v září se počet dětí zdvojnásobil. Nakonec máme 
tři kategorie ve věku od čtyř do třinácti let. Tréninky 
jsou zaměřeny na všeobecný kondiční trénink, vše-
strannou pohybovou přípravu a kompenzaci dětské-
ho organizmu.

A na závěr oblíbený fotbal, 
dnes již s 85letou tradicí.

 V roce 2011 se téměř po 
dvaceti letech obnovilo fot-
balové družstvo dětí a začínali 
jsme pod vedením Pavla Baxy 
s počtem do dvaceti dětí ve 
věku pěti let. Za poslední roky 
zaznamenal SK Čechoslovan 
obrovský členský rozmach. 
V  současné době se počet 
všech dětí přehoupl přes 
stovku. Jen v  minipřípravce 
se navýšil počet dětí téměř 
o sto procent. A již se můžeme 
chlubit prvními úspěchy účas-
ti na tzv. Vítězné kopačce 
a přátelskými utkáními s okol-

ními kluby v této kategorii.
 Mladší přípravka po necelých dvou měsících 

působení v oficiální mistrovské soutěži prvně zazna-
menává velké úspěchy s  umístěním na předních 
příčkách.

 Naše fotbalové oddíly přípravek vede zkušený 
trenér s  licencí UEFA Jaromír Jindráček, který má 
zkušenosti z  ligy, kde trénoval jako hlavní trenér 
FK Bohemians Praha.

 Protože nejstarších dětí, mladších a starších žáků, 
máme nedostatek, navázali jsme v  loňské sezóně 
spolupráci s  FC Jílové. Tato spolupráce nám plně 
funguje a těší nás. S FC Jílové spolupracujeme druhým 
rokem, a to především formou sdruženého družstva 
mladších žáků a  starších žáků. Dnes má FC Jílové 
statut okresního SPSM – Sportovní středisko mládeže 
ve spolupráci s Martinem Doutnáčem z Kamenného 
přívozu a s dívčím oddílem AFK Radlík pod vedením 
Viktora Tejčka. Jsme za tuto 
spolupráci velmi rádi, protože 
víme, že naše děti mají mož-
nost růstu a  stále mohou 
trénovat blízko svého domova 
bez časově náročného 
dojíždění.

 Hlavním a  společným 
cílem nás, všech trenérů jed-
notlivých oddílů, je především 
podpořit v  dětech lásku 
k pohybu, přirozenost a chuť 
k  učení se nových motoric-
kých dovedností. Přejeme 
dětem a držíme jim pěsti, ať 
je tato sportovní sezona pro 
ně sezonou úspěšnou 
a radostnou.

 Určitě mi dáte za pravdu, 

že hřiště je ideální 
místo pro komu-
nitní život a  že 
existence našeho 
sportovního klubu 
má pozitivní vliv 
na zdravý rozvoj 
mládeže. I  to, že 
vedle hřiště je hos-
půdka, kde se 
mohou nejen rodi-
če potkávat při 
trénincích mláde-
že. Proto se stále 
snažíme o  rozvoj 
našeho prostředí. 
A  ten i  nadále 

pokračuje. Malé shrnutí: jen za poslední necelé dva 
roky proběhla z větší části rekonstrukce a zateplení 
obvodových zdí kabin a hřiště bylo osazeno auto-
matickým zavlažováním s  velkou nádrží. Na obou 
akcích se podíleli členové Čechoslovanu v  rámci 
osobního volna, za což jim patří velký dík. Zatím 
poslední společnou akcí v tomto roce byla výměna 
starého plechového plotu za nový ocelový, na které 
byly našimi členy odpracovány stovky brigádnických 
hodin. Tato výměna výrazně přispěla k modernějšímu 
vzhledu celého areálu. V létě u nás proběhla oficiální 
kontrola z FAČR a ústně nám bylo sděleno, že jsme 
odvedli kus dobré práce, což následně potvrdili 
i  certifikátem s  osvědčením pro pořádání mistrov-
ských soutěží.

Plánů do budoucna máme hodně, práce ještě více, 
ale věříme, že společnými silami vše zvládneme 
k radosti naší, vaší a především našich dětí.
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
  241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
web: www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove

6. 10.–18. 11. 2018
Český granát. Mineralogický symbol Čech
Nenechte si ujít jedinečnou výstavu granátových 
šperků, které reprezentují naši zemi ve všech 
světadílech! 

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
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603�477�211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ŘÍJEN 2018, vyšlo 27. 10. 2018
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
web: www.kckamenice.cz

13. 11., 19.30  OLYMPIC
Nezpochybnitelně legendární hudební skupina 
Olympic zamíří i do Kamenice!

26. 11., 19.30  ANETA LANGEROVÁ
Za doprovodu své kapely a ševelení smičcového tria

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek FAČR 
k 20. 10. 2018 (bez záruky)

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

1. Jinočany 9 6 2 1 28:10 20
2. Čisovice 8 5 1 2 24:13 16
3. Dobrovíz 8 5 0 3 18:17 15
4. Hostivice 8 4 2 2 22:13 14
5. Zlatníky 8 4 2 2 18:17 14
6. Dobřichovice 9 4 0 5 18:17 12
7. Měchenice 9 3 2 4 21:22 11
8. Štěchovice B 8 3 2 3 14:16 11
9. Psáry 8 2 3 3 21:21 9

10. Krňany 9 2 2 5 23:22 8

13. D. Břežany 8 2 1 5 10:36 7
Poslední zápas: Psáry – Dobřichovice 2:4 (1:3)

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

1. Zlatníky B 7 7 0 0 26:5 21
2. Mníšek B 8 3 3 2 17:16 12
3. Bojanovice 7 3 2 2 20:15 11
4. D. Jirčany 7 3 2 2 15:12 11
5. Psáry B 8 3 2 3 27:25 11
6. Libeň 7 3 1 3 18:13 10
7. Libeř B 7 3 1 3 19:22 10
8. Zvole B 7 3 0 4 24:21 9
9. Čisovice B 7 2 2 3 21:22 8

10. Slapy 7 2 2 3 13:18 8
11. Klínec 7 2 1 4 11:25 7
12. D. Břežany B 7 0 2 5 8:25 2

Poslední zápasy:  Slapy – D. Jirčany 2:2 (1:1) 
Mníšek B – Psáry B 1:1 (1:0)

26. 10.–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 můžete zhlédnout v našem muzeu od 
26. 10.

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711, Štiřín
251 68 Kamenice
  255 736 111–2
web: www.stirin.cz
e-mail: hotel.zamek@stirin.cz



Chcete se stát součástí rodiny BAUHAUS? Přidejte se k našemu 
přátelskému kolektivu a užijte si skvělou atmosféru na pracovišti. 

Čeká vás také pocit z dobře odvedené práce, každý den budete 
pomáhat zákazníkům nebo svým kolegům v našem odborném centru.

Co vás na této pozici čeká?
  •  Každodenní komunikace se 

zákazníky
 •  Poskytování odborného 

poradenství
 •  Zajišťování doplňkových služeb
 •  Péče o chod oddělení
 •  Práce na PC
Co požadujeme?
 •  Zkušenosti v odborném 

prodeji
 •  Zkušenosti s VZV –  výhodou
 •  Vstřícnost vůči zákazníkům
 •  Týmového ducha
 •  Samostatnost a odpovědnost
 •  Chuť učit se stále něco nového 

a seznamovat se s novinkami
 •  Uživatelskou znalost PC

Co nabízíme?
•  Měsíční mzdu až 26 000 Kč
•  Bene�ty až 3 000 Kč čistého měsíčně 

dle vlastního výběru (stravenky, kultura, 
sport, cestování aj.)

•  Každý měsíc obratové prémie
•  Dvakrát ročně hodnotící prémie
•  Slevu na odběr zboží 10 %
•  6 týdnů dovolené
•  Příspěvek na Vánoce
•  Zaškolení nových zaměstnanců
•  Intenzivní odborná školení
•  Perspektivu budování kariéry
•  Směny v dlouhých a krátkých týdnech
•  Zaměstnání na dobu určitou, 

po zapracování na dobu neurčitou
•  Práci v příjemném kolektivu
•  Zázemí silné mezinárodní společnosti

Hledáme odborný personál
– oddělení zahrady

Nástup možný ihned.
V případě Vašeho zájmu nám neváhejte zaslat svoje CV na e-mail:
kariera.884@bauhaus.cz nebo volejte na telefonní číslo: 255 715 311
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