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Obsah slOvO na úvOd

Vážení obyvatelé, milí sousedé a přátelé,

v září jsme dokončili projekt výstavby nové ško-
ly a  pro školáky začal nový školní rok, pro na-
ši obec nová éra vzdělávání. Poprvé v  historii 
máme nyní v obci plně organizovanou základní 
školu s prvním i druhým stupněm, navíc v pasiv-
ním standardu a  s  vybavením, které odpovídá 
požadavkům na vzdělávání ve 21. století. O naší 
nové škole toho již bylo napsáno i řečeno hod-
ně. Přípravou projektu jsme žili od roku 2011, 
stál nás neuvěřitelné množství energie, vyjedná-
vání, sil, ale i peněz. nová škola je majetkem nás 
všech, každý z našich obyvatel svým způsobem 
přispěl k  tomu, aby tu škola stála. Škola, která 
nemá být jen místem, kde se učí děti. Je našim 
velkým přáním, aby děti měly svou novou školu 
rády, aby si tu každý školák našel to své, rozvíjel 
svůj talent, ať již na sportovištích, v odborných 
učebnách nebo třeba multimediální laboratoři. 
A nejenom děti. Chtěli bychom, aby naše škola 
žila od rána do včera, od pondělí do neděle. Aby 
nádherné prostory našly své uplatnění pro naši 
komunitu. Vedle kroužků pro děti se postupně 
rozbíhají workshopy pro dospělé a my věříme, 
že se jejich nabídka bude rozšiřovat a že si každý 
přijde na své. Sportovci už využívají tělocvičny, 
cvičit chodí i maminky s malými dětmi, probíhají 
kurzy angličtiny a určitě to nebude dlouho trvat 
a my se společně sejdeme ve škole i při příleži-
tosti jiných kulturních akcí. Osobně přeji všem 
dětem, aby jejich školní dny naplňovala radost 
z objevování nových věcí, zkušeností i přátelství. 
Učitelům především děkuji za práci, kterou roky 
odváděli ve velmi těžkých podmínkách, a dou-
fám, že nová škola je odměnou a velkou profes-
ní příležitostí i  pro ně. Zároveň bych na tomto 
místě rád poděkoval nejenom týmu, který za 
projektem stojí, ale i všem zaměstnancům školy, 
kteří vyvinuli ve finále enormní úsilí, aby se vše 
podařilo dotáhnout do konce a oficiální otevře-
ní bylo slavností, na kterou se nezapomíná!

Bc. Milan Vácha
starosta obce

Kalendář aKcí
setříděno podle data konání

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

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

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

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

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

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

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

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

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

241 940 454 (v pracovní době)
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.

Obecní úřad – úřední hOdiny

V případě hrozícího vzniku škod na majetku volejte mimo 
pracovní dobu, o víkendech a svátcích na tel.
602 754 837 / Milan Vácha, starosta
602 714 101 / Vlasta Málková, místostarostka
více informací najdete na webových stránkách obce:
psary.cz/dulezite-odkazy

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

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

29. 11., 18.00 hod.
Jirčanský Krampus
KRAMPUSPLAC

30. 11., 6.30 hod.
adventní zájezd 
do drážďan

4. 12., 18.30 hod.
na pivo se starostou
rest. na Hřišti v Psárech

7. 12., 12.30 hod.
staročeský advent
dolnojirčanská náves

26. 11., 19.00 hod.
divadelní komedie 
miláček anna
divadlo Palace

21. 11., 17.30 hod.
edUpoint Psáry – 
není jenom finsko
obecní úřad

 7. 11. 
výlet nejen za vánoč-
ními ozdobami

23

22

41

24

25

11

22

 

 

 
 
 
 
 

NA PIVO SE STAROSTOU 
ve středu 5. června od 18,30 hod 

v hospodě Na Štědříku (naproti OÚ Psáry) 
 

Starosta Milan Vácha srdečně zve obyvatele 
Psár a Dolních Jirčan na „pivo se starostou“. 
Využijte příležitost k neformálnímu rozhovoru 
o tom, co se v obci děje a co vás zajímá! První 
pivo platí starosta;-) 

 4 Rada a zastupitelstvo
infOrmace z Obce
 10 Co se v obci udělalo 8–9/2019
 10 Ukončení podpory mobilní aplikace
 12 Zpráva starosty
tÉma — šKOla
 14 krok za krokem k nové škole
 16 slavnostní otevření nové školy
 20 nová škola očima dětí
sOciální a KUltUrní KOmise
 22 pojeďte s námi do divadla
 22 staročeský advent
 23 Výlet nejen za vánočními ozdobami
 23 diskuzní středa
 24 Jirčanský krampus se blíží
 24 přivítejte advent vlastním věncem či svíc-

nem!
 25 adventní zájezd do drážďan
 26 kalendář akcí pro seniory
 26 kreativní dílny nejen pro seniory
 27 Hrudní páteř
 27 Blahopřejeme seniorům
 28 Jižní anglie a Cornwall
 30 ohlasy seniorů
stalO se
 32 pohádkový les poosmé aneb zvládáme to 

za každého počasí
 35 Výlet nejen do sklípku
 36 staročeské dožínkové slavnosti 2019
 38 posvícení opět navštívil kníže Václav
vzdělávání
 40 Česko čte dětem
 40 Hurá na Hrad
 42 neformálko pořádá první workshopy pro 

dospělé!
 44 psIna – psárské informace a nápady od 

dětí pro děti
sPOrt
 48 sk Rapid psáry – nové postupy a metody
 49 dolnojirčanské hasičky
 50 krasojízda našich mladých hasičů pokra-

čuje
 51 Floorball academy
 52 policie
 53 dobrovolnictví mě baví
 55 Fotbalové tabulky
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Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 24–2019 ze dne 28. 8. 2019

Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová
Nepřítomni: Vít Olmr

rO usnesení č. 86/24–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo ze 
dne 1. 6. 2018 mezi obcí Psáry a M Projekt CZ 
s.  r. o. na akci „Vodovod Psáry – připojení ob-
ce na Posázavský vodovod – projektová doku-
mentace a inženýrská činnost pro vydání spol. 
povolení – 2. etapa“. Předmětem dodatku jsou 
vícepráce ve výši 36.100,- Kč bez DPH, celková 
cena díla činí 415.100,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 87/24–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 6 k  nájemní smlou-
vě č.  17n07/81 mezi obcí Psáry (nájemce) 
a  Českou republikou – Státním pozemkovým 
úřadem (pronajímatel). Předmětem dodatku je 
změna rozsahu nájmu (pozemek p. č. 465/535 
v k. ú. Dolní Jirčany) a výše ročního nájemného 
ve výši 181,- Kč.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 88/24–2019

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

1. Veronika Gazdová – pozemek p. č. 145/4 
v k. ú. Dolní Jirčany.

hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 89/24–2019

i. souhlasí
S poskytnutím mimořádné investiční dotace 
pro Základní školu Amos ve výši 141.353,- Kč 
s DPH na pořízení podlahového mycího stroje.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 90/24–2019

i. souhlasí
S poskytnutím mimořádné investiční dotace pro 
Mateřskou školu Štědřík ve výši 268.903,20 Kč 
s DPH na pořízení elektrického multifunkčního 
zařízení MKH.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 91/24–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi 
obcí Psáry (kupující) a  Dřevozpracujícím vý-
robním družstvem (prodávající). Předmětem 
dodatku jsou vícepráce a  méněpráce díla 
„Dodávka interiérového vybavení pro základní 
školu v Psárech“. Cena díla činí 9.682.789,- Kč 
bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 92/24–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 493130250 
o  dodávce aktualizací programového vybave-
ní Codexis mezi obcí Psáry a Atlas Consulting 
spol. s r. o. Předmětem dodatku jsou aktualiza-
ce do 31. 10. 2022 za úhradu 18.021,- Kč bez 
DPH ročně.

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 23–2019 ze dne 14. 8. 2019

Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr 
Nepřítomni: Olga Kramosilová

rO usnesení č. 82/23–2019

i. souhlasí
S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Rekonstrukce č. p. 13 v Dolních Jirčanech 
– klub seniorů“.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Rekonstrukce č.  p. 13 
v  Dolních Jirčanech-klub seniorů“ ve složení: 
Vlasta Málková, nikola Alferyová, Tomáš Hejzlar 
jako náhradníci Ing. Renáta Jašková, Vít Olmr.
iii. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce č.  p. 13 v  Dolních Jirčanech – 
klub seniorů“.
iv. určuje
Starostu Bc. Milana Vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce č.  p. 13 v  Dolních Jirčanech – 
klub seniorů“.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 83/23–2019

i. schvaluje
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění č. IP-12–601579/
VB/01 mezi obcí Psáry a ČeZ Distribuce a. s. na 
pozemku p. č. 635/2 v k. ú. Dolní Jirčany za jed-
norázovou úhradu ve výši 16.500,- Kč bez DPH.
ii. schvaluje
Smlouvy o  zřízení věcného břemene - služeb-
nosti č. IV-12–6020647/1 mezi obcí Psáry a ČeZ 
Distribuce a. s. na pozemku p.  č. 1060 v  k.  ú. 
Psáry za jednorázovou úhradu ve výši 7.000,- Kč 
bez DPH.

iii. schvaluje
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12–6020732/VB/001 mezi obcí Psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemcích p. č. 645/1, 
683, 692 a 862 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorá-
zovou úhradu ve výši 111.500,- Kč.
iv. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 84/23–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 mezi obcí Psáry 
a  C  SYSTÉM CZ a. s. Předmětem dodatku je 
změna rozsahu díla „Dodávka IT pro novou bu-
dovu ZŠ Amos“. Cena díla nově činí 1.637.696,- 
Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 85/23–2019

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

1. František a  Alena Kořínkovi – pozemek 
p. č. 427/25 v k. ú. Psáry.

hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rada a zastUPitelstvO
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ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 93/24–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  uzavření 

budou  cí smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k  distribuční soustavě č. 19_
SOBS01_4121539448 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
Distribuce a. s. – intenzifikace ČOV. Podíl na 
oprávněných nákladech činí 77.500,- Kč.
ii. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 25–2019 ze dne 3. 9. 2019

Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová

rO usnesení č. 94/25–2019

i. ustanovuje
Komisi v  zadávacím řízení „Rekonstrukce ZŠ 
Dolní Jirčany č. p. 12, na pozemku p. č. st. 15, 
v k. ú. Dolní Jirčany “ ve složení: Bc. Milan Vácha, 
Tomáš Hejzlar, nikola Alferyová a  náhradníci: 
Ing. Renáta Jašková, Hana Hladíková.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 95/25–2019

i. souhlasí
s podáním žádosti ke Krajské hygienické stani-
ci Stč. kraje o navýšení kapacity Mateřské školy 
Štědřík, IČ 06279457 ze 118 na 120 dětí.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 26–2019 ze dne 6. 9. 2019

Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

rO usnesení č. 96/26–2019

i. bere na vědomí
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-do-
davatele v  zadávacím řízení „Rekonstrukce ZŠ 
Dolní Jirčany č.  p.12, na pozemku p.  č.st.15, 
v k. ú. Dolní Jirčany“.

ii. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpi-
sem smlouvy o  dílo s  KOČí a. s. za cenu 
19.089.930,86,- Kč bez DPH.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 27–2019 ze dne 11. 9. 2019

Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

rO usnesení č. 97/27–2019

i. souhlasí
S předloženou cenovou nabídkou na zajiště-
ní projektové managementu vodohospodář-
ských investic obce včetně zpracování žádostí 
o  dotace od firmy Vodohospodářský rozvoj 

a  výstavba a. s. Cena za projektový manage-
ment činí 8.000,- Kč bez DPH měsíčně a  za 
zpracování žádostí o dotace dle pokynu obce 
činí 45.000,- Kč bez DPH/žádost.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 98/27–2019

i. schvaluje
Uzavření dohody o  ukončení smlouvy o  dí-
lo mezi obcí Psáry (objednatel) a  Mgr. Janou 
Krejčovou (zhotovitel) na dílo „zpracování tex-
tu Kroniky historie obce“. Dohoda je ukončena 
k datu 2. 9. 2019.
ii. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
dohody.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 99/27–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o užívání pozemku mezi ob-
cí Psáry (uživatel) a  římskokatolickou farností 
Jílové u  Prahy (vlastník pozemku) na vybudo-
vání chodníku s mlatovou povrchovou úpravou 
na p. č. 58 v k. ú. Dolní Jirčany. Pozemek bude 
užíván bezúplatně.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 100/27–2019

i. uděluje
Výjimku z  Územního opatření obce Psáry 

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

1. Jana Kefurtová – pozemek p.  č. 147/3 
v k. ú. Dolní Jirčany.

hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 101/27–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě me-
zi obcí Psáry (příkazce) a  FRAM Consult a. s. 
(příkazník) na zajištění technického dozoru 
stavby „nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“. 
Předmětem dodatku je prodloužení doby plně-
ní o 1,5 měsíce.
ii. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 102/27–2019

i. souhlasí
S podáním žádosti ke Krajskému úřadu Stč. kra-
je o navýšení kapacity Mateřské školy Štědřík, 
IČ 06279457 ze současných 118 na 120 dětí 
s  platností ke dni zápisu změny ve školském 
rejstříku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 28–2019 ze dne 12. 9. 2019

Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

rO usnesení č. 103/28–2019

i. schvaluje
na základě usnesení rady obce č. 59/16–2019 
uzavření upraveného znění Dohody vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a  kanalizací 
a smlouvy o prodej i a dodávce vody mezi obcí 
Psáry, Wienerberger s. r. o. a Technickými služ-
bami Dolnobřežanska s. r. o. Smlouva upravuje 
povinnosti při provozování vodovodu, dodáv-
ce pitné vody a úhradu za její dodání.

ii. pověřuje
Vlastu Málkovou podpisem této dohody.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Psáry č. 4–2019 ze dne 18. 9. 2019

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

Nepřítomni:  Mgr. Martina Běťáková, Josef Žižka, Mgr. Jiří Kučera (opustil zasedání před hlasová-
ním o usnesení č. 37/4–2019)

zO usnesení č. 37/4–2019

i. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

zO usnesení č. 38/4–2019

i. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

zO usnesení č. 39/4–2019

i. schvaluje
4. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2019 
– navýšení o 1.567.416,- Kč.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

zO usnesení č. 40/4–2019

i. schvaluje
Vzdání se předkupního práva k  podílu obce 
Vestec, IČ: 00507644, se sídlem Vestecká 3, 
252 42 Vestec, ve společnosti Technické služ-
by Dolnobřežanska, s.  r. o., IČ 037 11 617, se 
sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno 
v  obchodním rejstříku vedeném u  Městského 
soudu v  Praze oddíl C, vložka 236760, o  ve-
likosti 13,5 % odpovídající vkladu do základ-
ního kapitálu společnosti ve výši 13.500,- Kč, 
který obec Vestec prodá na základě smlouvy 
o  prodeji a  koupi podílu obci Dolní Břežany, 
IČ: 00241202, se sídlem 5. Května 78, 252 41 
Dolní Břežany.
ii. schvaluje
Změnu zakladatelské listiny společnos-
ti Technické služby Dolnobřežanska, s.  r.  o., 

IČ  037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 
252 42, zapsáno v  obchodním rejstříku vede-
ném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vlož-
ka 236760 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto 
zápisu (změna některých ustanovení souvise-
jících s převodem podílu na společnosti), a  to 
tak, že jednotlivá ustanovení budou změně-
na s  podmíněnou účinností ke dni účinnosti 
smlouvy o prodeji a koupi podílu dle bodu I. to-
hoto usnesení a pověřuje radu obce veškerými 
úkony, nezbytnými, nebo souvisejícími, včetně 
udělování plných mocí advokátům nebo pově-
ření starosty obce k tomuto jednání.
iii. deleguje
S účinností od 18. 9. 2019 jako svého zástup-
ce pro účast na veškerých budoucích valných 
hromadách společnosti Technické služby 
Dolnobřežanska, s.  r.  o., IČ 037 11 617 kona-
ných do konce jeho funkčního období starostu 
obce a pověřuje jej hlasováním na těchto val-
ných hromadách, podpisem veškerých pří-
slušných dokumentů a  prováděním veškerých 
jednání a výkonem veškerých práv a povinnos-
tí, jež bude obec Psáry mít jako společník spo-
lečnosti, jakož i souhlasí s tím, aby delegovaný 
zástupce zmocnil ke svému zastoupení další 
osobu (zejména advokáta).
iv. schvaluje
Poskytnutí bezúročné zápůjčky společnos-
ti Technické služby Dolnobřežanska, s.  r.  o., 
IČ  037  11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 
252 42, ve výši 502.478,58 Kč (slovy pět set dva 
tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých pa-
desát osm haléřů), přičemž tato zápůjčka bude 
poskytnuta formou vzájemného zápočtu opro-
ti nároku obce na vyplacení podílu na zisku 
společnosti ve výši 591.151,27 Kč, který bude 
určen rozhodnutím valné hromady společnos-
ti k  rozdělení s  tím, že poskytnutí bezúročné 
zápůjčky je podmíněno tím, že valná hromada 
společnosti nejpozději ke dni splatnosti zá-
půjčky rozhodne o rozdělení zisku tak, že obci 

připadne podíl na zisku v uvedené výši a  ten-
to bude splatný ve stejný den jako zápůjčka, 
přičemž zápůjčka bude výší odpovídat vyplá-
cenému podílu na zisku připadajícímu obci, 
ponížená o srážkovou daň ve výši 88.672,69 Kč 
a splatnost zápůjčky bude sjednána k písemné 
výzvě zapůjčitele, která může být učiněna nej-
dříve za 5 let od poskytnutí zápůjčky.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

zO usnesení č. 41/4–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 4 smlouvy o  dílo k  nadli-
mitní veřejné zakázce „nová škola pro Psáry 
a  Dolní Jirčany“ mezi obcí Psáry a  PKS stav-
by a. s., IČ 46980059. Předmětem dodat-
ku jsou méněpráce a  vícepráce. Cena dí-
la se mění z  321.076.518,04Kč bez DPH na 
323.144.143,06 Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem dodatkem 
č. 4. Dodatek bude podepsán až po vyjádření 
MŠMT ke znění dodatku.

hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

zO usnesení č. 42/4–2019

i. schvaluje
V souvislosti s usnesením zastupitelstva č. 27–
3/2019 upravené znění smlouvy o  budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnosti mezi obcí Psáry 
(budoucí oprávněný) a Staving Olomouc s. r. o. 
(budoucí povinný) na pozemku parc. č. 1089/19 
v  katastrálním území Psáry za jednorázovou 
úhradu 5.000,- Kč.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

zO usnesení č. 43/4–2019

i. pověřuje
Radu obce přípravou výběrového řízení a reali-
za cí stavby ve věci doplnění zakázky II/105-
průtah – doplnění o vodovodní přivaděč.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 29–2019 ze dne 25. 9. 2019

Přítomni: Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Vít Olmr
Nepřítomni: Bc. Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková

rO usnesení č. 104/29–2019

i. souhlasí
S kácením odumřelých stromů a  nevhod-
ně rostoucích náletových dřevin na pozem-
ku p.  č. 141/4 v  k.  ú. Dolní Jirčany v  lokalitě 
Vysoká. Jedná se o 26 borovic, 7 třešní a 15 du-
bů. Stromy nesplňují podmínky dle vyhlášky 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 105/29–2019

i. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry 
(kupující) a  Davidem Holubem (prodáva-
jící). Předmětem je převod movitě věci 

– skateboardové minirampy Mystic Metal 2000 
za cenu 100.000,- Kč.
ii. pověřuje
Vlast Málkovou podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 106/29–2019

i. uděluje
Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 
4/2007 o stavební uzávěře - studny dle čl. 4 to-
hoto opatření:

1. Petr Šál – pozemek p.  č. 636/29 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany.

hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat



10 www.psary.cz  Psárský ZPRAVODAJ / říJen / 2019 11

Co se v obci 
udělalo 8–9/2019

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku 

•	 sekání trávy a  úklid v  obci (sídliště Štědřík, 
MŠ, příkopy, hřbitovy…),

•	 pravidelná údržba traktoru,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 montáž nové lávky přes potok na Štědříku,
•	 dokončení nového parkovacího místa 

u Klubíčka,
•	 úklid a  kontrola dětských hřišť, oprava po-

škozených herních prvků a instalace nového 
pískoviště na hřiště sídliště Štědřík,

•	 vyklízení a stěhování Mozaiky,
•	 stěhování školních pomůcek a  vybavení ze 

staré školy do nových prostor v nové škole, 
montážní práce v  nové škole a  úklid jejího 
bezprostředního okolí,

•	 instalace nového zábradlí na cestu od auto-
busu k nové škole,

•	 vyřezání větví pro průjezd popelářů,
•	 ddstranění suchých stromů,
•	 malování Zelené školky,
•	 drobné opravy obecního bytu č. p. 13 náves 

Dolní Jirčany,
•	 zasazení nového okna v  hasičárně Dolní 

Jirčany,
•	 úklid naplavenin v ulicích Hlavní a na Vysoké 

v Dolních Jirčanech,
•	 osazení nové dopravní značky po autoneho-

dě u Domova Laguna Psáry,
•	 pomoc při opravách a údržbě MŠ Štědřík,
•	 vyčištění části koryta Záhořanského potoka, 

čištění příkopů, šachet a vpustí dešťové ka-
nalizace,

•	 pravidelná údržba a zalévání květinových zá-
honů a pomníků na veřejných prostranstvích,

•	 příprava, asistence a  následný úklid po ak-
cích Pohádkový les, dožínky, festival pro 
celou rodinu – Konečně konec prázdnin 

a Svatováclavské posvícení,
•	 příprava terénu pro umístění U–rampy, po-

stupné převážení jednotlivých dílů a montáž 
na pozemku poblíž nové školy,

•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 
prostranstvích,

•	 příprava návsi na promítání letního kina 
a úklid po akci,

•	 sekání trávy a úklid hřbitovů,
•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 svoz odpadu na objednávku ze strany obča-

nů,
•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí 

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

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí,

•	 oprava autobusové zastávky v  ulici Jílovská 
(poničené autonehodou),

•	 zahájení opravy hřbitovní zdi v  Dolních 
Jirčanech včetně montáže nového osvětlení 
kostela,

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

•	 oprava účelových komunikací U  Studny, 
Duhová, U Rybníčku, na Vysoké a Vysoká,

•	 příprava na opravu povrchu účelových ko-
munikací v k. ú. Psáry (Akátová, Baba…).

infOrmace z Obce

UKOnčení POdPOry mObilní 
aPliKace

Ke konci října dojde k ukončení provozu mo-
bilní aplikace obce Psáry. Díky změně podmí-
nek ze strany provozovatelů „obchodů“ pro 
aplikace, tedy Google a Apple, se provozování 
vlastní aplikace nevyplatí. Místo toho hledáme 
náhradní řešení v podobě zlepšení responzi-
vity stávajícího webu obce, tedy zlepšení prá-
ce s webem pomocí standardních prohlížečů 
v chytrých mobilních telefonech.

Vít Olmr, radní

NA PIVO SE STAROSTOU 
ve středu 4. prosince od 18.30 hod. 

v restauraci Na Hřišti v Psárech 

Starosta Milan Vácha srdečně zve obyvatele 
Psár a Dolních Jirčan na „pivo se starostou“. 
Využijte příležitost k neformálnímu rozhovoru 
o tom, co se v obci děje a co vás zajímá! První 
pivo platí starosta ;-) 

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

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

LETNÍ AKCE: VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA ZA 1200Kč 
(platí do konce října 2019)

VYZKOUŠEJTE LETNÍ AKCI

NEJMODERNĚJŠÍ 
TECHNOLOGIE 
ZE ŠVÝCARSKA

V JESENICI U PRAHY

NOVÁ ORDINACE 
DENTÁLNÍ HYGIENY 

•  Rodinné fotky a portréty
•  Focení v exteriéru a interiéru 
•  Díky kódu FNM1019    
 získáte 2 fotky extra 
 k vybranému balíčku
 (platí do konce listopadu 2019)

+420 604 529 469
email@gmail.com

bymonimracek.com

FOCENÍ NA MÍRU
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Zpráva
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

nOvá šKOla

Stavbu a  následné vybavení školní budovy se 
podařilo v plánovaném termínu, byť byl konec 
prázdnin opravdu hektický. V přípravném týd-
nu zaměstnanci školy zabydleli třídy tak, že bylo 
možné v pondělí 2. září přivítat školáky a o den 

později i  rodiče, zástupce odborné veřejnosti, 
několik senátorů, poslanců, krajských politiků, 
starostů a  k  naší velké radosti i  pana ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu 
(více viz str. 16). Během měsíce září se ještě 
odstraňovaly vady a nedodělky, ladil se systém 
řízení budovy a dokončovalo oplocení budou-
cí školní farmy a vybavení odborných učeben. 
Bohužel se nepodařilo do začátku školního ro-
ku zařídit multimediální laboratoř, neboť se do 

výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč. 
Pokud vše půjde hladce, tak by mohla být mul-
timediální laboratoř hotová do prosince. 

reKOnstrUKce PsársKá

Středočeský kraj měl v letošním roce rekonstru-
ovat hlavní silnici v  úseku od obecního úřadu 
na náves v Psárech, ale celá akce se zřejmě od-
loží na příští rok. Plánovaný termín odevzdání 
nabídek byl původně 26. dubna, ale kvůli vel-
kému množství doplňujících dotazů byl v sou-
ladu se zákonnými předpisy termín opakovaně 
posouván. Po čtyřech měsících se zakázka z roz-
hodnutí rady Středočeského kraje ruší – a  my 

s tímto postupem souhlasíme. V celém výběro-
vém řízení byla nakonec odevzdána pouze jed-
na jediná nabídka, a to za cenu, která je zcela 
mimo přijatelnou výši, a to i s přihlédnutím na 
nepříznivou situaci na stavebním trhu. Stavební 
objekt páteřní kanalizace, kterou obec „při-
kládá“ do celé stavby, by byl ve finále o 80 % 
dražší než projektantem předpokládaná cena. 
Středočeský kraje nyní výběrové řízení opakuje 
s navýšením předpokládané realizační ceny. Za 

obec Psáry je projekt rozšířen o  trubku vodo-
vodního přivaděče ze zdroje Želivka. na zákla-
dě několika dotazů je na místě připomenout, 
že součástí celé zakázky je i rekonstrukce pro-
storu naproti obecnímu úřadu (před restaurací 
Na Štědříku). Ten je sice ve vlastnictví státu, ale 
bude se opravovat na náklady obce.

PrOJeKt „reKOnstrUKce 
starÉ šKOly“

V červnu jsme vypsali veřejnou zakázku na rekon-
strukci staré školy. S ohledem na velké množství 
doplňujících dotazů jsme museli termín vyhod-
nocení posunout na konec srpna. Začátkem září 
se podařilo výběrové řízení ukončit a vybrat nej-
výhodnější nabídku. Vítězem výběrového řízení 
se stala stavební společnost Kočí a. s. s nabídko-
vou cenou 23,1 mil. Kč. Staveniště bylo předáno 
4. 10. a realizace by měla proběhnout tak, aby 
bylo objekt možné o  letních prázdninách při-
pravit pro jednu třídu mateřské školy, která je 
dočasně umístěna v budově nové školy, a dvě 
dětské skupiny pro naše nejmladší.

U-ramPa U nOvÉ šKOly

Koncem září byla u  hlavní silnice v  blízkos-
ti nové základní školy instalována U-rampa 
pro skateboard a  kolečkové brusle. Rampu 
jsme odkoupili jako používanou a  doufáme, 
že si u nás najde své příznivce. Mnozí se ptali, 
proč bylo vybráno právě toto místo. Instalace 
U-ramp bývá velmi problematická a pokud se 
umístí do klidné obytné části obce, tak je často 
terčem kritiky jako zdroj hluku. Z tohoto pohle-
du považujeme umístění u hlavní krajské silnice 

na Jílové, která je sama o sobě zdrojem hluku, 
za praktické, neboť by zde sportující děti nemě-
ly nikoho rušit a rampa by neměla nikomu va-
dit. Prosíme pouze rodiče, aby řádně dohlíželi 
na své děti, případně je důkladně instruovali 
o pravidlech bezpečnosti. Ježdění na U-rampě 
je samo o sobě rizikové, dochází na ní k různým 
zraněním, takže jízda bez chráničů a správného 
odhadu vlastních dovedností může být nebez-
pečná.
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Krok za krokem 
k nové škole 

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Starost o  školní budovy patří k  základním po-
vinnostem zřizovatelů škol. Opravy, nové stře-
chy, zateplování, přístavby, to vše starostové 
jako zřizovatelé dobře znají. Ale příležitost stát 
u  zrodu úplně nové školy „na zelené louce“ 
rozhodně nemá každý. nevyhovující technický 
stav starých budov se řeší rekonstrukcemi, ne-
dostatečná kapacity nástavbami, přístavbami. 
A  tak i  přes měnící se požadavky na průběh 
vzdělávání ve školách, samotné školy vypadají 
velmi podobně jako před 100 lety – třídy spo-
jené chodbami, kabinety, sborovna, ředitelna, 
v lepším případě samostatné prostory pro škol-
ní družinu. V  obci Psáry jen pár kilometrů od 
Prahy to ještě v roce 2005 vypadalo podobně. 
Historická budova školy z roku 1693 se čtyřmi 
prostornými třídami, úzké chodby, kancelář, 
malá jídelna. Vesnická málotřídka s  přibližně 
50  žáky. Jenže dospělých i  dětí v  obci rychle 
přibývalo a  již v  roce 2012 kapacita místní zá-
kladní školy stačila pouze 37  % dětí ve věku 
povinné školní docházky, přestože se učilo už 
i na detašovaných pracovištích. Ze Psár se stala 
největší obec v České republice bez úplné zá-
kladní školy.

Vedení obce, které vnímalo školu jako jeden 
z pilířů komunitního života v obci, mělo v této 
věci jasno – obec potřebuje budovu základ-
ní školy, do které se vejde všech 9 ročníků se 
dvěma paralelkami. novou základní školu pro 
21. století, která by odpovídala požadavkům 
moderní pedagogiky a  zájmu dětí. Samotný 
problém s kapacitou by asi nejrychleji a nejlev-
něji vyřešila kontejnerová stavba. Ale o  kvalit-
ní architektuře by se v  tomto případě hovořit 

nedalo. A škola historicky bývala v obcích chlou-
bou, sloužila desítky a  stovky let a  kultivovala 
i estetické cítění dětí. A tak jsme se v obci Psáry 
nakonec rozhodli pro komplikovanější, ale zod-
povědnější řešení a  vyhlásili jsme na novou 
školu architektonickou soutěž dle pravidel ko-
mory architektů. V  této fázi byla nejdůležitější 
co nejpřesnější definice požadavků, abychom 
vysoutěžili opravdu to, co ve své obci pro děti 
dnešní i budoucí chceme. Jsme poměrně kon-
zervativní obec a chceme si zachovat vesnický 
ráz. nemáme ambici dělat ze Psár a  Dolních 
Jirčan nové město a  uměle se propojovat 
s  Prahou. Chtěli bychom tu zachovat tradiční 
architekturu. Škola by měla být projektovaná 
s ohledem na okolí, respektovat vesnickou zá-
stavbu i obecní dominantu – kostel sv. Václava 
a šikovně zapadnout do panoramatu naší obce. 
Díky škole může vzniknout nový veřejný prostor 
a další centrum života v obci. 

Ale venkovní architektonické řešení je jen jed-
nou částí projektu. Troufám si říci, že tou důle-
žitější je celková vnitřní koncepce prostor školy. 
Od školní budovy jako takové očekáváme mno-
hem víc než jenom prosté splnění všech norem 
a  předpisů. Škola by měla mít ducha, příjem-
nou atmosféru i prvky, které by člověka prostě 
potěšily. nechtěli jsme zbytečně proinvestovat 
desítky milionů, ale najít chytré a inovativní ná-
vrhy, neboť škola 21. století nemůže být stejná 
jako v 19. století. Tematická a projektová výuka, 
individualizace vzdělávání, respekt k  potře-
bám jednotlivých žáků, práce v heterogenních 
skupinách i  důraz na vzdělávací autonomii, 
možnost, aby se děti staly experty v tom, co je 
zajímá – to jsou pro nás pedagogické trendy, 
kterým by naše nová škola měla vycházet vstříc 
a  jejichž rozvíjení by měla zásadním způso-
bem pomáhat. Hledali jsme návrhy, které jsou 
prevencí proti možné šikaně a pro děti zvyšují 
pocit bezpečí. nemysleli jsme na školu s dlou-
hými chodbami a  spoustou dveří, ale na bu-
dovu s množstvím inspirativních a příjemných, 
vzájemně propojených prostor, které dětem 

umožní vytvářet skupinky, sdílet se, relaxovat, 
bavit se, vzdělávat se i hrát. Dopoledne, odpo-
ledne i  třeba o  víkendu. nadchl nás koncept 
tzv. celodenní školy, která je opravdu komunit-
ním srdcem obce a propojuje svět formálního 
a neformálního vzdělávání napříč všemi gene-
racemi. Chtěli jsme, aby do nové školy byla za-
integrována obecní knihovna, kterou by sdíleli 
školáci a učitelé spolu s obyvateli obce, stejně 
jako sportovní zázemí a vlastně celou školu.

Architektonická soutěž byla vyhlášena 4. září 
2013 a přihlásilo se do ní 61 projektů, z  toho 
8 zahraničních. Velký zájem byl zároveň vel-
kým úspěchem, který ukázal, že architektonické 
soutěže mají svůj smysl. Odborná porota měla 
opravdu z čeho vybírat a do druhého kola po-
slala pět nejlepších projektů. Hlavní cenu vy-
hlásil 10. února 2014 tehdejší ministr školství, 
mládeže a  tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, 
MBA – zvítězila RAP partners s. r. o. s autory pro-
jektu Ing. arch. Ondřejem Píhrtem a  Ing. arch. 
Štefanem Šulkem.

Vítězný návrh nakonec snad ještě předčil svou 
inovativností naše očekávání. nejenom tím, že 
celá stavba je v pasivním standardu. Architekti 
navrhli budovu jako „klastrovou školu“, což zna-
mená, že se snažili opustit klasické schéma od-
dělených tříd a chodeb jako přechodových ko-
munikací, a soustředili se na propojení prostoru 
i  učících se skupin. Klastry v  ekonomice (sítě 
vzájemně propojených a  závislých firem) při-
nášejí potenciál zlepšení výsledků jednotlivých 
subjektů, zvýšení počtu inovací, iniciace vzniku 

nových skupin, zvýšení exportu, přilákání inves-
tic a podporu samotných zapojených subjektů 
i konkrétních regionů. A přesně tyto příležitos-
ti má vytvářet i nová škola pro žáky, pedagogy 
i celou obec. Skupiny tří učeben se společnou 
halou, hygienickým zařízením a  zázemím pro 
učitele tvoří tzv. klastr, nejmenší jednotku ško-
ly. Klastry jsou barevně odlišené, učebny jsou 
s halou vizuálně propojeny, tak aby děti moh-
ly diferencovaně pracovat na svých projektech 
a úkolech ve skupinách nejenom v samotných 
třídách, ale právě i  v  halách. Všemožná pra-
covní zákoutí, klasické lavice i skupinové stoly, 
pracovní plochy určené pro práci ve stoje, re-
laxační i hrací koutky. Různorodost a variabilita 
prostoru umožňují vysokou míru individualiza-
ce a autonomie ve vzdělávacím procesu, nabízí 
možnost pro práci v heterogenních skupinách 
a  vzájemnou spolupráci mladších se staršími 
v rámci klastrů, které i ve velké škole nabízí bez-
pečné rodinné prostředí i pro prvňáčky.

Srdcem školy je centrální část s  otevřenou jí-
delnou – tak jako se rodina či přátelé setkávají 
u  stolu, největším společenským místem pro 
setkávání dětí z jednotlivých klastrů je právě jí-
delna s venkovní terasou.

Samozřejmou součástí jsou dvě tělocvičny, ale 
aby nezůstalo jen u  nezbytného, kromě kom-
pletního vybavení na florbal a například horo-
lezecké stěny, obsahuje sportovní blok i taneč-
ní sál s baletními zrcadly či celoroční venkovní 
hřiště. Cílem je, aby si každé dítě mohlo vybrat 
tu svou pohybovou aktivitu, aby zde sportovali 
ti nejmenší, stejně jako teenageři, jejich rodiče 
i senioři – od rána do večera, od pondělí do ne-
děle.

Trendem 21. století je polytechnické vzdělává-
ní, IT technologie, stejně jako na druhé straně 
poctivé řemeslo, návrat k  přírodě, farmaření 
a  vlastní produkce. I  na tuto dichotomii nová 
škola myslí a snaží se ji ve vzdělávacím prostoru 
propojit. Vedle „hight-tech“ audiovizuální labo-
ratoře, odkud je možné např. i vysílat školní rá-
dio, tu stojí řemeslná dílna a umělecký ateliér, 
se školní zahradou sousedí školní farma a v mo-
derním kulinářském centru je prostor na zpra-
cování vlastních produktů. 

financOvání PrOJeKtU:
•	 238 539 773 Kč – dotace na stavbu od 

MŠMT
•	 49 972 967 Kč – dotace na pasivní stan-

dard budovy od SFŽP
•	 11 806 000 Kč – dotace na stavbu od 

Středočeského kraje
•	 2 902 995 Kč – dotace na vybavení odbor-

ných učeben z IROP
•	 cca. 3 mil. Kč – žádost o dotaci na polytech-

nické vzdělávání, program ITI
•	 cca 110 mil. Kč – spoluúčast z rozpočtu 

obce Psáry a investiční úvěr

tÉma — šKOla
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Slavnostní 
otevření  
nové školy

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

3. září 2019 —  Otevřeno, zahájeno, oslaveno! 
Děkujeme všem hostům za fantastickou atmo-
sféru a zaměstnancům školy za obrovské nasa-
zení. Bylo nás opravdu hodně – školáci, učitelé, 
rodiče, pan starosta, zastupitelé současní i mi-
nulí, pan ministr, senátoři, poslanci, středočeský 
pan radní, okolní starostové, ředitelé, architekti, 
odborníci, přátelé, sousedé psárští i  jirčanští. 
na tento den budeme v Psárech dlouho vzpo-
mínat! Máme novou školu. nádhernou školu! 
Slavnostní atmosféra se přímo zhmotnila ve 
snímcích jirčanského fotografa Rudy Heráka. 
Pokud jste byli při tom, pojďte nad fotkami za-
vzpomínat, a pokud jste nemohli přijít, tak na-
koukněte alespoň prostřednictvím krátké foto-
reportáže.

Slavnostní otevření Základní školy Amos pro-
běhlo v úterý 3. září 2019. Velký okamžik, na 
který naše obec roky a roky čekala

Bylo nám velkou ctí, že otevřít naši školu přijel 
sám pan ministr školství Robert Plaga. MŠMT 
na stavbu školy přispělo částkou 238 mil. Kč 
 

Slavnostní den zahájila zpěvem národní 
hymny sólistka národního divadla Andrea 
Kalivodová, která žije v obci Psáry 
 

Do připravené časové schránky byla uložena 
poselství a schránku jsme pak společně zako-
pali pod kořeny stromu u hlavního vchodu

Pamětní listina ZŠ Amos, která světlo světa 
spatří nejdříve za desítky let. Pan ředitel ji 
vložil do časové schránky, stejně jako ostatní 
hosté svá poselství pro příští generace 

Jako první se sázení stromu ujali pan ministr 
Robert Plaga s panem starostou Milanem 
Váchou 
 

Slavnostního otevření se zúčastnilo cca 
600  lidí. Na organizaci se velkou měrou podí-
lely i dívky ze šesté třídy, které se ujaly regist-
race a vítání hostů

Nedílnou součástí slavnostního dne byly 
komentované prohlídky nové školy. V průběhu 
září a října si v rámci komentovaných prohlí-
dek prošlo školu téměř 600 lidí. Mezi prvními 
byl i pan ministr a další významní hosté

Frontman kapely Bůhví Martin Hrubý nejdří-
ve moderoval slavnostní zahájení, a pak to 
se svými muzikanty na pódiu parádně rozjel. 
Tancovalo se, zpívalo a soutěžilo … 

Pan poslanec Jan Farský před plnou tribunou 
pospíchá k pódiu – slavnostní den měl kromě 
důstojných okamžiků i chvíle velmi zábavné 
a plné smíchu

Autor fotografií: Ruda Herák,  
www. ruda-herak-fotograf.webnode.cz



18 www.psary.cz  Psárský ZPRAVODAJ / říJen / 2019 19

Třídy nové školy jsou prostorné, plné denního 
světla a přizpůsobené tak, aby se v nich dětem 
i učitelům dobře učilo 
 

Prosluněná knihovna s velkými okny do ulice 
bude v dopoledních hodinách sloužit ško-
lákům a odpoledne a večer všem čtenářům 
z naší obce. Každý měsíc budeme dokupovat 
nové knihy!

O fantastické občerstvení se postaral tým 
školních kuchařů. Před hosty i dětmi se 
blýskli v tom nejlepším světle, jak vynikají-
cím jídlem, tak profesionálním aranžováním 
a  servírováním

Během slavnosti byly děti oblečeny v barvách 
svých klastrů, a tak se všechny třídy i v tom 
množství lidí snadno našly, sešly a společně 
poobědvaly 

Pro obědy mají děti k dispozici i venkovní te-
rasu. No řekněte, takový vynikající oběd venku 
na sluníčku, je to ještě vůbec škola? 
 

Pomyslnou třešničkou na dortu slavnostního 
cateringu byla čokoládová fontána – obsluha 
musela během dopoledne dvakrát nastartovat 
auto a zajet pro další suroviny

V přízemí se nacházejí prostory školní družiny 
s velkými okny a přímým vstupem na zahradu 
 
 

Prostoru pro hry a sport mají děti ve škole 
i kolem školy dost už od prvních dnů – tělo-
cvičny, baletní sál, přestávkový dvůr, venkovní 
sportoviště i hrací plochy s grafickými prvky 
rozhýbají snad každého

Šatny druhého stupně jsou součástí velké pře-
stávkové haly, bez temných a nepřehledných 
zákoutí, aby se všichni ve škole mohli cítit 
bezpečně

Pobytové střechy jsou určené pro venkovní 
 výuku a relaxaci. Proč být zavřený ve třídě, 
když je venku krásně? 
 

Přestávková hala druhého stupně, komunitní 
místo, prostor pro setkávání, relaxaci i hry 
 
 

Dětem jsme do školy koupili i stolní fotbálek 
a air-hokej, aby si o přestávkách mohly užít 
zábavu a legraci. Už po prvních hodinách bylo 
jasné, že ani leckterý rodič neodolá
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Přestávkový dvůr pro první stupeň, místo, kde 
si děti mohou při pohybu vybít nastřádanou 
energii. Když vyloženě nelije jako z konve, 
mohou tu být za každého počasí

Na jeden školní rok v nové budově školy 
nalezne útočiště i školková třída předškoláků, 
dokud pro ně nezrekonstruujeme budovu 
staré školy

Nová škola 
očima dětí
A jaké sklidila hodnocení škola v  prv-
ním „ zahřívacím“ měsíci v  očích šesťáků 
a  sedmáků? 

nová škola je prima. Moc se nám líbí velké pro-
story, hlavně jídelna, kde navíc výborně vaří. 
Dřív jsme měli jídelnu maličkou a jídla nám čas-
to nechutnala. Oceňujeme školní svačiny, byl to 
skvělý nápad. Ráno při vstupu do školy je ale 
cítit vaření z kuchyně po celé budově, což není 
příjemné. Vše ve škole je nové a hlavně moder-
ní. Líbí se nám technické vymoženosti, napří-
klad venkovní žaluzie. Když už jsme u oken, jsou 
velká a my máme krásný výhled do okolí. Máme 
super tělocvičny. Výborné jsou skříňky, máme 
každý svoji. Dříve jsme se do minišatny ve škole 
jako šesťáci sotva vešli. V budovách nové ško-
ly je fakt dostatek sociálních zařízení, to je taky 
fajn. A líbí se nám, že v každé třídě jsou stejně 
jako dřív nádoby na tříděný odpad. Co nás štve 
je, že se nemůžeme volně pohybovat po areá-
lu školy. Taky nechápeme, proč jsou tak velké 
chodby a  třídy poměrně malé, mohly být vět-
ší. V jídelně byly zrušeny tácy, což nás mrzí, ale 
způsobovalo to fronty při vracení nádobí, tak 
se asi nedá nic dělat. na chodbách nám chybí 
odpadkové koše. Mrzí nás, že zatím není zpří-
stupněna obecní knihovna. A  nepříjemné pro 

nás je dočasné umístění tříd mateřské školy 
ve druhém patře nad námi, protože jejich pro-
gram způsobuje dost velký hluk.

Společné názory žáků ze 7. A

V nové škole se nám líbí. Kuchaři jsou sympaťá-
ci, je lepší jídelníček a dostáváme i větší porce. 
Kuchyně je fakt skvělá a jídelna obrovská, na to 
jsme vůbec nebyli zvyklí. Vůbec jsou ve škole 
pěkné velké prostory. Super jsou velká okna 
s moderními roletami a z nich máme ještě hezký 
výhled do okolí. Líbí se nám tělocvičny a multi-
funkční hřiště. A  to, že u  nich máme šatny, je 
fakt luxus. Taky oceňujeme odborné učebny 
– dílnu, kuchyňku, výtvarný ateliér a  hudebnu. 
Moc se nám také líbí, že máme v  šatně, která 
je prostorná, každý svoji vlastní skříňku. Z  ko-
houtků teče dobrá pitná voda, ve staré škole 
v ní byly různé pachutě. Je tu dostatečné herní 
vybavení, jako třeba stolní fotbálek. A konečně 
funguje školní klub. Po škole je rozmístěn do-
statek záchodů a  jsou čisté. Fajn jsou barevné 
sedací kostky na chodbách. naše nová škola je 
hezčí a  přehlednější než ta stará. Přesto něja-
ké výtky máme. Když už je pro každého v šatně 
skříňka, mohly být větší, v zimě se nám do nich 
věci možná ani nevejdou. Taky nás mrzí, že ve 
škole nezvoní a  že o  přestávkách nemůžeme 
chodit ven. Budova je hezká, ale škoda, že není 
barevná. A asi nějak nefunguje odhlučnění ve 
stropech a stěnách, protože vše slyšíme, hlavně 
třídy mateřské školy z druhého patra.

Společné názory žáků ze 6. B

www.stopka.czKlimentská 46, Praha 1

DOKONALÉ KONTINENTÁLNÍ POSTELE
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Staročeský 
advent
Zveme vás na Staročeský advent, který se koná 
7. prosince na dolnojirčanské návsi od 12.30 
do 18 hodin. 

Čeká vás bohatý program, v  rámci kterého se 
můžete těšit na tradiční vystoupení dětí ze ško-
ly a  školky. Sváteční atmosféru dotvoří pásmo 
šansonů a písní s vánoční tematikou v podání 
Světlany nálepkové. 

Děti si užijí jízdárnu 
s koníkem, poníkem 
a oslíkem, uvidí živý 
Betlém a  rozhodně 
nebude chybět ani 
čert s  Mikulášem 
a  samozřejmě mi-
kulášská nadílka 
a  spousta dal-
ších překvapení. 
náměstí bude plné 
voňavých dobrot 
včetně nepostra-
datelného svařáku, 
pečených kaštanů a trdelníku. Již tradičně bě-
hem odpoledního programu představíme i no-
vý obecní kalendář, který si zde budete moci 
i zakoupit. V 17–17.30 hod. společně rozsvítíme 
vánoční strom, který je každoročním symbolem 
blížících se Vánoc.

sOciální a KUltUrní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

POJeďte s námi dO divadla

Listopadová cesta za kulturními zážitky se usku-
teční 26. 11. Od 19 hodin nás v divadle Palace 
čeká úspěšná komedie miláček anna.

Odjezd je v  17.15 hod. z  tradičních zastávek 
Psáry, Psáry OÚ a Dolní Jirčany. Vstupenky lze 
zakoupit v pokladně OÚ za cenu 250 Kč (o 50 % 
nižší než v divadle).

Bulvární komedie Marca Camolettiho Miláček 
Anna se na prknech divadla Palace úspěšně hra-
je již deset let. Celý děj se odehrává v  jednom 
pokoji, kde se dveře netrhnou. Manželé si po-
třebují poněkud odpočinout od letitého vzta-
hu, a tak si to vyzkoušejí s náhradními partnery. 
nicméně na konci se zase rádi vrátí do rodinné-
ho hnízda. A proč se hra jmenuje Miláček Anna? 
Protože hospodyně Anna je ta, která nepřehled-
né hemžení v  jedné domácnosti kočíruje tak, 
aby vše dobře dopadlo...

V rolích manželů uvidíte Davida Prachaře 
a  Vandu Hybnerovou, v  rolích jejich „ná-
hradních partnerů“ hrají Saša Rašilov a  Linda 
Rybová.

Výlet nejen 
za vánočními 
ozdobami

Ing. Jitka Svobodová

Letošní poslední jednodenní výlet nás zavede 
na severovýchod Čech a uskuteční se 7. 11. 

Dopoledne strávíme ve Dvoře Králové, kde 
jsme po velkém úspěchu z loňského roku zare-
zervovali exkurzi do výrobny vánočních ozdob. 
V  rodinné firmě z počátku minulého století se 
dozvíme, jak se ozdoby foukají, stříbří, barví 
a dekorují, ty nejkrásnější si pak budeme moci 
vybrat a zakoupit v podnikové prodejně za zvý-
hodněné ceny.

Druhou zastávkou bude Třebechovické mu-
zeum betlémů. nejcennějším a  nejobdivova-
nějším betlémem je unikátní mechanický bet-
lém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa 
Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. 
Je to jediný betlém v České republice prohláše-
ný za národní kulturní památku, který byl před 
sto lety vyroben ze dřeva a skládá se z více než 
dvou tisíc vyřezávaných dílů.

Pokračovat budeme prohlídkou malebného ba-
rokního zámku Karlova Koruna v Chlumci nad 
Cidlinou, který již více než tři století patří k ne-
odmyslitelnému panoramatu města. Zámek ne-
se typické prvky Santiniho geniality. Stejně jako 
zámek je s městem spjat i  rod Kinských, kdysi 
nejvyšších lovčích Českého království. expozice 
jsou proto zaměřeny jak na šlechtický rod 
Kinských, tak na chov koní na Chlumecku.

Posledním bodem programu bude procházka 
kouzelným lázeňských parkem a kolonádou ve 
městě Poděbrady. Tam budeme moci ochutnat 
minerální vodu, posedět v některé z kavárniček 

či restaurací, prohlédnout si květinové hodi-
ny nebo vilu Kouřimku, kterou znají fanoušci 
 seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Během jednotlivých zastávek bude jen krat-
ší individuální volno, první možnost pozdního 
oběda bude až v Poděbradech, nezapomeňte 
proto na svačinu!

Vzhledem k  pestrému programu očekávejte 
návrat domů ve večerních hodinách! 

Odjezd bude v  7  hod. z  tradičních zastávek – 
z  autobusové zastávky v  Psárech, od OÚ a  ze 
zastávky v Dolních Jirčanech. Cena 300 Kč pro 
trvale hlášené, pro ostatní 400 Kč. Zájemci se 
mohou hlásit a  zároveň uhradit cenu zájez-
du v  pokladně OÚ do 4.  11. Více informací 
získáte u  místostarostky Vlasty Málkové, tel. 
602 714 101.

disKUzní středa
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou Vlastou Málkovou. Setkání 
se koná na Obecním úřadu v  Psárech dne 
20. listopadu od 14.30 hodin.
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Jirčanský 
Krampus  
se blíží
Prázdniny jsou pryč, slunce ztrácí sílu, dny se 
krátí, a  to je ideální počasí pro strašidla a čer-
ty. Průvod Mikulášů, andělů a  čertů Dolními 
Jirčanami neboli MALÝ JIRČAnSKÝ KRAMPUS 
se už chystá! Sraz bude 29. 11. v 18 hodin na 
místě označeném cedulí KRAMPUSPLAC. Je to 
místo na křižovatce ulic Hlavní a na Vysoké po-
blíž Kouzelných bylinek. Průvod půjde pohodo-
vým krokem za alegorickým vozem ulicí Hlavní 
až na náves, dále ulicí K Lůžku na dolnojirčan-
ské hřiště. Připojení do průvodu je samozřejmě 
možné kdykoliv. Podmínkou účasti v  průvo-
du jsou masky strašidelných bytostí, kreativitě 
a nápadům se však meze nekladou.

Adventní zájezd 
do Drážďan

Ing. Jitka Svobodová

Sociální komise vás zve na oblíbený celoden-
ní předvánoční zájezd, který se koná v sobotu 
30.  listopadu. Tento rok si pro velkou oblíbe-
nost u našich občanů zopakujeme Drážďany.

nejstaršímu německému vánočnímu tr-
hu, drážďanskému Štrýclmarktu (německy 
Striezelmarkt), je letos 585 let. Jednu z  hlav-
ních atrakcí a  oblíbený fotomotiv vánočního 
trhu představuje 14,61 m vysoká krušnohorská 
stupňová pyramida. Štrýcl (německy Striezel), 
adventní pečivo a předchůdce dnešní drážďan-
ské štoly „Dresdner Christstollen“, dal trhu jeho 
jméno již v pozdním středověku. 

Štrýclmarkt nabízí poklady ze saských pekáren 
a tradiční výrobky řemeslníků z Drážďan a při-
lehlého okolí. řezbářské a  soustružené zboží 
z Krušných hor, modrotisk a keramika z Lužice, 
perník z města perníku Pulsnitz, krajky z Plavna 
a ochranovské adventní hvězdy tzv. „Herrnhuter 
Sterne“ se těší velké oblibě dnes stejně jako 
dříve.

Kromě Štrýclmarktu je letos v  Drážďanech 

dalších devět vánočních trhů. Od zámeckého 
nádvoří Stallhof až po dřevěné sruby jako na 
horách ve stylu Après Ski na náměstí Postplatz. 
Třpytivá vánoční míle vede od hlavního nádraží 
„Hauptbahnhof“ přes Prager Straße k náměstí 
Altmarkt, kolem kostela Frauenkirche přes ná-
městí neumarkt až na druhou stranu Labe k tr-
hu Augustusmarkt na ulici Hauptstraße.

Koho by více zajímala kultura, může navštívit 
některou z výstav, navozujících vánoční náladu. 
V Městském muzeu je to například „Konferenz 
der Plastiktiere“, sjezd umělohmotných zvířá-
tek z časů nDR a SSSR. Jistotou je pak Zwinger 
s galerií starých mistrů. nebo si můžete udělat 
procházku starým městem s návštěvou vyhláše-
ného kostela Frauenkirche.

V okolí náměstí Altmarkt je mnoho obchodů 
včetně oblíbeného Primarku, takže můžete po-
řídit i vánoční dárky.

Cena zájezdu je 400 Kč, pro trvale hlášené ob-
čany ze Psár a Dolních Jirčan jen 300 Kč. Cena 
nezahrnuje pojištění. Své místo si rezervujte 
a  platbu uhraďte do 8.listopadu na pokladně 
obecního úřadu. Zájezd se uskuteční při mi-
nimálním počtu 30 účastníků. Čas odjezdu je 
v 7 hodin ráno ze zastávek Psáry – pekárna a ná-
ves Dolní Jirčany. Případné dotazy směřujte na 
paní Vlastu Málkovou – malkova@psary.cz nebo 
602 714 101. 

Přivítejte advent 
vlastním věncem 
či svícnem!
Srdečně vás zveme na vlastnoruční výrobu ad-
ventních věnců, svícnů či jiných dekorací.

Všichni zájemci se již tradičně sejdou na obec-
ním úřadu v neděli 1. 12. od 13.30 do 17 hod. 
Vzhledem k  omezenému počtu míst je nutná 
rezervace 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 korpu-
sy na věnce, podkalíšky na svíčky a svíčky.

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

Blanka Vodičková

GaraGe sale

Děkujeme za přízeň všem, kdo se v září zapojil 
a  zúčastnil prvního psárského a  dolnojirčan-
ského Garage sale. Těšíme se na spolupráci 
na dalším ročníku, ve kterém počítáme s  in-
tenzivnějším zapojením místních obyvatel. 

M. Víšková
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Ladislav Adámek

František Burián

Karel Čech

Hana Černá

Zdeňka Girgová

Ludmila Gorshkova

Jan Helebrant

František Chramosta

Vladislav Jech

Zdeněk Márovec

Marie Nosková

Eva Šeffnerová

Eva Titlová

Karel Vacek

Emilie Vorschneiderová

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v listopadu a prosinci 
oslaví svá významná životní jubilea!
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hrUdní Páteř
Anna Crhová

Zveme vás na další díl vzdělávacího a sebepo-
znávacího cyklu „CeSTA PODÉL PÁTeře“, který 
vede zkušená fyzioterapeutka a  lektorka jógy 
Bc. Anna Crhová.

Čtvrtek 21. 11., 14.30–16.00 hod.

Hrudní páteř se úzce pojí s naším dechem – bu-
deme tedy rozebírat kromě pohybového sys-
tému i symboliku dechu, jeho vliv na naše tělo 
a  terapeutické použití základních dechových 
technik. Věděli jste, že dechová cvičení jsou zá-
klad pro léčbu skoliózy? Takovou má dech sílu! 
energetická rovina se zde týká oblasti srdce – 
tedy roviny spojení emocí a myšlenek. Od to-
ho se úzce odvíjí i kvalita našeho prožívaného 
života.

Kreativní dílny 
nejen pro 
seniory
Mnozí z vás se na nás obrací se zájmem o akce, 
které pořádáme pro seniory. Sociální a kulturní 
komise pro všechny občany bez rozdílu věku 
připravila řadu kreativních dílen, kde si může-
te osvojit různé výtvarné techniky, např. práci 
s  papírem (scrapbooking). na tomto setkání 
budeme tvořit pod vedením Renaty Fialové 
jmenovky na dárky a ozdobné obálky s vánoční 
tematikou.

Materiál pro výrobu bude na místě k dispozici 
a výrobky si odnesete domů.

Cena pro občany Psár a Dolních Jirčan 120,- Kč 
a pro ostatní 190,- Kč (materiál v ceně kurzu).

Úterý 3. prosince od 17 do 19 hod.

Počet míst je omezen. Zájemci se mohou hlásit 
na e-mail mihely@psary.cz. S sebou si vezměte 
dobrou náladu a nůžky.

každý týden

úterý Jóga a meditace
8.30 

10.45 škola
středa Výuka country tanců 8.00 Laguna
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna
listopad

4. 11. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
5. 11. Háčkování figurek 14.00 OÚ
6. 11. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ

7. 11.
Výlet na severovýchod 
Čech 7.00 zastávky

20. 11. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
20. 11. Diskusní středa 14.30 OÚ
21. 11. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

21. 10.
Setkání seniorů – hrudní 
páteř 14.30 OÚ

21. 11. Háčkování figurek 16.30 OÚ

26. 11.
Divadlo Palace – Miláček 
Anna 17.15 zastávky

30. 11. Adventní trhy Berlín zastávky
prosinec

1. 12. Adventní věnce – vázání 13.30 OÚ
2. 12. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
4. 12. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
5. 12. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
5. 12. Háčkování figurek 14.00 OÚ

7. 12. Staročeský advent 12.30
náves 
D. J.

12. 12. Kavárnička 10.00 OÚ
18. 12. U3V – vánoční posezení 14.00 OÚ
19. 12. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
19. 12. Setkání seniorů – Vánoce 14.00 OÚ
31. 12. Silvestrovský pochod 10.00 před OÚ
 Reiki a korálkování dle dohody

KALENDÁŘ AKCÍ
PRO SenIORY

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

Lázně Hokovce – informace pro účastníky

Odjezd je z Dolních Jirčan z návsi v sobotu 
9. 11. v 18 hodin. Dojezd okolo 1 hod., uby-
tování. V neděli začíná stravování až obědem. 
Restaurace je otevřena od 7 hod., kdo bude 
mít zájem, může si zde koupit snídani.



Jižní Anglie 
a Cornwall

Ing. Jitka Svobodová

Ve dnech 7. 6. 2020–12. 6. 2020 pořádáme zá-
jezd na největší z britských ostrovů. Je to zatím 
nejvzdálenější destinace, kterou společně na-
vštívíme.

Čeká nás to nejkrásnější z  turisticky velmi při-
tažlivé oblasti, užijeme si přírodu, moře, útesy, 
výhledy, nádherné zahrady a panská sídla či his-
torické objekty. Program zatím není definitivní, 
může se ještě pozměnit s ohledem na vybrané 
hotely, ale to zásadní již můžeme zveřejnit:

1. den 
Odjezd v  brzkých ranních hodinách z  obce, 
průjezd německem, kde si uděláme zastávku 
v městě Rothenburg ob der Tauber, které pat-
ří k nejkrásnějším místům tzv. Romantické stez-
ky. Středověké staré město, jehož siluetu tvoří 
42  věží, vytváří jedinečnou atmosféru dávných 
dob a není tedy divu, že si jej jako kulisu vybírají 
filmaři z celého světa. Poté budeme pokračovat 
do Aachen (Cách), města korunovace římských 
císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. 
Velikého a  osmibokou dvoupatrovou kaplí je 
nejvýznamnější stavbou z karolínské doby. Dále 
je k vidění gotická radnice, lázeňský park, kolo-
náda nebo množství zajímavých skulptur po ce-
lém centru města. následuje ubytování v hotelu.

2. den 
V brzkých hodinách odjedeme do francouzské-
ho Calais, odkud se projedeme vlakem pod 
hladinou kanálu La Manche, abychom o  něko-
lik desítek minut později vyjeli ve Velké Británii. 
naše putování pak bude pokračovat do města 
Brighton, ale mezitím si uděláme ještě několik 
zastávek. První bude typická anglická vesnička 
Rye, kdysi významný přístav, kde se poprvé se-
známíme s anglickou architekturou, zahrádkami, 
kočičími hlavami či čajem. Podruhé zastavíme na 
místě s úchvatnými scenériemi a křídovými úte-
sy Seven Sisters, kde si uděláme krátkou roman-
tickou procházku. Poté nás čeká Brighton, místo, 
které si natolik oblíbil i  Princ Regent, že si zde 

nechal vybudovat Royal Pavilion, palác s extra-
vagantním exteriérem s prvky islámské architek-
tury. Ten si nenecháme ujít stejně jako vyhlášené 
brightonské molo. Večer přesun do hotelu.

3. den 
Po snídani se vydáme dále na západ s první za-
stávkou v městečku Chichester, kterému vévodí 
katedrála, jejíž věž je údajně jediná anglická ka-
tedrální věž viditelná z moře. Katedrála sv. Trojice 
byla založena r. 1075 a my si ji půjdeme prohléd-
nout. Poté pojedeme do nedalekého přístav-
ního města Porstmouth, jehož suché doky jsou 
nejstarší stále používané ve Velké Británii. Část 
dne strávíme v Royal Historic Dockyard. Ty hostí 
několik slavných lodí, které lze prozkoumat od 
horní paluby až po kýl. My uvidíme loď HMS 
Victory, která bojovala ve slavné bitvě u  mysu 
Trafalgar a na její palubě zemřel britský admirál 
Horatio nelson. Poté se projedeme lodí kolem 
přístavu britského válečného loďstva a  pokud 
bude čas, vyjedeme výtahem na věž emirates 
Spinnaker Tower, odkud ze z  výšky sto metrů 
otevírá nádherný pohled na vedlejší Historic 
Dockyards, okolní ostrovy a pobřeží jižní Anglie. 
Odpoledne se přesuneme k městu Exeter, kde 
budeme tento den končit. Pokud zbude čas, 
navštívíme na trase ještě některou z  vyhláše-
ných anglických zahrad. Historie města exeter 
je spojena s čarodějnictvím a mnoha pověstmi 
a  legendami. Strašidelnou atmosféru dodávají 
městu věže z červených cihel. nejvyhledávanější 
stavbou je bezesporu zdejší katedrála, která se 
řadí k nejskvostněji zdobeným ve Velké Británii.

4. den 
Po snídani přejedeme do oblasti Cornwallu 
k  St  Michael´s Mount, což je přílivový ostrov, 
na jehož vrcholu vyrostl benediktinský klášter. 
V  roce 1659 koupila celý skalní blok rodina 

St Aubyn, která zde žije dodnes. Klášter nejdří-
ve přeměnili na své letní sídlo a v 18. století se 
sem natrvalo přestěhovali. Strmé svahy osadili 
subtropickými stromy a  keři a  vytvořili tu pře-
krásnou zahradu. Po prohlídce ostrova zamíříme 
k Land´s end, nejzápadnějšímu bodu jižní Anglie 
v hrabství Cornwall. Zde si z až 210 metrů vyso-
kých útesů užijeme dechberoucí výhledy – za 
jasných dnů lze spatřit i 45 km vzdálené souo-
stroví Scilly. Odpoledne cestou zpět do exetru 
se projedeme drsnou krajinou do mlhy zahale-
ných vřesovišť, bažin a žulových skal národního 
parku Dartmoor. nabízí rozmanitou krajinu, od 
ponurých mokřin, které inspirovaly sira Arthura 
Conana Doyla k  napsání Psa Baskervillského, 
přes nádherná údolí řek až po malebné vesničky 
a domky s doškovými střechami. 

5. den 
Po snídani se vydáme do muzea pod otevřeným 
nebem Chichester Weald & Downland Living 
Museum, kde si prohlédneme více než 50 his-
torických budov z doby od roku 950 do 19. sto-
letí. Vidět tu tak je možné jak repliku anglosaské 
haly, tak malinký kostelík z doby vlády eduarda 
VI. Pokud bude čas, odpoledne se zastavíme 
na hradu Hever Castle, rodišti Anny Boleynové 

s  překrásnými zahradami. Obdivovat budeme 
rybníky Half Moon Pond nebo Two Sister´s Pond, 
vodopád, jeskyně nebo další zahradu Tudor 
Garden s více než 4000 růžovými keři. navečer 
přesun tunelem zpět na kontinent a dojezd do 
hotelu v Belgii.

6. den 
Po snídani prohlídka Brugg. Jedno z  hlavních 
center hanzy a  nejkrásnějších belgických měst 
si zachovalo množství památek z dávných dob. 
Uzavřené centrum města je prošpikované vod-
ními kanály řeky Reie a uličkami dlážděnými ko-
čičími hlavami. V jeho středu leží náměstí Markt 
se zvonicí Belford, na náměstí Burg je Bazilika 
Svaté krve, za pozornost stojí Dvůr bekyní ne-
bo Michelangelovo sousoší Madona s  dítětem 
v kostele Panny Marie. A k tomu úžasné belgické 
pralinky a hranolky! Po prohlídce města se vydá-
me na cestu domů. návrat do Psár v pozdních 
nočních hodinách.

Cena zájezdu je 11 000 Kč pro místní občany, pro 
ostatní 13 000  Kč. V  ceně je zahrnuta doprava, 
ubytování v dvoulůžkových pokojích se snídaní, 
vstupné do některých objektů, průvodce. Cena 
neobsahuje pojištění, večeře a další fakultativní 
vstupy. Upozorňujeme také, že vzhledem k nejis-
té situaci ohledně brexitu může být cena zájezdu 
upravena s ohledem na kurz libry. Vyhrazujeme 
si změnu programu. Podrobnosti budou upřes-
něny po aktualizaci cen na rok 2020.

Prosíme o zaplacení částky 4 000 Kč do  15. 1. 2020 
a  doplatek 6 000  Kč (8  000  Kč) do 31.  3.  2020. 
Podrobné informace u  místostarostky Vlasty 
Málkové: malkova@psary.cz nebo 602 714 101.
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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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Ing. Eva OntlOvá, Dolní Jirčany

Po odchodu do důchodu jsem se obávala, že nebudu dostatečně využívat 
svůj mozek a stáří se projeví s celou parádou. Proto jsem uvítala aktivity 
pro seniory, které mé představy rázem změnily. nejdříve jsem se pustila 
do Univerzity třetího věku, pak do keramiky, tancování a výletů. Poslední 
dobou se mi moc líbí seriál přednášek o páteři. Těším se na další díly!

DanIEla ZnamEnáčkOvá, Štědřík

Když jsem dosáhla věku, ve kterém jsem ukončila pracovní činnost, velmi 
ráda jsem se zapojila jako seniorka do četných aktivit nabízených OÚ Psáry. 
S dalšími seniory navštěvuji Univerzitu třetího věku, velkou radost mi rov-
něž přináší účast při nacvičování country tanců. Potěšení mi přináší i na-
vštěvování místní školky a čtení pohádek dětem. Líbí se mi i další činnosti 
a kulturní akce pořádané OÚ Psáry. 

HElEna BrEZIkOvá, Psáry

V naší obci máme kroužek korálkování, kde se pravidelně scházíme v dob-
ré partě. Ručně vyrábíme zajímavé a někdy i výtvarně náročné figurky, oz-
doby, kytičky, andělíčky, košíčky a spoustu dalších zajímavých předmětů. 
některé z těchto výrobků nabízíme i při různých oslavách a příležitostech. 
Podle zájmu obdivovatelů se naše výrobky líbí, děláme je s láskou a s nad-
šením. Budu ráda, pokud budeme v naší bohulibé práci pokračovat. 

ZDEnka lExOvá, Dolní Jirčany

nejvíce mne z nabídky zaujala keramika, kde se mohu odreagovat od sta-
rostí, dostat se do příjemné pohody, kde myslím jen na tvorbu keramic-
kých předmětů. Vyrábíme i podle vlastních předloh, a  tak mohu vytvořit 
třeba i něco na dekoraci zahrady. Jsme v příjemném prostředí a dobrém 
kolektivu. Vzájemně si radíme a pomáháme se zdokonalovat. Máme i pří-
jemnou instruktorku, a tak keramika nemá chybu. Budu ráda, pokud tenhle 
kurz bude i nadále pokračovat. 

luDmIla BurIanOvá, Psáry

Trvalkou dění v obci je setkávání se žen, které upřednostňují zdraví a du-
ševní pohodu před touhou po pohodlí a konzumem. Jsou to absolventky 
kurzu Reiki, který jsme uskutečnili nejen pro seniory, ale i pro ostatní zájem-
ce už třikrát. na pravidelných setkáních si vyměňujeme zkušenosti s pou-
žíváním této energie a radujeme se z úspěchů. Všichni to konáme s láskou 
k sobě i druhým. A tak slovo „láska“ se přeměňuje ve skutek. 

Od hlavy až k patě.
Bez čekání
30 odborností
prémiové lékařské péče

Health. The greatest wealth.

Domluvte si svou návštěvu 
na našich klinikách ještě dnes.

Začít můžete na canadian.cz

CanadianMedical_PsarskyZpravodaj_176x250mm.indd   2 10/09/2019   09:19

Ohlasy seniorů
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Pohádkový les 
poosmé aneb 
zvládáme to za 
každého počasí

Martina Jedličková

Je to tak, jednou to přesně podle hesla, že vý-
jimka potvrzuje pravidlo, přijít muselo. Sluníčko 
nám v  porovnání s  předešlými ročníky vůbec 
nepřálo, dopolední příprava probíhala v  zimě 
a v takovém dešti, až jsme se báli, že nám zničí 
veškeré značení pohádkových tras i rozestavě-
né kulisy. Situaci zachránilo léty a  praxí zdo-
konalené umění poručit větru a  dešti, kterým 
vládne naše paní místostarostka Vlasta, a  od-
polední „ostrý“ provoz jsme zahájili sice v niž-
ších teplotách, než na jaké jsme byli zvyklí, ale 
bez deště!

Opět díky skvělé organizaci Vlasty Málkové, nad-
šení všech dobrovolníků a jejich odhodlání vydr-
žet i v 16° C například v lehkých princeznovských 
šatičkách Princezny na hrášku či tričkách a kraťa-
sech Rychlých šípů měli všichni účastníci k dispozi-
ci dvacet různých stanovišť na dvou pohádkových 
trasách. Společně si tak mohli dát třeba ke svači-
ně jitrnici, jakou svět neviděl, pomohli Lotrandovi 
a  Zubejdě nebo Makové panence s  motýlem 
emanuelem navlékat rozkutálené korálky, stali se 
z  nich zruční řemeslníci i  navzdory „umění“ Pata 
a Mata, umíchali lektvary ve velmi populární čaro-
dějné dílně Malé čarodějnice. Lektvary asi oprav-
du fungovaly, protože se po ochutnání jednoho 
zvláštního oranžového lektvaru najednou začali 
dospělí tvářit tak nějak veseleji. Zkrátka, kdo umí, 
ten umí, a kdo nezažil, nepochopí ! navíc lze le-
tos konstatovat, že kdo měl na stanovišti „chlupa-
tý“ zvířecí kostým, ten to vyhrál.

stalO se
V cíli si děti opět vychutnaly luxusní trdelník, na 
který i letos stály fronty a jenž se stal opět jed-
ním z velkých favoritů Pohádkového lesa a trou-
fám si říci, že již jeho nedílnou součástí. Velké 
díky za něj.

Opékání špekáčků u ohně v chladném počasí 
přišlo tentokrát velmi vhod a navzdory zimě se 
děti nedokázaly vzdát ani oblíbeného aquazor-
bingu. Jako odměnu za úspěšné splnění všech 
úkolů a nástrah své trasy děti tentokrát ve svých 
taškách našly originální hru „Slovíčkovaná“, kte-
rá je autorským dílem z  dílny Vlasta + Lenka 
+ Martina. Krabička, kterou děti dostaly, je zá-
kladem a zároveň prvním dílem hry, která bu-
de postupně doplňována v  dalších ročnících 
Pohádkových lesů, takže je zároveň i malou po-
zvánkou a  lákadlem na kresby Lenky Málkové 
v letech dalších.

Jako každý rok, i  tentokrát velmi děkuji všem 
dobrovolníkům, kteří se jakkoliv podíleli na or-
ganizaci této velkolepé akce, ať již jako herci 
nebo organizační tým. Velký dík patří i hasičům, 
kteří nám pomohli hned v začátku akce odstra-
nit padlý strom z cesty pro mladší. Zároveň vel-
ký dík i vám všem, kteří jste přišli jako účastníci, 
nenechali se odradit počasím a věřili, že i letos 
bude akce stát za to. A opravdu stála. Děkujeme 
a uvidíme se příští rok v devátém ročníku.
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POděKOvání

Pohádkový les je naše srdeční záležitost a vě-
nujeme téměř celý rok jeho přípravám. Je to 
tisíc malých i  velkých věcí, ze kterých se pro-
dukce akce pro stovky dětí skládá. Dává se 
dohromady tým lidí, vymýšlejí se kostýmy po-
staviček, doprovodný program a  také se při-
pravuje originální stolní hra, na kterou se kaž-
doročně děti těší. Letos to byla Slovíčkovaná 
včetně peněz pohádkáčů, přesýpacích hodin 
a speciální kostky. Dárkovou tašku dostává při 
odchodu každý z  pětiset registrovaných dět-
ských účastníků.

Pohádkový les by se nemohl uskutečnit bez sil-
né podpory dobrovolníků, kteří se na něm po-
dílejí. Je jich každoročně téměř stovka a  jsou 
ochotni přijít časně ráno a  odcházet pozdě 
večer, aby připravili pro naše děti tak úžasnou 
akci. Mám radost i z toho, že se k nám, starším 
dobrovolníkům, přidávají i mladí. někteří z nich 
ještě před pár lety sami procházeli Pohádkový 

les v rolích účastníků. 

Poděkování patří také organizátorkám Lence 
Málkové a Martině Jedličkové, obecní pra-
covní četě, hasičům, obecní policii z Jesenice 
a všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci 
akce. 

Důležitou roli na průběhu celého náročného 
dne hraje vždy restaurace na Kopečku. Ta nám 
připravuje gastronomické zázemí a jako bonus 
přidává v podobě sponzorského daru i buřty 
a limonádu pro všechny naše dětské účastníky. 
Děkujeme i ostatním sponzorům, kteří přispěli 
finančně či svými produkty a umožnili tak vy-
tvořit lepší program či zázemí pro děti. 

Pohodovou atmosféru stejně jako v předcho-
zích dvou letech dotvořila skupina Smeč, která 
hrála pro dobrou náladu, a Josef Kostelecký, 
který vozil celé odpoledne děti mašinkou. 

Vlasta Málková, místostarostka

Výlet  
nejen do sklípku

Marie Šafaříková

Dvoudenní výlet do sklípku v Hustopečích byl 
doslova plný zážitků a poznávání. Po cestě tam 
nás okouzlil zámek Lysice svými bohatě vyba-
venými interiéry a  rovněž zahrada byla past-
vou pro oči a duši. Poté jsme zašli na výborný 
oběd do Rudky a odtud pokračovali návštěvou 

zajímavého areálu, jehož součástí je Jeskyně 
Blanických rytířů. Byli jsme ohromeni výtvory, 
které v jeskyni vytesal Stanislav Rolínek, sochař 
samouk. Byl vážně nemocný a práce v prašném 
prostředí jeskyně si vybrala svou daň. Zemřel 
v  pouhých 29 letech na tuberkulózu a  jeho 
práce zůstala nedokončena. Ale sochy, které 
vytvořil, jsou opravdový unikát. Ti statečnější 
z nás pokračovali výstupem na Burianovu roz-
hlednu na kopci jménem Milenka. V areálu par-
ku, který rozhlednu obklopuje, jsou vystavena 

díla ze sochařských sympozií a  také Smyslová 
zahrada, místo zaměřené na hmat, sluch, čich 
i zrak a jejich rozvíjení. exponáty v nás probudi-
ly vzpomínky na dětství a s radostí jsme otáčeli 
koulemi a  jinými tvary a  hádali, co nám zvuky 
z keramických nádob připomínají. 

Zlatým hřebem výletu byl pochopitelně vinný 
sklípek. Výborné víno, burčák, jídlo, zábavný 
majitel, který nás celý večer bavil zajímavým vy-
právěním o víně a vinařství. K pobytu ve sklípku 
patří i muzika a o tu se postaral skvělý hudebník 

s harmonikou nebo s kytarou. Díky tomu jsme si 
zazpívali i zatančili.

V neděli nás čekala návštěva Památníku písem-
nictví v Rajhradu. Klášterní knihovna se 20 000 
svazky v  nás vyvolala hluboký zážitek, který 
umocňovala oslnivá architektura kleneb s  ná-
stropními freskami a bohatá štuková a zlacená 
výzdoba. Shrnu-li všechny dojmy, řekla bych 
s klasikem Hutkou, že „Morava je krásná zem...“

Naši sponzoři

• Trdelník.com	–	trdelníky	pro	děti	
i dobrovolníky,

• Restaurace	Na	Kopečku	–	špekáč-
ky a limonáda,

• čelovky	do	tašek	pro	děti,

• skupina	Smeč	–	hudební	produkce,
• Josef	Kostelecký	–	zapůjčení	ma-
šinky a zajištění jejího provozu,
• Jiří	Římovský	–	finanční	příspěvek	
• manželé	Laboutkovi	–	finanční	

příspěvek

D
E
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Staročeské 
dožínkové 
slavnosti 2019

Jiří Tesař

V sobotu 24. srpna se v Dolních Jirčanech na 
návsi konaly již páté „Staročeské dožínkové 
slavnosti“ s bohatým kulturním programem do-
plněným atrakcemi pro děti a ukázkou výmlatu 
obilí na starých historických mlátičkách z  roku 
1923 „Bratři Paříkové Prostějov“. U příchodu si 
návštěvníci mohli prohlédnout moderní kom-
bajn John Deere, zapůjčený AGRO Jesenice 
u Prahy a. s.

Co jsou vlastně dožínky (obžínky, dožének, 
dožatá …a další jiná pojmenování) – oslava 
ukončení sklizně obilí, kdy se z  pole odvážel 
poslední snop a předával se spolu s dožínko-
vým věncem hospodáři s poděkováním a přá-
ním dobré příští úrody. Takovéto slavnosti se 
konaly odjakživa po celém světě v zemědělsky 
zaměřených zemích. Vždy to byla oslava úspěš-
né sklizně a  poděkování přírodě za poskytnu-
tou úrodu. Dožínkovým slavnostem však před-
cházely dny naplněné těžkou prací od jara do 
ukončení sklizně, a tak není divu, že konec tako-
vé dřiny lidé pořádně oslavili bohatou hostinou 
s hudbou a tancem. 

Symbolické dožínkové slavnosti se nesly ve 
stejném duchu i u nás. S myšlenkou uspořádat 
dožínkovou slavnost přišel v  roce 2015 fanda 

do staré zemědělské techniky a  její sběratel 
Josef Kostelecký. Obdělává s  těmito stroji ze-
mědělskou půdu, na které pěstuje obilí. nebylo 
důvodu, proč neukázat mladé generaci, jak 
pracovali jejich prarodiče a jak složitá byla a je 
cesta obilí, než se z něho stane bochník chleba, 
houska či koláč.

Program letošních dožínek byl opravdu pestrý. 
Při příchodu bylo možné si prohlédnout prá-
ci starých řemeslníků: mistra kováře, řezbáře 
s historickým soustruhem na dřevo, výrobu tva-
rohu a sýrů, tak jak to dělávali naši předkové.

Pro naše nejmenší byly připraveny dětské 
atrakce – tradiční pečení placek, jízda zručnosti, 
zkouška dovednosti – zatluč si svůj hřebík, která 
se stala cílem zájmu nejen pro naše nejmenší.

Před vlastním zahájením dožínkových slavností 
vystoupila naše country skupina „Věčné mládí“ 
a pro velký úspěch své vystoupení v průběhu 

odpoledne zopakovala ještě jednou s  dalšími 
tanci.

Slavnosti ukončení sklizně byly zahájeny již 
tradičně příjezdem venkovské chasy a  předá-
ním dožínkového věnce a  posledního snopu. 
Dožínkový věnec byl tentokrát předán paní 
místostarostce Vlastě Málkové za její dlouho-
dobou činnost pro dolnojirčanskou chasu a po-
slední snop byl předán našemu symbolickému 
hospodáři Josefu Kosteleckému. 

Dožínkové slavnosti měly pestrý program, 
který v  průběhu odpoledne doprovázel na 
svou heligonku pan Josef Otruba, dále skupi-
na Františka Kořínka, která hrála v  rozšířeném 
obsazení k  večernímu tanečku až do půlnoci. 
V  průběhu celého odpoledne a  večera bylo 
bohaté občerstvení připravené pro veškerou 
jirčanskou i přespolní chasu „Mobilbarem“ STS. 

Součástí programu bylo předvádění výmlatu 

na historických mlátičkách, výstava historické 
zemědělské techniky související s  pěstováním 
a  sklizní obilí, výstava malých hospodářských 
zvířat, projížďka po Dolních Jirčanech historic-
kým traktorem s  tramvajovou vlečkou, ukázky 
poskytování první pomoci členy zdravotnické 
služby eRPe AMBULAnCe a  výstavka spolku 
PeS, nejvěrnější přítel.

Děkujeme za velmi vstřícnou spolupráci obec-
nímu úřadu, především místostarostce pa-
ní Vlastě Málkové, vystavujícím chovatelům 
a AGRO Jesenice u  Prahy a.  s. za zapůjčenou 
techniku. Poděkování zaslouží rovněž Městská 
policie Jesenice za zajištění bezpečnosti při 
transportu veškeré techniky a  hasiči Jílové za 
poskytnutí technického zázemí (stanů, stolů 
a lavic). 

Dožínkové slavnosti 2019 skončily, ať žijí do-
žínkové slavnosti 2020. na „Dožínkové slav-
nosti 2020“ vás všechny srdečně zve STS Dolní 
Jirčany.
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Posvícení  
opět navštívil 
kníže Václav

Vlasta Málková, 
místostarostka

Letošní ročník svatováclavského posvícení, 
které se tradičně odehrálo 28. září na dolno-
jirčanské návsi, přinesl řadu překvapení. Díky 
nabitému programu, silné tradici a pospolitosti 
místních lidí byla náves zaplněná od začátku do 
konce. Prodejci letos nabízeli jak čerstvou zele-
ninu, tak i spoustu pamlsků, nechyběl výborný 
burčák, medovina či trdelník. V  nabídce byly 
hračky pro děti, ale také rukodělné misky od 
mistra truhláře, zájemci si mohli vyzkoušet svou 
šikovnost pod dohledem kováře, podmanivá 
byla nabídka šperků. Děti s nadšením zamířily 
do dílniček, které připravily paní učitelky ze ško-
ly, a těšily se, až na ně přijde řada s malováním 
na obličej. Úspěch slavila i „slizová laboratoř“.

Děti byly nejen účastníky těchto podzimních 
slavností, ale stejně jako každý rok také vystu-
povaly na pódiu. Vystoupení malých i velkých 
byla skvěle připravená a  rodiče i  prarodiče 
byli na své ratolesti právem hrdí. Odpoledne, 
za velké pozornosti všech přítomných, přijel 

na náves kníže Václav s  družinou a  pozdravil 
svůj lid. nejen děti byly nadšené ze sokolnické 
show a představení loutkového divadla.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách 
a realizaci posvícení, a také za hojnou účast na-
šich občanů.
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vzdělávání

Česko čte dětem
Romana Čiháková a Karolína Bukovská

Již třetím rokem je naše školka zapojená do 
projektu „Celé Česko čte dětem“. Jak se píše na 
stránkách celeceskoctedetem.cz: „Pravidelné 
předčítání dětem má obrovský význam pro roz-
voj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozví-
jí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání 
utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.“

A právě to byl důvod, proč jsme se zapojením 
neváhali. Prvním rokem jsme přivítali sólistku 
národního divadla Andreu Tögel Kalivodovou, 
která svým hlasem děti ohromila. Vloni nás na-
vštívil Jiří Šandera se svým autorským čtením. 
Pravidelně nás navštěvovala již druhá „čtecí ba-
bička“ a v červnu jsme měli návštěvy hned dvě. 
nejprve mezi nás přišli rodiče, kteří dětem pře-
četli pohádku před odpočíváním, a  poté nás 
navštívili prvňáčci ze ZŠ Amos, a ukázali, jak už 
umí číst.

Děti ze třídy Soviček se aktivně zapojily tím, že 
na začátku září namalovaly velký strom a  bě-
hem školního roku nosily z  domova papírové 

lipové lístečky  s názvy knihy, kterou jim doma 
rodiče přečetli. Lístečky si lepily na strom, který 
nazvaly „Pohádková lípa“. Lepili jsme na něj i lís-
tečky s názvy knih, které jsme přečetli ve školce.

V  průběhu školního roku se děti seznámily 
s  pojmy jako knihovna, knihkupectví, spisova-
tel, ilustrátor nebo tiskař. Pomocí piktogramů si 
knihy rozdělily a dozvěděly se, že jim nejen při-
nášejí různé informace, ale třeba i krátí dlouhou 
chvíli. Měly možnost si zahrát „na čtenářského 
krále“, „na spisovatele“ i  „Ilustrátory“. Stranou 
pozornosti nezůstalo ani Braillovo písmo. Děti 
poznávaly předměty hmatem, vytvářely obráz-
ky vypichovací technikou a pokusily se dokon-
ce napsat své jméno Braillovou abecedou.

Společně se těšíme na další rok, kdy bychom 
rádi rozšířili počet čtecích babiček, rodičů a při-
vítali ke čtení zase nějakou zajímavou osobnost.

Hurá na Hrad
Renáta Dlouhá

První výlet letošního školního roku směřoval 
z nové Základní školy Amos rovnou na Pražský 
hrad. Pro páté ročníky byla připravena Hra na 
Hrad v rámci výstavy Pražský hrad a komento-
vaná prohlídka s průvodcem.

Oba tyto programy znamenaly pro páťáky opa-
kování znalostí z  naší historie, které si osvojili 
v minulém školním roce. Děti si prošly baziliku sv. 
Jiří i Zlatou uličku, kde nahlédly do replik prvore-
publikových domků či řemeslných dílen nebo do 
pevnostní věže Daliborky a  prozkoumávaly stře-
dověké mučicí nástroje.

Součástí programu výletu se stala i matematic-
ká gramotnost. U stánku s občerstvením v areá-
lu Hradu totiž děti velmi rychle zjistily, jaký je 
rozdíl mezi běžnými cenami a cenami v centru 
Prahy pro turisty. A  skutečně se nad finance-
mi důkladně zamýšlely. Párku v  rohlíku za 60–
120 Kč odolaly. I v turisticky atraktivní lokalitě se 
ale našla dobrá duše v podobě paní prodavač-
ky, a  tak většina dětí nakonec nabídnuté 50% 
slevě na kopeček zmrzliny neodolala a za přija-
telných 35 Kč si výlet trochu osladila.

Vydařilo se i počasí a díky trpělivosti školní jí-
delny byl dobrý oběd po návratu do školy pří-
jemnou tečkou za hezkými zážitky.

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

ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 17.30 hod.

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

EDUin, o. p. s. a obec Psáry za finanční podpory MAS Dolnobřežansko

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

Akce se koná v rámci projektu MAP II pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044

Vstupné dobrovolné

NENÍ JENOM FINSKO: 
ZAHRANIČNÍ INSPIRACE ČESKÝMA OČIMA

Skoro to vypadá, že se žádná diskuze o vzdělávání neobejde 
bez příkladu z Finska. Na EDUpointu se prostřednictvím 
fotek a vyprávění Daniela Pražáka podíváme do škol v růz-
ných, nejenom evropských, zemích.
PS: Nebude to jenom frontálka! Některé metody si vyzkou-
šíme! Školáci vítáni.

Daniel Pražák  - doktorand na Ústavu výzkumu a rozvoje 
vzdělávání PedFUK, místopředseda iniciativy Otevřeno        
a pedagog na ZŠ Strossmayerovo náměstí. Dan spojuje 
lásku ke vzdělávání a fotografii - při focení pralesa na 
Filipínách navštěvuje školy a při návštěvě škol na Islandu 
fotí majestátní vodopády.

Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry
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Neformálko 
pořádá první 
workshopy pro 
dospělé!

Ing. Daniela Fremuntová, 
koordinátor neformálního vzdělávání

V listopadu pořádá neformálko v ZŠ Amos za-
jímavé workshopy pro veřejnost. Můžete si tak 
přijít na vlastní kůži vyzkoušet nové odborné 
učebny – řemeslné dílny a  kuchyňské studio. 
V dílně se bude šít a v kuchyňce se bude vařit 
přírodní kosmetika. Těšíme se na vás!

WOrKshOP šití 

Toužíte se naučit šít na šicím stroji nebo naopak 
už něco umíte a chtěli byste ve svém umění po-
kročit dále? Právě pro vás máme workshop šití, 
kde se začátečníci seznámí se šicím strojem, 
technikami šití a zkusí si ušít třeba nákupní taš-
ku nebo pytlíčky na potraviny. Pokročilí budou 
už pracovat se střihy a  ušijí si tepláčky, tričko 
nebo čepici. K dispozici máme šicí stroje Lada, 
overlocky a coverlocky Pfaff.

Co konkrétně si ušijete, bude záležet na vašem 
zájmu a schopnostech. Vše včetně potřebného 
materiálu si upřesníte s  lektorkou před koná-
ním workshopu.

CENA: 600  Kč zahrnuje zapůjčení šicího stro-
je, drobný materiál a  občerstvení. na vás bu-
de pouze pořídit si látku na vybraný projekt 

– lektorka je samozřejmě k dispozici na konzul-
taci k výběru a množství látky.
KDE: ZŠ Amos
KDY:  sobota 16. 11., 9.00–15.00 začátečníci 

sobota 23. 11., 9.00–15.00 mírně pokročilí
LEKTORKA: Denisa Sokolová
PŘIHLÁŠKY a DOTAZY: neformalko@psary.cz

výrOba dOmácí biO KOsme-
tiKy – WOrKshOP PrO hOlKy 
i maminKy 

Dozvíte se, jak si vyrobit přírodní kosmetiku 
v nejvyšší kvalitě sami doma. Pracovat budete 
s prvotřídními másly (kakaovým a bambuckým) 
a  s  rostlinnými a esenciálními oleji. Seznámíte 
se také se zásadami a pravidly použití esenciál-
ních olejů. Svůj výrobek si vytvoříte přesně 
podle sebe, své nálady a oblíbené vůně.

Pro sebe, nebo jako dárek si vyrobíte:
•	 balzám na rty,
•	 parfém nebo olej do lékárničky,
•	 krém na ruce či tělo.

CENA:  490 Kč zahrnuje všechny pomůcky, obaly 
i materiál na výrobu

KDE: ZŠ Amos
KDY:  neděle 10. 11., 16.00–18.00 pro dívky od 

11 let 
neděle 24. 11., 16.00–18.00 pro dospělé 

LEKTORKA: Pavla Šátrová
PŘIHLÁŠKY a DOTAZY: neformalko@psary.cz
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Úvodník

Říje

Recept
Naši milí čtenáři,

máme za sebou letní pauzu a vra-
címe se zpátky se zbrusu novým 
podzimním číslem. Prvně bychom 
vás rádi pozvali na Jirčanský Štěk, 
soutěž psích povelů a triků, o kte-
rých v Psině píšeme už od jara. 
Bude se konat 10. listopadu a moc 
rádi vás tam uvidíme. Tentokrát 
máme i novou posilu, Petra Ba-

louše, od něhož se můžete těšit 
na anglický koutek. Máme pro vás 
připravený i recept, komplikova-
nější než jste zvyklí, jde totiž o Ho-
landský řízek :)  Už se brzy stmívá, 
dny jsou deštivé a je skvělý čas 
zachumlat se pod deku s hrnkem 
teplého čaje a něčím dobrým ke 
čtení, takže neváhejte a pusťte se 
do toho! Anna Krbcová

Jak si ukuchtit holandský řízek

Suroviny: 
• 0,5kg mletého masa, 
• 200g sýra (jakýkoliv), 
• strouhanka (tak akorát na 
obalení), 
• 2 vajíčka, 
• špetka soli, 
• brambory, 
• mléko, 
• máslo, 
• olej

Řízky:
Vezmeme mleté maso a smícháme 
s nastrouhaným sýrem, 2 vajíčky a 
špetkou soli. Těsto pořádně promí-
cháme a pak z něj uděláme placky. 
Placky obalíme ve strouhance a 
osmažíme na oleji nebo upečeme 
v troubě. Pečení v troubě je zdra-
vější a jednodušší.

Bramborová kaše: 
Nejprve si uvaříme brambory, kte-
ré potom rozmixujeme a smíchá-
me s mlékem a máslem a voaláááá, 
máme kaši. Tomáš Sklenář

Jak je asi zřejmé, měsíc říjen se 
jmenuje právě po takzvané říji. Říje 
je proces odehrávající se na konci 
září až do začátku října. Říje probí-
há hlavně u spárkaté zvěře jako je 
jelen, muflon a srnec. V tomto ob-
dobí dochází k páření zvěře právě 
proto, aby se mláďata rodila v ob-
dobí, kdy je nejvíce potravy. Sam-
ci v  období říje mohou být velmi 

agresivní a nebojácní. Jsou citliví 
na různé pachy i na pach krve. 
V tomto období je zvěř nejvíce ne-
bezpečná. Když jsem byl malý, vy-
právěla mi babička historku o jed-
né paní, která se řízla na houbách 
právě v době říje a málem ji ukopal 
jelen. Naštěstí vyvázla jen s modři-
nami. Tak houbaři, v lesích POZOR!

Ondra Tománek

Psina
Psina je dětská příloha Psár-
ského zpravodaje a její obsah 
připravují také děti. Naši re-
daktoři mají možnost podílet 
se na obsahu Psiny a to včetně 
její grafické podoby, ale také 
se účastní řady dalších projek-
tů jako jsou Vzpomínky našich 
sousedů, natírání laviček, DoFe 
a další. Nechceš se i ty stát na-
ším redaktorem?

Napiš nám e-mail na adresu 
psina@psary.cz 

Psina

5/2019
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Pouštění draků
Pouštění draků patří k podzimu 
odedávna, ale málokdo ví, kde má 
kořeny. Vzniklo nejprve v Číně při 
náboženských slavnostech. Větši-
nou byly konstruovány v podobě 
různých bájných stvoření – draků, 
hadů a ryb – a jejich vypouštění na 
oblohu mělo symbolický význam. 
V době před rozvojem moderněj-
ších typů letadel byli draci využí-
váni v meteorologii, a dokonce ve 
vojenství. Svou zlatou éru zažily 
v druhé polovině devatenáctého 
století. Před první světovou válkou 
se je armáda snažila zdokonalit 
pro výzvědné účely a speciálně 
upravení draci dokázaly dokonce 
nést lidskou posádku. Leutnant 
Brooke-Smith vystoupal roku 1905 
na soustavě draků do výšky 1048 
metrů.          Tomáš Sklenář

Vtip
Podzim. Dva medvědi, než zalezou 
do brlohu, pozorují padající listí a 
jeden z nich říká druhému: „Rád 
bych jednou viděl toho maniaka, 
který všechny ty listy celou zimu 
barví na zeleno a zase věší na stro-
my.”

Tomáš Sklenář, 
Obrázek Jenda Sklenář

Památka všech věrných zemřelých, 
neboli dušičky jsou také starým 
svátkem. 
V zemích s křesťanskou tradicí je 
zvykem v období kolem 2. listo-
padu navštěvovat hřbitov a na 

Once upon a time one beautiful au-
tumn, in a forest a magical candle 
appeared. A little bear found it. 
On the way through the forest he 
dropped it and a squirrel picked 
it up. The squirrel took it home to 
her tree. She took a pumpkin out 
of her garden and carved a face 

into it. She put the candle inside, 
lit it and put the pumpkin next 
to the tree. Suddenly, because of 
the magical candle, the pumpkin 
came to life. She left to look for the 
little bear, who found it first. When 
he saw it, he was very happy and 
they became best friends.

Spojovačka
Spoj český a anglický výraz

Autumn        Kouzelná

Through        Zahrada

Pumpkin        Veverka

Squirrel        Strom

Bear        Vyřezat

Lit it        Svíčka

Garden        Medvěd

Candle        Dýně

Magical        Podzim

Tree        Zapálila ji

Forest        Skrz

Carve           Les
 Kulík, Fany, Petr, Anička

Anglický koutek - The magical candle

Křížovka

1 šutr

2 chlupaté zvířátko lezoucí po 
stromech

3 sladký včelí produkt

4 sladké plody stromů (obecně)

5 zpěvavý pták

6 papírový …

Tajenku tvoří zimní spavec
Fany Běťáková

Dušičky
rodinném hrobě rozsvítit svíčku. 
Na svátky se také pekly takzvané 
dušičky nebo kosti svatých, pečivo 
ve tvaru kostí. Jím se obdarovávali 
pocestní, žebráci u kostela a chudí 
lidé v obci. Honza Lidický
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Jirčanský štěk 2019 - Pravidla

Poslušnost

Pes spolu s psovodem předve-
de základní povely, jako je sedni, 
lehni, válej sudy, dej pac, zůstaň a 
ke mně. Pozor! Hodnotit se bude 
mimo jiné například i přístup pá-
níčka ke psu nebo kolikrát bude 
třeba povel zopakovat, než pejsek 
poslechne.

Zajímavý trik/scénka

Tato kategorie je dosti variabilní, 
zde můžete zapojit vlastní fantasii. 
Předveďte se! Vymyslete si nějaký 
trik, který nás ohromí, nadchne, 
ale také třeba pobaví! Nesejde 
na tom, jak to pojmete – může jít 
třeba o sekvenci psích kusů nebo 
o divadelní scénku. Kreativitě se 
meze nekladou!

Dogdancing

Psí tanec? Proč ne! Vymysli si se 
psem vlastní taneční sestavu a 
předveďte se! Otočky, panáčko-
vání, proplétání mezi nohama, to 
vše, a ještě více oceníme v katego-
rii dogdancing!

Přihlášky

Troufneš si? Vyplň přihlášku na 
stránkách www.psary.cz, doraz se 
svým pejskem 10. listopadu ve tři 
hodiny odpoledne na pobytovou 
louku za jirčanským hřištěm a bo-
juj o ceny jak pro sebe, tak pro své-
ho psího společníka!

Pravidla

Každá z kategorií bude ohodnoce-
na jak zvlášť, tak proběhne součet, 
v němž vyhlásíme vítěze letošního 
jirčanského štěku.

Každá dvojice se může zúčastnit 
pouze jednou v každé kategorii, 
tentýž pes však může vystoupit ví-
cekrát s různými psovody.

Povolenými pomůckami jsou: 
hračky, pamlsky a vodítko, které je 
naprostou nezbytností pro účast i 
u dobře vychovaného psa!

Zúčastnit se může úplně každý, 

kdo má rád pejsky a baví ho se jim 
věnovat. Pokud žádného nemáš, a 
přesto by sis chtěl zasoutěžit, zkus 
požádat třeba babičku či soused-
ku, jestli by ti nedovolila vycvičit 
toho svého. Případně, pokud ta-
kovou možnost nemáš, oceníme, 
když se přijdeš alespoň podívat.

Tip: Nevíš jak pejska povely nau-
čit, nebo jaké jsou vhodné? Zkus 
zaštrachat v  šuplíku – v  tomto a 

předchozích dvou číslech Psiny 
nalezneš pár povelů s  návodem, 
jak na ně. Dále ti pomůže napří-
klad Youtube a vřele doporučuji i 
knihy, jako je například 101 psích 
triků – zde nalezneš vyloženě po-
vely základní nebo nějakým způ-
sobem hodící se do běžného živo-

ta se psem – či 101 psích triků pro 
děti, která je pojatá o něco volněji, 
zaměřuje se často na hry se psem, 
a dokonce v ní objevíš i pár návo-
dů na nějaké to psí tvoření. A dále 
využij vlastní kreativitu!

Kristýna Janečková

Letošního roku v neděli 10. listopadu v 15:00 se na pobytové louce v Dolních Jirčanech bude konat velké 
psí utkání v následujících třech kategoriích.

Psina

5/2019

Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

Více na http://psarskapsina.cz Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Psí škola - Dogdancing

Otočky
Otočky jsou asi nejsnadnějším 
prvkem dogdancingu a zvládne 
je opravdu každý pes. Stačí vést 
pejska za odměnou dokola a otoč-
ka je na světě! Nejlepší je si zvolit 
pro oba směry dva různé povely 
(Např.: „doleva“ a „doprava“ či já 
osobně používám „toč se“ a „tani-
ni“), ale nejde o nutnost.

Panáčkování
Ukaž psovi odměnu na úrovni če-
nichu a zvedni ji o kus výš, aby se 
za ní musel natáhnout a tím pá-
dem si musel stoupnout na zadní. 
Jakmile tak vykoná, ještě ve vzdu-
chu jej odměň. Později to zkus bez 
odměny, pouze prázdnou rukou 
naznač pohyb vzhůru spolu se 
slovním povelem, chval pejska až 
poté. Pes si možná zprvu bude na 

Tentokrát bych vás chtěla seznámit s v dnešní době poměrně populárním psím sportem zvaným dogdan-
cing (z angličtiny „dog“ – pes a „dancing“ – tancovat) neboli tanec se psem. Mezi jeho základní kroky patří:

zadních připadat nejistě, ale chtěj 
po něm, aby tak vydržel co nejdé-
le – časem se naučí udržet stabilitu 
lépe.

Proplétání mezi nohama
Nakroč si a pod přední nohou ukaž 
psovi pamlsek nebo hračku. Naveď 
ho, aby prošel mezi tvýma nohama 
na druhou stranu, udělej další krok 

a zopakuj. Zpočátku dávej pso-
vi odměnu již po pár krocích, ale 
postupně ho nechávej kličkovat 
déle a déle. Pokud používáš men-
ší snadno rozkousatelné pamlsky 
nebo třeba šunku, kterou můžeš 
natrhat na kousky, můžeš je psovi 
podávat i v průběhu co pár kroků. 
Zrychluj a chtěj po pejskovi, aby 
i on zrychlil. Časem přejdi k  pro-
plétání bez ukazování rukama. Je 
dobré také pejska při nejmenším 
ze začátku slovně podporovat, 
například „sla-lom sla-lom“ nebo 
„sem-tam.“

Osmičky mezi nohama
Osmičky mezi nohama bych při-
rovnala k povelu proplétání, jen s 
tím rozdílem, že páníček stojí na 
místě a pes namísto běžné klič-
kované trasy musí urazit osmič-
ky, tedy, že se jednotlivé zákruty 
jeho cesty kolem nohou začnou 
křížit. Proto je nejsnazším způso-
bem z  proplétání mezi nohama 
postupně přejít k  osmičkám – je 
třeba dávat pozor na nohy, které 
by měly být široko rozkročené, a 
zmenšovat kroky, až přejdeš ke 
kličkování na místě. Zprvu psovi 
můžeš dopomáhat přešlapováním 
z nohy na nohu jako při chůzi. Pro 
začátek psovi napovídej rukama, 
nejlepší je osmičky učit souběžně 
s  klasickým proplétáním. Slovní 
povel použij stejný.

Dále se ale dají využít snad úplně 
jakékoliv povely, například válení 
sudů, nebo nech psa, aby ti podá-

val jednu packu za druhou nebo 
ho nauč souběžnému vykopávání 
tvých nohou a jeho předních a po-
dobně. Dále třeba poslouží i kruh 
vytvořený z tvých rukou, jímž pej-
sek proskočí. Zkus pozorovat své-
ho psa a třeba tě napadne nějaký 
jeho zvyk, který by se dal použít. Já 
toho mého naučila obejmout ruku 
předníma packama – neboť právě 
to dělal, když jsem mu držela pa-
mlsek mimo jeho dosah, aby si ho 
přitáhl blíže. A improvizuj!

Kristýna Janečková
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Dolnojirčanské 
hasičky

SDH Dolní Jirčany – ženy

Máme za sebou další rok činnosti týmu žen 
u jirčanských hasičů. Ani letošní rok se od těch 
předchozích příliš neliší. I když to nebylo obdo-
bí, kdy bychom vyhrávaly první místa, dokázaly 
jsme si ho užít. naše tréninky nebyly jen o pilo-
vání formy, ale kromě dřiny jsme si užily i spous-
tu zábavy. Postupem času se z nás stává super 
parta, která drží pospolu. Dokážeme si navzá-
jem pomoct, ale také přijmout kritiku od mužů, 
kteří nás trénují. navzájem se podporujeme, 
a  to i  přesto, že jejich výkony jsou o  dost dál 
než ty naše. Bereme to sportovně a každý rok je 
pro nás výzvou stát se lepšími než v roce před-
chozím. na jakých akcích jsme se podílely, ať už 
jako účastnice, nebo jako pomoc pořadatelů?

19. května jsme v  Laguně zahrály divadelní 
představení Hledá se pohádka, na které se při-
šly podívat nejen děti z  Laguny, ale také děti 
z obce a okolních vesnic. Všem se naše pohád-
ka moc líbila.

Letošní první sportovní akcí byla Hasičská sou-
těž 12. okrsku na Radlíku v Jílovém. Tréninky na 
soutěže bývají o to zajímavější, pokud se nám 
nepodaří sejít se v plném počtu. Znamená to to-
tiž, že za chybějící pozici nastoupí někdo z mu-
žů. Ti bývají rychlejší, zkušenější a silnější. I tak 
jim ale umíme dát zabrat a  jsme po tréninku 

náležitě pochváleny. na 12. okrsku, který se ko-
nal 25. května, jsme s krásným časem 28:81 na 
útok skončily na 2. místě.

Další akcí, na které jsme pomáhaly, byl Dětský 
den v Jirčanech. Je to naše každoroční aktivita, 
a chodíme sem opravdu moc rády.

Konec školního roku pro nás znamenal odpoči-
nek. Od začátku září jsme ale začaly velmi pilně 
trénovat na Memoriál Jaroslava Štíbra, který se 
konal 21. září. Jelikož se jedná o rozdílnou tech-
niku průběhu závodu než na klasické hasičské 
soutěži, byla to pro nás velká (již každoroční) 
výzva. Memoriál se letos naposledy konal u nás 
v Jirčanech, a tak jsme chtěly podat svůj nejlep-
ší výkon. Ze dvou útoků, které se sčítají, jsme 
s časy 46,12 a 48,92 v ženské kategorii obsadily 
krásné 3. místo.

Před tímto memoriálem si dvě naše členky „od-
běhly“ velmi náročnou soutěž – Běh hasičů do 
Svatohorských schodů, která se každoročně 
koná na Svaté hoře v Příbrami. Velmi si vážíme 
jejich síly a odhodlání tento velmi náročný běh 
absolvovat a  věříme, že se další rok opět zú-
častní.

Závěrem bychom rády upozornily, že všechna 
naše aktivita je zveřejňována na našich FB strán-
kách: Sdh Dolní Jirčany – ženy. Mnoho úspěchů 
do dalšího roku si přejeme nejen pro náš tým, 
ale také pro celý náš sbor.

SK Rapid Psáry 
– nové postupy 
a metody

Jiří Římovský

Pro odpověď, co je nového v  SK Rapid Psáry, 
jsme se přišli zeptat jeho předsedy pana 
nováka Václava.

Pane Nováku, ve funkci předsedy SK Rapid 
Psáry jste necelé 2 roky. Jak vnímáte tuto dobu?

Ve výboru pracuji už dlouhá léta a konkrétně ve 
funkci místopředsedy cca 10 let. To byl pro mě 
odrazový můstek na pozici předsedy. Rád jsem 
navázal na úspěšnou, přínosnou a  odpověd-
nou práci předchozích předsedů. nová doba 
si však vyžaduje nové technologie, nové postu-
py a modernější systémy vedení celého klubu. 
V současné době se vše řídí hlavně elektronicky, 
tzn. od zápisů jednotlivých utkání, komunikace 
s OFS a FAČR, vedení účetnictví, bankovnictví, 
žádosti o dotace apod. Prostě svět technologie 
se postupně dostává snad všude. Díky těmto 
technologiím však může výbor vše řešit opera-
tivně, a to včetně plánování a komunikace mezi 
výborem, vedoucími mužstev a hráči. 

V současné době máme 181 aktivních členů. 
Psáry jako jedni z  mála mají aktivní všechny 
kategorie fotbalových mužstev, tzn. od minipří-
pravky přes dorost až po dospělé. Máme tre-
néry s  licencí UeFA. Díky novým technologiím 
se pak dají naplánovat pro všechna mužstva 
tréninky a další akce. Určitě bychom za tohoto 
stavu rádi přivítali nové tréninkové hřiště a no-
vé šatny, aby se zlepšilo zázemí hráčů.

Přesto bych rád vyzdvihl maximální vytížení 
a obětavost členů výboru:

Zdeněk Balouš – sekretář, ekonom a  hlavní 

trenér mužstva A. Má na starosti administrativu, 
účetní doklady, kontakt s bankou, žádosti o do-
tace, komunikuje s úřady a aktualizuje webové 
stránky Rapidu.

Michal Kroupa – vedoucí mužstva mládeže, 
komunikuje s  trenéry, navrhuje nové postupy, 
zajišťuje zázemí pro tréninky.

Jakub Kalbáč – vedoucí mužstva mládeže, asis-
tent Michala Kroupy.

Ladislav Zeithaml – kompletní dohled a zajiště-
ní údržby hřiště a zázemí celého klubu.

Radek Baxa, David Raušer – pomoc panu 
Zeithamlovi při zajištění údržby hřiště a zázemí.

Pavel Kuka – reprezentativní zázemí restaurace 
pro fanoušky, sponzory a hosty.

Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ Psáry, 
Domovu Laguna a  všem sponzorům za maxi-
mální podporu našeho fotbalu. Děláme to pře-
ce všichni pro radost a úspěchy našeho fotbalu. 
Všechny informace získáte na našich webových 
stránkách www.rapid-psary.cz.

sPOrt
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Krasojízda 
našich mladých 
hasičů 
pokračuje

Jan Honek,  
zastupitel a velitel SDH Psáry

Pokud bychom v době, kdy jsme zakládali malé 
hasiče v  Psárech, dostali otázku, kam bychom 
se chtěli s dětmi dostat, odpověď by byla jasná. 
Zažít tak úspěšnou sezónu, jako byla ta letošní!

Tento rok se dětem ve všech věkových katego-
riích podařilo fantasticky zúročit svou přípravu, 
a to ziskem 23 pohárů, z toho 18 zlatých. Díky 
těmto úspěchům se naše základna rozrůstá 
geometrickou řadou. Před čtyřmi lety bylo dětí 
stěží deset a dnes jich máme bezmála 70.

Podzimní příprava pro nás začala již 26. srpna 
prvním tréninkem na závody v Modleticích, kde 
nám pršelo opravdové štěstí. Hlavně naši mlad-
ší potěšili a  nutno říci, že i  zaskočili všechny 
přítomné. Už čas prvního pokusu nám zajišťo-
val třetí místo, ale věděli jsme, že máme na víc. 
A  děti nám to dokázaly ziskem prvního místa 
a zároveň rekordem ligy. Radost z vítězství byla 
nevídaná a nekonečná. Přípravka zazářila mezi 
nejmenšími krásným prvním místem a je vidět, 
jak moc se jim jejich vedoucí Petra Honková 
věnuje a děti perfektně připravuje k boji s ne-
malou konkurencí. Jejich čas je momentálně 
druhým nejlepším v lize. První místo jim dodalo 
sílu do dalších tréninků a závodů.

naši dorostenci nám vítězstvím ve své kategorii 
a dalším rekordem ligy potvrdili, že už neodmy-
slitelně patří mezi krajskou špičku.

nesmíme opomenout kategorii starších, kteří si 
přivezli pěkné 5. místo. 

8. září se náš sbor dobrovolných hasičů, dovo-
lím si tvrdit, že s úctou, zhostil pořádání závodu 
v požárním útoku v Psárech. Součástí tohoto zá-
vodu bylo i  finále dětské hasičské ligy. Počasí 

nám přálo a nadšení závodníků a diváků bylo 
veliké. Závody probíhaly v  poklidném duchu 
a  SDH Psáry dosáhlo opět výborných výsled-
ků – dvě první a dvě třetí místa. navíc si dorost 
sobotním výkonem v Modleticích zajistil prven-
ství nejrychlejším útokem DHL ligy. Je dobré 

podotknout, že se v dorostu sešla velmi dobrá 
parta, která se takto vyprofilovala pod vede-
ním trenéra Michala Raušera, jenž s  trpělivostí 
předává své dlouholeté zkušenosti z požárního 
sportu. 

Velké díky patří také všem z realizačního týmu, 
který pomáhal zajišťovat plynulý chod podzim-
ní soutěže v Psárech, a našim obětavým trené-
rům pod vedením Jana Honka. nyní se budeme 
věnovat přípravě podzimních závodů v požární 
znalosti, topografii, zdravovědě i uzlování. Děti 
čekají závody uzlovaček a závod brannosti. Od 

listopadu začneme s dětmi opět chodit do tě-
locvičny nové školy, kde budeme zlepšovat je-
jich fyzickou kondici a připravovat malé i velké 
hasiče na jarní závody v  disciplínách soutěže 
Plamen, DHL a Podlipské ligy.

Plameni zdar!

Floorball 
Academy

Vítek Voltr

Kroužky Floorball Academy se úspěšně rozběh-
ly. Malí sportovci mají za sebou už i první turnaj.

Čtvrtý zářijový týden se poprvé v  novém 
školním roce sešli malí sportovci Floorball 
Academy. Trenéři přivítali mnoho známých tváří 
z loňského roku, ale i spoustu úplných florbalo-
vých začátečníků. Už od prvních tréninků začali 
společně pracovat na základních florbalových 
dovednostech, jakými jsou například správ-
né držení hokejky nebo vedení míčku. Starší 
a zkušenější florbalisté potom pilovali i složitěj-
ší dovednosti, jako přihrávky nebo vzájemnou 
souhru. Florbal v tomto školním roce nově pro-
bíhá dvakrát týdně dvě hodiny po sobě. Holky 
a kluci od 6 do 10 let trénují v mladší kategorii 
ve středu od 15 do 16 hodin a v pátek od 14 
do 15  hod. Starší florbalisté od 11 do 15 let 
potom mají své tréninky vždy o hodinu pozdě-
ji. novinkou letošního roku je kategorie dorost 
pro sportovce starší 16 let, do které se mohou 
zapojit i  rodiče. Tréninky probíhají v  pátek od 
16 do 17 hodin. Informace o volných místech 

a  případné možnosti přihlášení naleznete na 
našem novém webu floorballacademy.cz. 
Prohlédnout si tam můžete také nové moderní 
logo, které jsme začali v minulých dnech pou-
žívat.

V sobotu 19. října odstartovala prvním tur-
najem série Floorball Academy Tour. V  hale 
na Fialce v říčanech malí sportovci reprezen-
tovali svůj kroužek. V mladší i starší kategorii se 
utkali například s týmy z Kamenice, Jílového ne-
bo říčan. Všichni si zápasy skvěle užili a ukázali 
rodičům, kamarádům i  dalším fanouškům, co 
se během prvních tréninků naučili. Fotografie 
z  turnaje si už brzy budete moci prohlédnout 
na našem webu.
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Dobrovolnictví 
mě baví

Mgr. Hana Antošová

Vážení čtenáři, dovolte mi se s  vámi podělit 
o  zkušenost v  rámci dobrovolnické činnosti pro 
Domov Laguna v Psárech. V době, kdy jsem pra-
covala a žila v Praze, jsem charitu realizovala ze-
jména formou finanční podpory pro různé nezis-
kové organizace. Po odchodu do důchodu jsem 
se rozhodla pro konkrétní podporu, kdy budu vě-
novat svůj čas a letité zkušenosti z profesního, tak 
i osobního života něčemu prospěšnému. 

Pak mi přišel do cesty Psárský zpravodaj, ve kte-
rém jsem si přečetla, že Domov Laguna přivítá 
spolupráci ze strany dobrovolníků. Po setkání 
s paní Ungerovou jsme se domluvily, že jednou 
týdně budu chodit se dvěma klientkami na pro-
cházky a budu případně k dispozici jako dopro-
vod na kulturní akce. Prostředí nebylo pro mě 
ničím novým, jelikož jsem za dob studií ve zdej-
ším tehdy Ústavu sociální péče pracovala. Musím 
uznat, že za těch více než 40 let se vše velmi po-
zitivně změnilo. 

Po téměř půl roce již mohu rekapitulovat. Jako do-
provod na větší akce typu Matějská pouť či Psáry 
fest jsem si to užila, stejně jako moje svěřenkyně Iva 
a eva. Je opravdu radost vidět, jak jsou i přes určitý 
handicap šťastné a veselé. Při čtvrtečních procház-
kách rády vyrážíme do okolí Psár. Chodíme do 
Libře za vodníkem, který trůní na pařezu a  jehož 
nikdy nezapomeneme pozdravit, nevynecháme 
ani malé občerstvení na lavičce, kdy si povídáme 
o  všem možném. Je fajn, když eva pokaždé po-
znamená: „Je to Havaj”. Rovněž tak procházky do 
chatové osady Baba jsou poučné, kdy i já objevu-
ji krásná místa, včetně lesní studánky a posilovny 
v  lese. Také krátký výlet do Jílového s návštěvou 
muzea a  kavárny se jim líbil a  ptají se, kdy zase 
pojedeme autobusem. Častokrát svou procházku 
končíme v pekárně Laguna, kdy se za společně na-
chozené kilometry odměníme kávou, koláčem či 
zmrz linou. Zatím přálo počasí a mohly jsme chodit 
stále ven. Pouze jedenkrát pršelo, a tak jsme spo-
lečně upekly bábovku, kterou vzaly „moje holky”, 
tak jak jim říkám, na ochutnání ostatním dětem.

Těším se na vše další a věřím, že naše setkání bu-
dou obohacující nejen pro mě, ale zejména pro 
Ivu a evu, a že se budou na náš společně strávený 
čas vždy těšit. Ráda bych na závěr dodala, že po-
kud přemýšlíte o  dobrovolnictví, neváhejte. Tyto 
děti, i když už věkem děti jistě nejsou, si naši po-
zornost zaslouží. Tato spolupráce a pomoc je pro-
spěšná pro obě strany a ze své zkušenosti vím, že 
jsou děti z  Laguny naším okolím přijímány velmi 
dobře. Lidé se s námi zastaví, odpovídají na vše-
tečné dotazy evy a zasmějí se s námi. Sami uvidíte, 
že pocit uspokojení z dobrého skutku se dostaví 
velmi rychle. 

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

POlicie

15. července 
ve večerních hodinách přijala hlíd-
ka MP Jesenice oznámení o nále-
zu dvou kusů použitých injekčních 
stříkaček v  ulici Pražská, Dolní 
Jirčany. Strážníci po příjezdu na 
místo nález zajistili a  nechali od-
borně zlikvidovat.

17. července 
v dopoledních hodinách přijala 
hlídka MP oznámení o  vozidle 
parkujícím v  rozporu s  právními 
předpisy v  ulici Pod Vápenkou, 
Psáry. Přivolaní strážníci na místě 
nezjistili řidiče, který vozidlo na 
místě zaparkoval, proto umístili 
za stěrač čelního skla tohoto vo-
zu upozornění pro nepřítomnou 
osobu podezřelou ze spáchání 
přestupku a  událost zdokumen-
tovali.

28. července 
v odpoledních hodinách vyjíž-
děla hlídka MP Jesenice společ-
ně s PČR Jílové u Prahy do ulice 
Úvozová, kde nezodpovědný ři-
dič zaparkoval svůj automobil tak, 
že zablokoval průjezd touto uli-
cí. Přivolaní strážníci šetřením na 
místě zjistili majitele vozidla, který 
si ihned svůj vůz přeparkoval a za 
celou věc se omluvil. 

11. srPna 
v ranních hodinách řešila hlídka 
MP Jesenice v ulici Pražská porou-
chané osobní motorové vozidlo, 
které zde neznámý řidič odstavil 
v nepřehledné zatáčce. Po něko-
lika dnech se podařilo s  pomocí 
PČR Jílové u Prahy a MP Praha 15 
kontaktovat provozovatele vozi-
dla, který zajistil odtah svého ne-
pojízdného automobilu. 

22. srPna 
v dopoledních hodinách řešila 
hlídka MP Jesenice znečištěnou 
pozemní komunikaci v  ulici Do 
Polí, kde při úpravách jednoho 
z pozemků spadlo z korby náklad-
ního automobilu menší množství 
zeminy, která znečistila vozovku. 
Po příjezdu strážníků na místo již 
majitel pozemku zeminu z vozov-
ky odklízel a přislíbil, že ji pomocí 
čisticího vozu uvede do původní-
ho stavu.

24. srPna 
v nočních hodinách řešila hlídka 
MP Jesenice rušení nočního kli-
du v  ulici na Vysoké, kde se na 
pozemku jedné z chat nacházela 
skupinka osob, které svou hlasitou 
verbální komunikací rušila okol-
ní sousedy. Po výzvě přivolaných 
strážníků se všichni přítomní ihned 
ztišili a za své jednání se omluvili.

28. srPna 
na svoji nepozornost při sledová-
ní dopravního značení doplatila 
řidička vozidla zn. Renault, která 
v  odpoledních hodinách v  ulici 
nad Školkou jela jednosměrnou 
ulicí v protisměru. Hlídka strážníků 
s  řidičkou její protiprávní jednání 
projednala na místě dle zákona.

2. září 
v odpoledních hodinách převza-
la hlídka MP Jesenice v  ulici na 
Lukách, Dolní Jirčany, nalezeného 
psa, kterého poté strážníci umísti-
li do pohotovostního kotce obce 
Psáry. Ještě téhož dne se o  něj 
přihlásila majitelka, která si jej ve 
večerních hodinách převzala. 

7. září 
rušnou oslavu narozenin, která 
probíhala na jednom z pozemků 
v ul. Polní, ukončila v nočních ho-
dinách hlídka MP Jesenice. Majitel 
nemovitosti byl strážníky upozor-
něn na nutnost dodržovat noční 
klid a  na možné sankce spojené 
s nerespektováním této povinnos-
ti. Ten se za své jednání omluvil 
a zajistil na svém pozemku klid.

Ve výše uvedeném období stráž-
níci řešili 10 přestupků na úseku 
dopravy a veřejného pořádku. 

výběr z událostí
městské policie Jesenice
za období od poloviny července do poloviny září 2019
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ceny inzerce v časopisu PsársKý zPravOdaJ

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
IČ 00241580. Vychází 6× ročně. Redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
distribuce: zdarma do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a D. Jirčanech
náklad: 1900 výtisků registrace: MK ČR e 15258 
vydání: ŘíJEN 2019, vyšlo 26. 10. 2019
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174

údaje převzaté z  webových stránek FAČR 
k 13. 10. 2019 (bez záruky)

a1a – OKresní PřebOr
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Čisovice 9 8 1 0 34:7 25
2. Tuchoměřice 10 7 3 0 27:7 24
3. Zbuzany B 8 5 3 0 37:18 18
4. Psáry 9 4 2 3 23:14 14
5. Roztoky 10 4 2 4 24:25 14
6. Dobrovíz 9 4 1 4 22:12 13
7. Zlatníky 10 4 1 5 26:26 13
8. D. Břežany 10 4 1 5 25:28 13
9. Hostivice 10 3 3 4 17:22 12

15. Krňany 9 0 1 8 15:34 1
Poslední zápas: Psáry – Měchenice 11:1

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

1. Bojanovice 6 6 0 0 19:3 18
2. Psáry B 5 4 0 1 22:13 12
3. Mníšek B 7 4 0 3 25:18 12
4. Čisovice B 5 3 1 1 13:11 10
5. Zvole B 5 3 0 2 15:15 9
6. Slapy 6 3 0 3 12:12 9
7. Zlatníky B 6 2 0 4 13:21 6
8. D. Jirčany 5 1 1 3 14:18 4
9. D. Břežany B 6 1 1 4 15:21 4

10. Libeň 5 1 1 3 10:18 4
11. Libeř B 6 1 0 5 15:23 3

Poslední zápasy:   Psáry B – D. Jirčany 9 : 3 
D. Jirčany – D. Břežany B 3 : 3

fOtbalOvÉ tabUlKy

Krmiva pro hospodářská zvířata
V našem sortimentu najdete:
•	 krmiva	ve	formě	granulí	a	šrotu	(pro slepice, 

kuřice, křepelky, králíky, kachny, ... ale i psy 
a kočky)

•	 pšenici,	kukuřici,	ječmen,	oves
•	 vitamínové	a	minerální	doplňky,	solné	lizy
•	 chovatelské	potřeby	(krmítka, napáječky),	

potřeby	pro	včelaře
•	 med,	medovinu,	medovou	kosmetiku	firmy	Pleva

Otevírací doba: úterý – pátek od 9 do 17 hod.	
(po tel. domluvě nabízíme individuální přístup).

Zajišťujeme	rozvoz	zboží	–	při	nákupu	nad	1.500	Kč	
do	vzdálenosti	50	km	od	naší	provozovny	je	služba	
poskytnuta	zdarma.	Přijímáme	i	platby	kartou.

www.krmivasoukup.cz, obchod@surbik.cz
tel. 601 22 88 33, adresa Kutná 68, 252 44 Psáry

Hledám kadeřnice 
a kadeřníky na ŽL  

do salonu v Jesenici

Volejte 
606 420 666



Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.


