
ZPRAVODAJ
Psárský Dolní Jirčany / Psáry

prosinec / 2022 / ročník XViii.

Obec Psáry 
má novou starostku

Platby  
za odpady a psy

Fotosoutěž 2023 
světlo a stín
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PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE
Technické služby Dolnobřežansko s. r. o.
605 255 145, 731 410 418 dispečink
734 485 495 zákaznické centrum
725 334 384  poruchy a havárie 

nonsTop dispečink
formulář pro hlášení závad:
 psary.cz/hlaseni-zavad-odpady

ZÁVADY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
e-mail: technickesluzby@tsdb.cz
731 410 419, 725 755 471, prac. dny 8–15 hod.

PORUCHY V DODÁVCE EL. ENERGIE – ČEZ
800 850 860 nepřetržitá služba

POHOTOVOSTNÍ A PORUCHOVÁ SLUŽBA PLYNU
1239 pražská plynárenská – nepřetržitě

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.
602 714 101 / Vlasta Málková, starostka
602 754 837 / Milan Vácha, místostarosta
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 zpra-
vodaj do schránek neroznáší, mohou si ho 
vyzvednout na obecním úřadě, v trafice nebo 
ve sběrném dvoře.

OBSAH SLOVO NA ÚVOD

Vážení občané, milí přátelé a sousedé,

přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce 

plné radosti, lásky a pokoje. Doufám, že ten-

to sváteční čas strávíte v příjemném prostře-

dí s Vašimi nejbližšími a že Vám přinese klid 

a příležitost načerpat nové síly.

rád bych také využil této příležitosti, abych 

Vám poděkoval za Vaši podporu během 

uplynulých 12 let ve funkci starosty. Bylo 

mi ctí být Vaším starostou a  vždy jsem byl 

na naši obec i  její obyvatele patřičně hrdý, 

kdykoli jsem ji při různých příležitostech měl 

tu čest reprezentovat. Děkuji všem bývalým 

zastupitelům za spolupráci při úsilí o rozvoj 

naší obce.

některé okamžiky možná byly náročné, ale 

společně s  Vámi jsme za ty roky dokázali 

naši obec posunout o  pořádný kus vpřed. 

A  věřím, že stejně tak tomu bude i  v nad-

cházejícím roce i  celém dalším volebním 

období.

přeji Vám, abyste v příštím roce naplnili své 

sny a cíle. Ať se Vám daří v osobním i pra-

covním životě a ať se Vám dostane vždy po-

třebného zdraví, štěstí a úspěchu.

s přáním krásných Vánoc,

Váš Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
místostarosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

P  F 2023

 4 Rada a zastupitelstvo
INFORMACE Z OBCE
 9 Vodné a stočné v roce 2023
 10 Obec Psáry má novou starostku
 11 Co se v obci udělalo
 12 Zpráva starosty
 16 Platby za odpady
SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
 20 Silvestrovský pochod
 20 Kalendář akcí pro seniory
21 Fotosoutěž 2023
 21 Blahopřejeme
22 Zapojte se do studia
 22 Betlémské světlo
23 Výtvarné kurzy
24 Pohádkové Alsasko
25 Čtení z knihy o historii
26 Vánoce a výzdoba v obci
29 Jirčanský Krampus  se již stal tradicí
STALO SE
 30 Dýňobraní
 31 Blátivá bojovka
 32 Podzimní vítání občánků
 34 Vyvedený Staročeský advent
 36 Advent v Karlových Varech
 37 Zprávy z Laguny
VZDĚLÁVÁNÍ
 38 Pythagoriáda
 39 Novinky v knihovně ZŠ Amos
 40 Halloween a zvířata
 41 První výstava: Malý princ – přátelství
 42 Psina – Psárské informace a nápady
 46 Věřili byste tomu?
 47 Městská policie Jesenice
SPORT
 48 SDH Psáry
 49 Sport Academy
 50 Taekwon-do
 51 Fotbalové tabulky
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2022 dne 19. 10. 2022

Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, olga Kramosilová, Vít olmr
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková

RO Usnesení č. 98/26–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. ie-12–6011020VB/01 mezi obcí psáry a ČeZ 
Distribuce a.  s. na  pozemcích parc. č. 141/4, 
141/195, 698/5 a 664/1 v k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 28.100,- Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 99/26–2022

I. bere na vědomí
protokol o  otevírání obálek a  hodnocení na-
bídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
„rekonstrukce bytu č. p. 154 sídliště Štědřík“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od oTisTAV s.  r.  o. se sídlem 

Českolipská 390/7, střížkov, praha 9 190 00, 
iČ 24832898 za nabídkovou cenu 487.644,- Kč 
bez DpH.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 100/26–2022

I. bere na vědomí
Závaznou nabídku služeb od o2 czech 
republic.
II. schvaluje
Uzavření dohody o poskytnutí slevy mezi obcí 
psáry a o2 czech republic a. s.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
dohody.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2022 dne 2. 11. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Vít olmr, Bc. Miloslav Burián, ing. Jitka svobodová

RO Usnesení č. 101/27–2022

I. zřizuje
stavební a územně-plánovací komisi: předseda 
— Aleš Laboutka, členové — Milan Vácha, Vlasta 
Málková.
II. zřizuje
Komisi pro kulturní a  volnočasové aktivity: 
předseda — Martina Jedličková, členové — 
Vlasta Málková, Jitka svobodová, Michaela 
Hájková, Jana Fejková, romana Hájková, 
Martina Komrsková.

III. zřizuje
Komisi pro sociální a  seniorskou politiku: 
předseda — Vlasta Málková, členové — olga 
Kramosilová, Hana Šmídlová, naděžda 
Jakubková, ivana Tesařová, Květoslava Beldová, 
Martina Jedličková, Martina Šmerglová, Jitka 
svobodová.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RADA A ZASTUPITELSTVO
RO Usnesení č. 102/27–2022

I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek a zprávu o hodno-
cení nabídek na  podlimitní veřejnou zakázku 
„Dodávka nového malého nákladního automo-
bilu (multikáry)“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od Unikont Group s.  r.  o. se 
sídlem praha 10, služeb 609/6, psČ 108 00, 
iČ 1193113 za nabídkovou cenu 2.581.193,- Kč 
bez DpH.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem kupní 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 103/27–2022

I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek a zprávu o hodno-
cení nabídek pro nadlimitní veřejnou zakázku 
„cisternová automobilová stříkačka pro obec 
psáry“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od KoBiT, spol. s.  r.  o. se síd-
lem praha 6, rozvojová 269, psČ 165  00, 
iČ 44792247 za nabídkovou cenu 7.535.000,- Kč 
bez DpH.

III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem kupní 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 104/27–2022

I. schvaluje
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o vede-
ní účetnictví mezi obcí psáry a scrinium s. r. o. 
smlouvy končí dohodou k 31. 10. 2022.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této do-
hody.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 105/27–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o vedení účetnictví mezi obcí 
psáry a Tomáš Kudri s. r. o. smlouva se uzavírá 
na dobu určitou od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023. 
odměna činí 550,- Kč bez DpH/hodinu.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2022 dne 16. 11. 2022

Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Vít olmr, Bc. Miloslav Burián, ing. Jitka svobodová

RO Usnesení č. 106/28–2022

I. souhlasí
s  odpuštěním nájemného za pronájem par-
kovacích stání na  pozemku p.  č. 577/1 v  k. ú. 
Dolní Jirčany za 4Q 2022 v ul. V Třešňovce ve 
výši 500,- Kč 8 nájemcům, kteří mají uzavřenou 
nájemní smlouvu z r. 2008 z důvodu probíhající 
rekonstrukce komunikace vč. parkovacích stání.
II. schvaluje
Ukončení nájemních smluv na  část pozemku 
p.  č. 577/1 v  k. ú. Dolní Jirčany vč. zpevněné 
plochy pro účely parkování osobního auto-
mobilu s  8 nájemci dohodou ze strany obce 
k 31. 12. 2022.

HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 107/28–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a  dohodu o  umístění stav-
by č. iV-12–6031947/VB/001 mezi obcí psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. (bud. oprávněná) na po-
zemku p. č. 646/1 v k. ú. Dolní Jirčany za jedno-
rázovou úhradu 5.300,- Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy. 

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry — 

22. února 2023, 18 hod.
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HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 108/28–2022

I. revokuje
Usnesení rady obce č. 90/24–2022 ze dne 21. 9. 
2022.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. ip-12–6021441/VB/3 mezi obcí psáry a  ČeZ 
Distribuce a.  s. (bud. oprávněná) na  pozemku 
p. č. 633/1 v k. ú. psáry za jednorázovou úhradu 
15.900,- Kč bez DpH.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 

smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 109/28–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  sdružených službách do-
dávky elektřiny mezi obcí psáry a e.on energie 
a.  s. na zajištění dodávky elektřiny pro 34 od-
běrných míst dle přílohy smlouvy od 1. 1. 2023.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 7–2022 dne 14. 12. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít olmr, 
Filip Šmergl, Bc. Miloslav Burián, Milan Vinecký, ing. Jitka svobodová, MUDr. Jaroslav 
sokol, ing. Hana Šmídlová, MBA, ing. Hana ortová

Nepřítomni: Mgr. Jiří Kučera, ing. Antonín rak, Tomáš pecháček

Usnesení č. 54/7–2022

I. bere na vědomí
rezignaci Mgr. Milana Váchy na funkci starosty.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 55/7–2022

I. určuje
pro další volební období jednoho uvolněného 
člena zastupitelstva, který bude vykonávat funk-
ci starosta, dva neuvolněné členy zastupitelstva, 
kteří budou vykonávat funkci místostarosta ob-
ce a dva neuvolněné členy zastupitelstva, kteří 
budou vykonávat funkci člen rady obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 56/7–2022

I. volí
starostkou obce Vlastu Málkovou.

HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
II. volí
neuvolněným místostarostou obce Mgr. Milana 
Váchu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 57/7–2022

I. bere na vědomí
přednesenou zprávu starostky a  místostarostů 
o činnosti obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 58/7–2022

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

HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 59/7–2022

I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2022 na rok 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 60/7–2022

I. schvaluje
rozpočet pro rok 2023 jako schodkový s  cel-
kovými příjmy 98 171 800 Kč, celkovými vý-
daji 199 314 200 Kč, financováním ve výši 
101 142 400 Kč. schodek bude kryt z přebytku 
minulých let (pol. 8115).
II. schvaluje
Závaznými ukazateli rozpočtu 2023 příjmy a vý-
daje v odvětvovém třídění rozpočtové skladby 
(dle paragrafů).
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 61/7–2022

I. schvaluje
Zastupitelstvo obce psáry projednalo a schva-
luje pravidla pro Určení pravomocí k provádění 
rozpočtových opatření.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 62/7–2022

I. bere na vědomí
navržená nápravná opatření k  odstranění 
zjištěných nedostatků podle zápisu z  dílčího 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 63/7–2022

I. souhlasí
s  uzavřením kupní smlouvy mezi obcí psáry 
(kupující) a spol. cash office s. r. o. (prodávající) 
na nákup pozemků parc. č. 465/324, 465/325, 
465/326, 465/399, 465/411, 465/413, 465/429, 
465/482 a 465/484 v k. ú. Dolní Jirčany za část-
ku 900 000  Kč pod místními komunikacemi 
na Lukách, V Domkách a polní.
II. pověřuje
Místostarostu Mgr. Milana Váchu obce jejím 
podpisem.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 64/7–2022

I. souhlasí
s uzavřením bezúplatné smlouvy o zřízení věc-
ného břemene (služebnosti) mezi obcí psáry 
a  ing. radkem Lukou a  Miloslavem Markem 
v rozsahu Gp č. 2224–02835/2022 a Gp č. 2220–
02735/2022 na pozemku par. č. st. 22/2 v kat. 
území Dolní Jirčany.
II. pověřuje
Místostarostu Mgr. Milana Váchu obce jejím 
podpisem.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 65/7–2022

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 66/7–2022

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
ze psů.
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HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 67/7–2022

I. bere na vědomí
navýšení cen vodného a stočného od 1. 1. 2023 
bez DpH. nová cena vodného činí 65,00 Kč/m³ 
a stočného činí 50,00 Kč/m³.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 68/7–2022

I. pověřuje
starostku obce Vlastu Málkovou podpisem 
patronátního prohlášení pro Českou spořitelnu 
a. s.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 69/7–2022

I. jmenuje
Vlastu Málkovou jako členku správní rady 
posázavský vodovod — dobrovolný svazek obcí 
pro volební období 2022–2026.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 70/7–2022

I. schvaluje
odměnu zastupitelce ing. Haně Šmídlové ve 
výši 0,- Kč od 14. 12. 2022 dle její žádosti.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 71/7–2022

I. schvaluje
poskytnutí odměn pro členy výborů a komisí za 
činnost v roce 2022 dle zákona č. 128/2000 sb., 



Vodné a stočné 
v roce 2023

Vlasta Málková, 
starostka

Od 1. 1. 2023 dojde k  navýšení 
ceny vodného a stočného.

cenu vodného a  stočného 
tlačí vzhůru nárůst 
cen za energie, cena 
nakupované vody 
z  vodního zdroje 
Želivka odebírané 
z  posázavského vo-
dovodu a  od 1.sčV, 
a.  s., ale také investice. V  le-
tošním roce jsme vybudovali vo-
dovodní přivaděč z  posázavského 

vodovodu a část hlavního kanalizačního přiva-
děče k ČoV. Jak na vodovod, tak na kanalizaci 
jsme získali dotaci.

obec má povinnost dorovnávat ztráty a vytvářet 
rezervu finančních prostředků na obnovu vodo-
vodu a kanalizace (VaK) a dokládat jejich použití 
pro tyto účely. plán financování a vytváření pro-
středků na obnovu je pro obec nutností.

nad hospodařením má dohled Ministerstvo ze-
mědělství, jako příslušný orgán veřejné správy 

VaK. Záměrem regulátora oboru vo-
dovodů a  kanalizací je dosažení 

co nejvyššího stupně samofi-
nancování vodohospodářské 
infrastruktury.

cena vodného se 
zvyšuje od 1. 1. 2023 
z 60,50 Kč/m³ s DpH 
na  71,50 Kč/m³ 

s DpH a stočného ze 
46,20 Kč/m³ na  55,00 

Kč/m³ s  DpH. celková částka 
za vodné a stočné od 1. 1. 2023 

bude 126,50 Kč/m³ s DpH.

INFORMACE Z OBCE
Příloha č. 1 usnesení zastupitelstva obce č. 7–2022

Jméno a příjmení Odměna Funkce
Hana ortová 2 100 Kč Finanční výbor (kráceno Zo)

Michal Kroupa 1 400 Kč Finanční výbor

radka olmrová 2 800 Kč Finanční výbor

Jiří Římovský 3 000 Kč redakční rada

Jaroslav sokol 2 500  Kč redakční rada (kráceno Zo)

naděžda Jakubková 2 000  Kč sociální komise

Michaela Hájková 3 000  Kč sociální komise

Martina Jedličková 3 000  Kč sociální komise

ivana Tesařová 2 000 Kč sociální komise

Květa Beldová 2 000 Kč sociální komise

ing. Aleš Laboutka 3 000  Kč stavební komise

Komise pro vzdělání neschází se

Kontrolní výbor neschází se

celkem 26 800 Kč   

Uvedené částky = čistá odměna. Zákonné odvody odvede obec Psáry. 

o obcích dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. schvaluje
V  případě souběhu výkonu více funkcí bude 
neuvolněným členům zastupitelstva poskytnu-
ta odměna až do výše souhrnu odměn za tři 
různé funkce v  souladu s § 74 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 sb., o obcích.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 72/7–2022

I. souhlasí
s  poskytnutím mimořádné odměny uvolněné 
zastupitelce Vlastě Málkové za rok 2022 ve vý-
ši dvojnásobku odměny zastupitele. odměna 
se poskytuje za mimořádný rozsah práce v so-
ciální oblasti a  přímém pořádání kulturních 

a společenských akcí v roce 2022. Dále za ve-
dení a  přípravu projektů obecní vodohospo-
dářské infrastruktury. Také za realizaci projektu 
kanalizační stoky „průtah psáry“ a napojení ob-
ce na posázavský vodovod.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 73/7–2022

I. schvaluje
Termíny veřejného zasedání zastupitelstva 
na rok 2023: 22. února, 19. dubna, 21. června, 
20. září a 13. prosince 2023.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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Co se v obci 
udělalo 10–11/2022

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

•	 Zalévání nové výsadby na návsi v psárech,
•	 zametání listí,
•	 asistence při výchovném řezu jasanu 

v Dolních Jirčanech,
•	 zušlechťovací řez dřevin v obcích,
•	 sekání trávy a údržba zeleně MŠ Štědřík,
•	 betonování žlabů v ulici U studny,
•	 nový asfaltový povrch v ulici V Třešňovce,
•	 oprava povrchů na  Vysoké, Ke Kukaláku 

a U studny (beton),
•	 dokončení sekání trávy a úklid v obci, pravi-

delná údržba traktoru, přezutí pneumatik,
•	 navezení posypového materiálu,
•	 oprava pásového dopravníku,
•	 oprava střechy na MŠ,
•	 rekonstrukce bytu Štědřík,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 úklid a kontrola dětských hřišť,
•	 příprava voleb a volební místnosti,
•	 čištění škarp, šachet a vpustí dešťové kana-

lizace,
•	 pravidelná údržba a zazimování květinových 

záhonů u pomníků a na veřejných prostran-
stvích,

•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 
prostranstvích,

•	 hrabání listí, sekání trávy a úklid hřbitovů,
•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 svoz odpadu na objednávku ze strany občanů,
•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na  psí 

exkrementy, úklid kontejnerových stání 
na tříděný odpad, úklid autobusových zastá-
vek včetně vysypávání košů,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí,

•	 příprava na Dýňobraní a noční bojovku a ná-
sledný úklid po akcích,

•	 pletí kruhového objezdu u školy Ámos,
•	 zametení listí z chodníků a komunikací,
•	 pokládka odvodňovacích žlabů U studny,
•	 opakované opravy elektrického vedení a ka-

belu veřejného osvětlení v ulici V Třešňovce,
•	 oprava povrchu účelových komunikací v k. ú. 

Dolní Jirčany i psáry,
•	 příprava techniky na zimu,
•	 příprava trvalkového záhonu v ulici Jílovská,
•	 příprava a instalace vánoční výzdoby.

Obec Psáry 
má novou 
starostku

Lucie Libovická

 
na prosincovém jednání 
zastupitelstva oznámil 
Milan Vácha rezignaci 
na post starosty obce s tím, 
že bude dál pokračovat 
v  práci jako neuvolněný 
místostarosta. starostkou 

byla zvolena stávající místostarostka Vlasta 
Málková. Na  důvody rezignace jsem se ptala 
Milana Váchy.

Co tě vedlo k tomuto kroku?

před dvěma lety jsem se stal uvolněným rad-
ním středočeského kraje a  s maximálním na-
sazením jsem se věnoval této funkci a zároveň 
jsem byl neuvolněným starostou psár (uvolněný 
= obdoba hlavního pracovního poměru. Pozn. 
redakce). Letos na  podzim proběhly volby do 
zastupitelstva obce. Když jsme skládali tuto 
kandidátku, předpokládal jsem, že budeme ve 
vedení obce pokračovat i  nadále ve stejném 
složení. proto byla také sestavena tak, jak by-
la. Domníval jsem se, že práce pro kraj i obec 
jde zvládnout díky předchozím dlouholetým 
zkušenostem i díky tomu, že řadu činností kva-
litně a samostatně vykonávají zaměstnanci úřa-
du, neboť už nejsme malá vesnice. A s tím, jak 
narůstá počet obyvatel, se logicky musí měnit 
i styl a organizace práce celého úřadu. nicméně 
po volbách někteří zastupitelé otevřeli otázku 
mého souběžného působení v  obou funkcích 
a času, který věnuji obci. Zároveň tlumočili i ne-
spokojenost některých občanů a  vyjádřili vůli 
po změnách.

Jak tuto situaci vnímáš ty?

Musím upřímně přiznat, že poslední dva roky 
byly pro mne z hlediska času i energie extrém-
ně náročné. práce starosty je náročná zejména 

ve dvou rovinách. Tou první je velký objem 
operativy a rozsah agendy. na starostu se obra-
cí množství lidí a on musí osobně řešit širokou 
škálu problémů, které nelze vždy jednoduše 
předat k vyřízení zaměstnancům. Zabírá to hod-
ně času, a navíc je třeba být velmi ostražitý, ne-
boť zdaleka ne všichni přichází s dobrým úmy-
slem. Jednou z velmi důležitých rolí starosty je 
obec před těmito lidmi, různými tlaky a nekalý-
mi praktikami chránit. 

Druhou rovinou je velká psychická a mentální 
zátěž, protože všechny činnosti rady a  vedení 
úřadu musí starosta neustále vidět v  souvis-
lostech. Zatímco jednotliví zaměstnanci a  rad-
ní mají svou agendu, starosta musí nahlížet 
na  všechny úkoly v  celé jejich komplexnosti. 
Je to těžko sdělitelná zkušenost. podíval jsem 
se na předchozí roky i optikou svého volného 
času a  osobního života. Ten prakticky vymizel 
nejen kvůli množství práce v obou funkcích, ale 
také kvůli tomu, že práce krajského radního pro 
školství a  sport zahrnuje i  víkendové pracovní 
návštěvy např. dětských domovů či sportovních 
a  kulturních akcí. Zbývalo tak méně prosto-
ru pro účast na obecních akcích u nás v obci, 
na setkání s obyvateli při diskusích u piva i na 
obyčejné sousedské rozhovory – a to bylo ně-
kterými zastupiteli a obyvateli negativně vnímá-
no. přestože jsem v odborné rovině nikdy práci 
na  obci nepodcenil a  nezanedbal, je fakt, že 
na komunitní život jsem prostě více času neměl. 
A  ti, kdo tuto roli od starosty očekávají, mohli 
být logicky zklamaní. Když se na to vše nyní dí-
vám, vidím předání funkce starosty a přechod 
do pozice neuvolněného místostarosty jako 
nejlepší řešení pro sebe i pro obec.

Co bude zahrnovat tvoje stávající role mís-
tostarosty. Budeš mít na ni dostatek času?

Díky tomu, že ze sebe sejmu výše zmíněnou 
operativu a  koncepční propojování, budu mít 
pro práci místostarosty dostatek prostoru. 
počítám, že budu práci na radnici věnovat stej-
ně času jako dosud. podle nového organizační-
ho řádu bude v mé gesci oblast vybraných in-
vestic, majetku, staveb a komunikací. Dočasně 
se budu spolupodílet na finančním plánování. 
Zřejmě i nadále se budu věnovat opatrovnictví, 

které sice standardně řeší starosta, ale mám 
v této oblasti dlouholeté zkušenosti a mohu tak 
v tomto Vlastě Málkové trochu pomoci. A samo-
zřejmě i nadále budeme společně s Martinou 
Běťákovou učit v ZŠ Amos výchovu k občanství. 
na společné hodiny s osmáky a deváťáky si čas 
vždycky rád udělám!

Mění se něco pro občany?

V čele obce nyní stojí Vlasta Málková, takže vět-
šina agend se přesměruje na ni. stále však platí, 
že se občané na mne mohou kdykoliv obrátit, 
zejména v  oblastech, které budu mít v  gesci. 
pokud si občané nebudou jistí, stačí zavolat 
na  obecní úřad a  zaměstnanci volajícího pře-
směrují na  konkrétní osobu, která má danou 
problematiku na starost.
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
místostarosta

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
 v realizaci

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme infor-
movali o neshodě mezi námi a odborem život-
ního prostředí MěÚ Černošice. Zástupce měst-
ského úřadu totiž trval na podmínce reálného 
omezení vlastníků chat v lese. omezení spočí-
vá ve faktické nemožnosti pečovat o  některé 
rekreační objekty, které byly postaveny v  lese, 

často v dobách první republiky. Tato neshoda 
odsouvá veřejné projednání, které proběhne 
nejdříve v únoru 2023.

ZKAPACITNĚNÍ KRUHOVÝCH 
OBJEZDŮ U PRAŽSKÉHO 
OKRUHU
V roce 2016 jsme upozorňovali na nedostateč-
nou kapacitu kruhových objezdů u  pražského 
okruhu. provedená studie, kterou si nechalo 
vyhotovit Ředitelství silnic a  dálnic, tuto oba-
vu potvrdila a  ŘsD postupně zahájilo práce 
na  projektové dokumentaci. Technická řešení 
byla ovšem nepřijatelná z  důvodů kolizí s  cy-
klostezkou na Horní Jirčany. V současné době 
se bude hledat proveditelné řešení s policií Čr 
tak, aby byl zajištěn bezpečný přejezd cyklistů 
i přechod chodců. Zda se řešení nalezne, bude-
me vědět během prvních měsíců příštího roku.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – MULTIFUNKČNÍ 
ODPOČINKOVÁ ZÓNA VÁPENKA

 v přípravě

V  minulém čísle psárského zpravodaje se vě-
noval odpočinkové zóně samostatný článek. 
Během listopadu jsme sbírali další podněty 
s nadějí, že se podaří odblokovat současný stav 
a  najdeme kompromis mezi těmi, kteří chtějí 
vybudovat odpočinkovou zónu a mezi zastánci 
spíše zachování současného stavu. obec je při-
pravena finančně podpořit případnou realizaci, 
ale dnes je jasné, že jednoduché a rychlé řešení 
prostě neexistuje.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

 v realizaci

Koncem září byla akce zahájena. po odkrytí prv-
ních vrstev zeminy se zjistilo, že nosnost je díky 
významnému zastoupení jílů horší a že je nutné 

udělat hlubší spodní stavbu se stabilizací. Další 
komplikací byla chyba projektu s výškovým za-
měřením výšek obrubníků, které bylo potřeba 
následně předělat. Bezpochyby se nestihne 
položení asfaltu v posledním úseku u křižovat-
ky a nájezdu na pražskou. Během prosince se 
uvidí, kolik se podaří položit dominantní zám-
kové dlažby.

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE
 v přípravě

naši jirčanští hasiči se již několik let potýkají 
s  naprosto nevyhovujícími podmínkami v  je-
jich stávající zbrojnici. pokud si uvědomíme, jak 
velké množství reálných zásahů, výjezdů i  zá-
loh ročně hasiči mají, je situace o  to smutněj-
ší. A proto jsme připravili studii záměru na vy-
budování nové zbrojnice a nyní dokončujeme 
projektovou dokumentaci. Architekti se snažili 
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stavbu citlivě umístit na pozemku naproti nové 
škole s  ohledem na  okolní zástavbu. na  vnitř-
ním uspořádání jsme spolupracovali s  našimi 
hasiči tak, aby byla zbrojnice nejenom archi-
tektonicky zajímavá, ale hlavně praktická pro 
běžný provoz. projektová dokumentace hlav-
ního objektu byla během tohoto roku několi-
krát upravována a  doplňována. nakonec bylo 
stavebním úřadem koncem července vydáno 
stavební povolení, které nabylo právní moci. 
složitější situace je s napojením objektu na vo-
du a  kanalizaci. Komplikace nastaly s  majiteli 
pozemků a  jejich právními nároky na  část bý-
valé krajské komunikace, kterou se nám chystá 
středočeský kraj bezplatně převést. původní 
příjezdová silnice již po dokončení přeložky 

a výstavbě kruhového objezdu u školy pozbyla 
smyslu. V každém případě bychom rádi v roce 
2023 stavbu zbrojnice zahájili.

POZEMEK PRO SKATEPARK
 v přípravě

Z mnoha dotazníků i přímých dotazů na mož-
nost vybudování hřiště vznikla před několika 
lety myšlenka, že by se využil „zbytkový“ po-
zemek u  kruhového objezdu v  blízkosti no-
vé školy. V novém územním plánu by měl být 
tento pozemek vymezen pro hřiště. Zahájili 
jsme jednání s vlastníkem pozemku, kterým je 
Arcibiskupství pražské, abychom nabyli tento 
pozemek do svého vlastnictví a  mohli zahájit 
projekční přípravu skateparku. V současné do-
bě se vyhotovuje znalecký posudek na  stano-
vení odhadní ceny, na  jehož základě by mělo 

dojít k odkupu nebo jiné formě získání tohoto 
pozemku.

CYKLOSTEZKA ŠTĚDŘÍK–
TONDACH–JESENICE

 v přípravě

V  posledních letech jsme připravovali projek-
tovou dokumentace cyklostezky, která by pro-
pojila Štědřík od sběrného dvora přes starou 
cihlářskou cestu k Tondachu a následně k nové 
základní škole. odtud by bylo možné pokra-
čovat po již dokončené cyklostezce směrem 
na Jesenici. projektová dokumentace je téměř 
hotova. Zbývá ještě dokončit některá jednání 
s majiteli pozemků, kam nová stavba zasahuje. 
Větší komplikací je však vyjádření odboru život-
ního prostředí, neboť nám stavba zasahuje do 
pozemků s vysokou bonitou. Jedná se o pou-
hých cca 600 metrů čtverečních, ale projednání 
vynětí ze zemědělského půdního fondu bude 
ještě složité. pokud se nám podaří získat sta-
vební povolení, snad se nám otevře možnost 
žádat o dotaci na realizaci samotné cyklostezky.
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Platby 
za odpady

Vít Olmr, 
místostarosta

Blíží se doba, kdy bude třeba uhradit platbu 
za odvoz směsného komunálního odpadu pro 
rok 2023. Díky systému zavedenému v  před-
chozích letech nebude ani letos nutné cho-
dit s penězi na úřad, ale bude možné provést 
platbu bezhotovostně na účet úřadu či pomocí 
Qr kódu, který obdržíte do svých e-mailových 
schránek (pouze ti, kteří nám na obecním úřadě 
zanechali pro tento účel své e-mailové adresy).

K navýšení však došlo v oblasti výše poplatků, 
protože meziroční nárůst nákladů na  likvida-
ci odpadů mezi lety 2021 a  2022 dosáhl cca 
10 % a  od roku 2023 je avizován další nárůst 
okolo 15 %, což nejsou malá čísla. V roce 2021 
obec dotovala likvidaci odpadu částkou přesa-
hující 3,3 milionu korun, v letošním roce se již 
předpokládá více než 4,5 milionu korun. proto 
jsme se rozhodli obecně závaznou vyhláškou 
č. 5/2022 zvýšit poplatek za svoz komunálního 
odpadu o cca 15 %, tedy na hodnotu 0,4792 Kč 

/litr odpadu. Ve výsledku pak roční poplatky vy-
padají takto:

Typ sběrné nádoby Frekvence obsluhy 
1x za týden

pe pytel 120 l (52 ks)  2 990 Kč

1. nádoba 120 l  2 990 Kč

2. a každá další nádo-
ba 120 l  2 990 Kč

240 l  5 980 Kč

1100 l 27 410 Kč

pe pytel 120 l (20 ks)  1150 Kč

i přes toto zdražení však dotace obce na likvi-
daci odpadů stoupá:

2021 2022 2023

Roční 
náklady 9 362 364 10 315 222* 11 862 505*

Příjmy od 
občanů 4 957 853 4 551 206 5 233 887*

Příjmy 
ostatní 1 067 839 1 185 132* 1 185 132*

Příjmy 
celkem 6 025 692 5 736 338* 6 419 019*

Rozdíl -3 336 672 -4 578 884* -5 443 487*

Hodnoty označené hvězdičkou představují kva-
lifikovaný odhad na  základě známých skuteč-
ností. příjmy od občanů zahrnují přímé platby 
za likvidaci komunálního odpadu nebo biood-
padu, příjmy ostatní pak zpětný odběr a výkup 
surovin jako je železo, papír, plast, příjmy od 
Asekolu, eko-komu a elektrowinu.

Z uvedeného je patrné, že zvýšení poplatku za 
likvidaci komunálního odpadu dotace obce vý-
razně nesníží (ve skutečnosti jen o 682 681 Kč, 
zatímco předpokládáme meziroční nárůst ná-
kladů o 1 547 283 Kč), ale jedná se peníze, kte-
ré mohou být použity například na opravu silnic 
nebo modernizaci veřejného osvětlení.

pro porovnání nákladovou položku za likvidaci 
odpadů v roce 2022 najdete v tabulce 1. i zde 
platí, že čísla za listopad a prosinec představují 
kvalifikovaný odhad na základě známých skuteč-
ností. V některých případech se jedná o paušální 
platby s tím, že následně se provádí dofakturace 
nákladů. Ta však již výsledkem nijak zásadně ne-
zahýbe, proto nebyla vzata do úvahy.

Jedná se čistě o přímé náklady (fakturace) na li-
kvidaci odpadů, ať už jsou to popelnice občanů 
nebo kontejnery v hnízdech na tříděný odpad. 

V  tabulce není započítána například mzda 
a odvody pracovníků rychlé roty při svozu pyt-
lů od chatařů nebo při práci ve sběrném dvoře, 
jeho nájem nebo energie na jeho provoz.

rovněž v nákladech není započítán svoz komu-
nálního odpadu odloženého občany u  hnízd 
na tříděný odpad (provádí se dle potřeby ob-
vykle 2x týdně) a i zde platí, že je nutné počítat 
nejen jeho likvidaci, ale také náklady na mzdy 
a  odvody pracovníků rychlé roty, amortizaci 

Tabulka 1 — nákladová položka za likvidaci odpadů v roce 2022

tříděný od-
pad základ 

tříděný od-
pad 2. vývoz 

popelnice pytle 
chataři 

vývoz 
sběrný dvůr 

ostatní 

vývoz 
sběrný dvůr 

BIO 

svoz bio RD celkem vše 

leden 152 109,71 322 664,35 62 655,83 78 750,65 5 765,65 621 946,19 

únor 152 109,71 322 664,35 62 655,83 104 637,59 7 199,50 649 266,98 

březen 152 109,71 314 378,83 322 664,35 62 655,83 109 191,15 25 024,31 188189,91 1 174 214,09 

duben 152 109,71 354 496,89 68 827,50 124 124,85 30 577,91 132745,38 862 882,24 

květen 152 109,71 354 496,89 68 827,50 149 180,44 39 948,15 26710,01 791 272,70 

červen 152 109,71 334 179,07 354 496,89 68 827,50 91 945,95 30 334,70 9516,67 1 041 410,49 

červenec 152 109,71 354 496,89 68 827,50 154 940,05 34 511,62 8486,95 773 372,72 

srpen 152 109,71 354 496,89 68 827,50 116 870,00 37 355,73 6991,81 736 651,64 

září 152 109,71 340 909,10 354 496,89 68 827,50 122 103,83 39 363,72 7852,41 1 085 663,16 

říjen 152 109,71 354 496,89 68 827,50 137 031,14 45 989,08 6830,21 765 284,53 

listopad 152 109,71 340 909,10 354 496,89 68 827,50 122 103,83 45 989,08 6830,21 1 091 266,32 

prosinec 152 109,71 354 496,89 68 827,50 137 031,14 9 526,00 0 721 991,24 

celkem 1 825 
316,52 

1 330 
376,10 

4 158 
465,06 

807 414,99 1 447 
910,62 

351 585,45  394 153,56 10 315 222,30    

Tabulka 2 — množství vyprodukovaného, resp. vyvezeného odpadu (v tunách vyprodukovaného 
odpadu – čísla za rok 2021)

papír sklo plasty tetra pak kovy BRO 
dom.

pneu objemný 
VOK

suť obec 
směsný

Leden 9,126 8,033 7,131 0,352 0,173 0,000 0,620 18,350 4,020 55,580

Únor 8,382 7,184 7,608 0,272 0,128 0,000 0,000 15,980 6,680 54,280

Březen 11,241 9,390 9,876 0,347 0,148 0,000 0,000 25,660 24,540 72,250

Duben 10,381 7,431 9,150 0,343 0,185 10,470 1,280 28,580 30,370 57,620

Květen 12,130 8,033 11,827 0,315 0,332 13,400 0,640 27,780 19,940 65,700

Červen 10,404 9,775 9,486 0,233 0,218 15,500 0,000 25,160 18,730 61,900

Červe nec 11,096 5,583 9,556 0,296 0,152 12,100 0,600 34,330 24,960 56,360

Srpen 11,353 8,900 10,836 0,307 0,213 9,440 0,640 34,330 26,330 70,060

Září 9,628 6,551 9,841 0,214 0,124 11,820 0,000 26,910 19,400 58,020

Říjen 10,312 6,969 8,600 0,291 0,245 8,490 0,700 32,110 24,680 61,420

Listo pad 11,353 7,269 10,581 0,263 0,251 7,240 1,420 24,500 12,260 73,740

Prosi nec 9,737 14,369 8,964 0,252 0,174 0,000 0,000 16,510 5,620 58,100

celkem 125,143 99,487 113,456 3,485 2,343 88,460 5,900 310,200 217,530 745,030 1711 
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multikáry, naftu a podobně. V případě likvida-
ce tohoto odpadu pak navíc platí, že v  době 
likvidace těchto „černých skládek“ nemohou 
zaměstnanci provádět jiné údržbové nebo roz-
vojové činnosti.

Obec bude i nadále podporovat a dotovat stá-
vající systém likvidace odpadu. Přesto musíme 
apelovat na občany, aby se zdrželi zbytečného 
odkládání pohovek, křesel či elektrických spo-
třebičů u  hnízd s  tříděným odpadem, stejně 
jako prosíme o striktní třídění obsahu v nádo-
bách na separovaný odpad. nezřídka se stává, 
že kontejnery obsahují jiné suroviny, než na ja-
ké je kontejner určen (už se i  stalo, že v  kon-
tejneru byly nalezeny ostatky uhynulých zvířat) 
a ve výsledku se stane, že celý svozový vůz je 
na koncovém místě přesměrován do spalovny 
a obec z něj nedostane peníze za výkup suro-
vin, protože byl obsah znehodnocen.

Že se třídění vyplácí, to dokazuje zejména 
množství vyprodukovaného, resp. vyveze-
ného odpadu a příjmy z něj (1 067 839) — viz 
Tabulka  2.

POPLATKY ZA PSY

i v případě poplatků za psy dochází k navýšení 
sazeb. Za prvního psa nyní obec požaduje po-
platek 300 Kč a za druhého a každého dalšího 
psa pak 600 Kč (u osob starších 65 let 400 Kč). 
i zde platí, že jde jen o mírné narovnání situace, 
protože zatímco od občanů se na  poplatcích 

vybere 82 850 Kč, náklady (pytlíky do košů, svoz 
a  likvidace exkrementů, nákupy a  odpisy košů 
na exkrementy) tvoří ročně téměř 140 000 Kč. 
Zvýšením poplatků omezíme dotaci na  únos-
nou mez. poplatek je stanoven obecně závaz-
nou vyhláškou č. 6/2022.

Jak lze poplatky zaplatit

občanům, kteří mají na své popelnici známku 
s unikátním číslem letošního jara, nemění se její 
velikost a při jejím vyzvedávání na obecním úřa-
dě zanechali e-mailovou adresu, přijde e-mail 
s informacemi, jak lze zaplatit. pro ostatní i na-
dále zůstává možnost platby v hotovosti nebo 
platební kartou přímo na obecním úřadě.

Možnosti platby – shrnutí
1. Platba převodem na základě e-mailu z obec-

ního úřadu (jen pokud se nemění velikost 
popelnice) — e-mailem vám přijde informace 
o částce, číslu účtu, kam platbu poslat a po-
chopitelně i ostatní potřebné. po zaúčtování 
platby vám přijde e-mail s potvrzením o za-
placení, které bude sloužit jako „vstupenka“ 
na sběrný dvůr.

2. platba na  přepážce obecního úřadu psáry 
(v případě změn, nové nádoby, chataři ne-
bo pokud vám nedorazil mail s  platebními 
údaji) — naše referentky s  vámi sepíšou vše 
potřebné, vydají známku (pokud ji již nemá-
te) a současně vydají potvrzení o zaplacení. 
preferujeme platby platební kartou, ale mož-
ná je pochopitelně i platba v hotovosti.



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

PŘIJÍMÁME NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY
Územní odbor Praha venkov - JIH: Jesenice u Prahy, 

Jílové u Prahy, Kamenice, Hradištko, Říčany, Čestlice, Mnichovice

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 150 000 Kč

MÁŠ ODVAHU? 
PŘIDEJ SE K NÁM. STAČÍ SE JEN OZVAT.

KONTAKT: 725 574 248, nabor.stredocesi@pcr.cz
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SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 
KOMISE

Vlasta Málková, starostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

každý týden

pondělí Zdravotní cvičení 15.00 Laguna

úterý Jóga – pilates 10.00 ZŠ

úterý Korálkování 15.00 Třináctka

úterý Zpívání 16.00 Třináctka

čtvrtek Jóga se Šárkou 18.00 ZŠ

leden

9. 1. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

12. 1. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

18. 1. Diskuzní středa 14.00 OÚ

20. 1. Promoce VU3V

26. 1. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

26. 1. Malování na hedvábí 14.00 Třináctka

únor

1. 2. VU3V 14.00 Třináctka

9. 2. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

9. 2. Kavárnička 14.00 Třináctka

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

15. 2. VU3V 14.00 Třináctka

16. 2. Kresba suchým pastelem 14.00 Třináctka

23. 2. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

23. 2.
Čtení z knihy o historii 
obce 14.00 Třináctka

KALENDÁŘ AKCÍ
pro seniorY

Konání všech kurzů, akcí 
a setkání se bude řídit 
aktuálními hygienickými 
a epidemiologickými opatřeními.

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

Fotosoutěž 
2023

Ing. Jitka Svobodová, 
radní obce

SVĚTLO A STÍN

Když se řekne světlo, někdo si představí slunce 
na  denní obloze, někdo žárovku, odlesk mě-
síčního svitu v  kaluži při noční procházce ne-
bo semafor. pojmy světlo nebo stín jsou velmi 
mnohoznačné a  lze je chápat v  nejrůznějších 
rovinách. Zkuste vyfotit třeba sluneční paprsky, 
které dokreslují krajinu, blyštící se světla velko-
měst, stín stromu na  zasněžené louce, poulič-
ní svítilny podél cest nebo jednoduše den či 
večer. Motivy pro fotografování můžete nalézt 
při běžném pouličním „provozu“ nebo zachytit 
světelnou atmosféru, kterou si dopředu připra-
víte. Je to zcela na vás.

nejzajímavější snímky budou uveřejněny ve 
velkém či malém kalendáři pro rok 2024, vylo-
sovaní účastníci soutěže získají pěknou cenu. 
prosím, přečtěte si pozorně podmínky soutěže, 
stává se velmi často, že musíme vámi zaslané 
snímky vyřadit, protože nejsou ve formátu nale-
žato nebo jsou zaslány v malém rozlišení. Také 

často zapomínáte na titulky.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do foto-
soutěže:
Kdy: do 31. července 2023
Jak: v elektronické podobě
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve 

formátu nALeŽATo v co nejlepší kvali-
tě (alespoň 2 MP) bez úprav. nekvalitní 
fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Maximální počet zaslaných fotografií:
 10 ks
Nezapomeňte: 
  uvést své jméno, adresu a  titulek k  fo-

tografii. Zasláním fotografií dáváte sou-
hlas s jejich uveřejněním v materiálech 
obce.

Bohumil Čihák
Josef Davídek
Josef Dýl
Jitka Hrušková
Anna Komárková
Jarmila Kondačová
Jiří Kotlant
Olga Kramosilová
Emília Kubalošová

Boris Kučera
Václav Lukáš
Zdeňka Machačová
Jaroslav Novák
Zdeněk Novák
Jiří Ondra
Miloš Simon
Lenka Sochorová
Božena Studničková

Jana Šímová
Milena Šišková
Gertruda Šmuková
Josef Tománek
Josef Vejvara
Jaroslava Vinecká
Katarína Wassermann
Lubomír Zikán

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

SILVESTROVSKÝ POCHOD
Ivana Tesařová

opět vás zveme na silvestrovský pochod aktiv-
ních seniorů s trekingovými holemi. procházka 
před silvestrovským veselím se stala pravidel-
nou součástí zakončení starého roku. Kdo se 
chce přidat k  silvestrovskému putování, může 
bez předchozí rezervace přijít 31. 12. 2022 
v 10 hodin k Obecnímu úřadu ve Psárech.

DISKUZNÍ STŘEDA
Zveme naše seniory na  další diskuzní stře-
du se starostkou Vlastou Málkovou. setkání 
se koná na  obecním úřadu v  psárech dne 
18. ledna od 14 hodin.
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Zapojte se 
do studia
Univerzita třetího věku (U3V) má v naší obci již 
dlouholetou tradici. Mnozí s  námi studují řadu 
let, ale rádi uvítáme v našich řadách i nové zá-
jemce, kteří dosáhli důchodového věku. Jak 
takové studium probíhá? Každý rok otevíráme 
dva semestry. Vždy v lednu a v září mají účastní-
ci možnost zapsat se do nového semestru, který 
trvá 3 měsíce. Téma dalšího semestru vybírají sa-
mi studenti. scházíme se pravidelně 1x za 14 dní 
v klubu Třináctka, kde probíhají přednášky a dis-
kuse k  probíraným tématům.  Ti, kdo absolvují 
6 semestrů, zakončí své studium slavnostní pro-
mocí na České zemědělské univerzitě v praze.

stávající semestr, který se věnoval tématu 

Arménie blízká i vzdálená, byl zakončen v pro-
sinci, další startuje 1. února 2023 a jeho téma-
tem bude Buddhistické umění Indie.

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné 
kultury buddhismu, který právě v  indii vzni-
kl a  v prvních staletích své existence vzkvétal. 
přednášky kurzu se zaměří na podrobnou pre-
zentaci všech zásadních památek, sochařskou 
a  vzácně i  malířskou výzdobu. Zájemci se se-
známí s hlavními stavebními typy buddhistické 
sakrální architektury a  důležitými sochařskými 
styly na  ukázkách z  památkových lokalit i  na 
početných exponátech indických a  světových 
muzeí. To vše v dějinném kontextu.

Výtvarné kurzy
pro velký zájem jsme pro vás připravili pokra-
čování kurzů malování na  hedvábí a  kresbu 
suchým pastelem. oba kurzy opět povede pa-
ní elena Hradská. na  malování na hedvábí se 
můžete těšit 26. 1., na kresbu suchým pastelem 
16. 2., vždy od 14 hod. ve Třináctce. své místo 
si včas zarezervujte.

Rezervace trinactka@psary.cz

VÁNOČNÍ SLOVO 
V DOLNOJIRČANSKÉM KOSTELE

společně s panem farářem Krystofem Henriko 
Vás zveme 24. prosince od 16 hod. na tradiční 
vánoční slovo (bohoslužbu) pro děti a ostatní 
veřejnost v kostele v Dolních Jirčanech.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Zveme vás 23. prosince od 16 hod. 
na  dolnojirčanskou náves, kde pro vás 
budeme mít připravené betlémské světlo, 
které si můžete odnést do svých domovů. 
nezapomeňte na svíčky! Můžete zde strá-
vit příjemné sváteční odpoledne s dalšími 
sousedy a dopřát si chvilku pohody a za-
stavení se u dobrého svařáku.

227 023 023

Vyzkoušejte si nové internetové připojení
s rychlostí až 1 Gbps... 

uvtnet.cz

na 2 měsíce ZDARMA
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Pohádkové 
Alsasko

Ing. Jitka Svobodová, 
radní obce

V minulém zpravodaji jsme uveřejnili informace 
o  plánovaném zájezdu do Francie. Vzhledem 
k tomu, že již dnes máme velké množství účast-
níků, můžeme naplno spustit přihlašování. 
Zájezd se uskuteční ve dnech 9.—13.  5.  2023 
a bude mít následující program:

1.  den: odjezd v  brzkých ranních hodinách 
z  obce, průjezd německem se zastávkou 
v městě roTHenBUrG oB Der TAUBen, kde 
si uděláme několikahodinovou pauzu. Během 

ní si prohlédneme zachovalé středověké cent-
rum se štítovými domy, malebná náměstí s kaš-
nami a  obchůdky s  tradičními výrobky. Volno 
na občerstvení a krátké posezení. poté budeme 
pokračovat do hotelu, kde si odpočineme před 
dalším dnem.

2. den: snídaně, LApoUTroie — muzeum likérů 
a  pálenky, kde si na  závěr můžeme zkusit, jak 
se servíruje a  popíjí pravý absinth. Městečko 
KAYsersBerG obklopené dvěma pohoří-
mi s  vypínající se romantickou ruinou hradu. 
V  centru se nachází např. renesanční radnice 
či vzácný kostel sv. Kříže. poté nás čeká přejezd 
po alsaské vinné stezce, která se vine v délce 
100 kilometrů alsaskými vinicemi a zdolat se dá 
na kole, koloběžce či pěšky. My se ale zastavíme 
nejprve ve vesničce riQUeWiHr přezdívané 

„perla alsaských vinic“ s  označením nejkrás-
nější vesnice Francie. nejvyšší hrázděný dům 
v Alsasku, zbytky městských bran a  opevnění, 
okolní vinice a  jeden dům pohádkovější než 
druhý si nás zcela získají. V riBeAUViLLÉ stře-
ženém hned třemi hrady se ponoříme do spleti 
ulic s malebnými hrázděnými domy a užijeme 
si příjemnou atmosféru města. přejezd na hotel 
a večeře.

3. den: snídaně, přejezd do města coLMAr se 
zachovalým centrem a hrázděnými domy zdo-
benými barevnými květinami, kde nás mimo jiné 
čeká „benátská čtvrť“ petite Venice, romantická 
projížďka lodí po kanálu, kavárničky nebo mu-
seum Unterlinden se slavným issenheimským 
oltářem. odpoledne se přesuneme do skan-
zenu lidových staveb v  UnGersHeiMU — 
ecomusée d´Alsace, největší v Alsasku, tradič-
ní hrázděné domy a  ukázky lidových řemesel. 
přejezd na hotel a večeře.

4. den: snídaně a poté odjezd k MonT sAinTe 
oDiLLe, což je hora sv. odily, významné poutní 
místo Alsaska a  druhé nejvýznamnější duchov-
ní centrum po katedrále ve Štrasburku s  krás-
nou vyhlídkovou terasou. V nedaleké oBernAi 
na  úpatí masívu Vosges s  bohatými renesanč-
ními domy zčásti ještě hrázděnými a  zachova-
lým opevněním uvidíme například i  sochu sv. 

odily. na závěr dne si projdeme majestátní hrad 
cHÂTeAU DU HAUT-KoniGsBoUrG, mezi je-
hož majitele patřili např. Habsburkové. Hrad 
z červeného pískovce se tyčí ve výšce 800 m již 
více než 800 let a při dobré viditelnosti se dá do-
hlédnout až do Alp. odjezd na hotel a večeře.

5. den: snídaně, návrat domů. po cestě nás čeká 
zastávka ve městě norimberg, kde se projde-
me kolem řeky a centrem s volnem na občer-
stvení. poslední pauzu si uděláme v některém 
supermarketu, kde si budete moci nakoupit 
dobroty domů. návrat do psár v pozdních ve-
černích hodinách.

cena zájezdu je 11  800  Kč pro naše občany, 
pro cizí účastníky to je 12  500  Kč, a zahrnuje 
dopra vu, ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
se snídaní a večeří, vstupné (skanzen, ochutnáv-
ky, projížďka lodí v Colmaru), průvodce. cena 
ne obsahuje pojištění a může být upravena v 
případě větší změny kurzu nebo neočekáva-
ného navýšení cen za ubytování či dopravu. 
Vyhrazujeme si změnu programu.

prosíme o zaplacení nevratné zálohy 2 000 Kč 
do 25. 1. 2023, zbytek budeme vybírat do 
konce února. podrobné informace u  starostky 
Vlasty Málkové: malkova@psary.cz nebo tele-
fon 602 714 101.

Čtení z knihy 
o historii
na  podzim letošního roku jsme uspořádali již 
dvě autorská čtení z připravované knihy o his-
torii. Díky vašemu velkému zájmu připravuje-
me další setkání, a  to ve čtvrtek 23. února od 
14  hodin v  klubu seniorů Třináctka. Čtení se 
mohou zúčastnit všichni, které kniha zajímá, 
bez ohledu na věk.

práce na  knize pokračují, máme hotové texty 
a  připravené fotografie. nyní má vše v  rukou 
korektorka a grafik.

Kniha vzniká za velkého přispění vás, občanů. 
A to nejen díky spolupráci na textech a fotkách, 

ale i  spolupodílením se na  nákladech pro její 
tvorbu a vydání. K dnešnímu dni jste knihu pod-
pořili částkou 127.000 Kč, za což vám patří vel-
ký dík. Všichni dárci budou jmenovitě uvedeni 
v  knize. pokud by chtěl kdokoliv z  vás vydání 
knihy ještě podpořit, má nyní poslední mož-
nost. Minimální částka je 1.000  Kč. V  případě 
zájmu se prosím zastavte na  obecním úřadu, 
kde zrealizujete platbu a bude vám vystavena 
darovací smlouva.
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Vánoce 
a výzdoba v obci

Zuzana Kudrová

 
K adventnímu období patří 
sváteční výzdoba domovů 
i  veřejných míst v  obci. 
V  psárech a  Dolních 
Jirčanech jí věnujeme vel-
kou pozornost. opět se po-
tvrdilo, že díky nadšeným 

lidem okolo nás, kteří do obecních projektů 
vkládají svůj čas, energii a dovednosti, vznikají 
skvělé věci, které se nedají koupit za peníze. 
O dolnojirčanském betlému i dalších místech 
jsem si povídala se starostkou Vlastou 
Málkovou.

Adventní čas je kromě řady předvánočních 
akcí v  obci už třetím rokem nerozlučně spjat 
s betlémem na dolnojirčanské návsi. Kdo stojí 

za jeho vznikem?

o  betlému jsme přemýšleli řadu let a  dlouho 
jsme řešili, jak a  z čeho ho vytvořit. nakonec 
zvítězilo dřevo, polínka, která jsme oblékli 
a vytvořili z nich postavičky. Veškeré části bet-
lému mají vlastní projekt, za nímž stojí Lenka 
Málková, která vše vymýšlí. na samotné realiza-
ci se pak podíleli dobrovolníci v čele s Josefem 
Kosteleckým a jeho ženou. Všechno je vyrobe-
no s láskou a je to i vidět.

V  průběhu let se betlém rozrůstal, plánujete 
jeho další rozšiřování?

Betlém vznikl před dvěma lety v  době covi-
du, kdy jsme poprvé nemohli uspořádat náš 
staročeský advent. Všechno bylo zakázané, 
nemohli jsme se setkávat, takže jsme si řekli, 
že je ten správný čas. Začali jsme samozřejmě 
svatou rodinou, Ježíškem, zvířátky a třemi králi. 
Loni jsme přidali zvoničku, pekárnu a kovárnu. 
Tady je zajímavé zmínit, že inspirací nám byla 
skutečná místa, která v  obci v  minulosti byla. 

Konkrétně pekárna U  Šejbů byla v  Jirčanech 
naproti nynější hasičárně a pekl se tam jeden 
z nejlepších chlebů široko daleko. navazujeme 
také na příběh kováře Jeřábka, i o něm se bu-
deme moci dočíst v  chystané knize o  historii 
obce. Letos přibyla jirčanská krčma a  masna. 
příští rok uvažujeme o škole, která tady byla už 
v 17. století, případně o kostelu.

Takže se dá říct, že covid přinesl obci i  něco 
dobrého...

V  tomto ohledu určitě. Lockdown nás přiměl 
betlém vytvořit a podařilo se nám potěšit ma-
lé i  velké, pro které se stal v  předvánočním 
čase oblíbeným místem a  cílem procházek. 
Děti ze školek vyrobily vlastnoručně ozdobičky 
a nazdobily u betlému stromek i chvojí.

Jirčanský betlém ale není jediným místem, kte-
ré vytváří sváteční atmosféru v obci.

Výzdobu máme už druhým rokem také na psár-
ské návsi. Loni byla u  pomníku, letos před 

obchodem. prohlédnout si můžete zvířátka, 
sněhuláky a svíčky, vše opět vytvořené ze dře-
va. Taktéž se jedná o  dílo dobrovolníků, jme-
novitě rodin raušerových a  Zouzalových. Také 
v psárech máme stromeček ozdobený dětmi ze 
školky.

Největší strom je pak na Štědříku před úřadem.

Ano, ten zdobí už tradičně hasiči. Letošní strom 
nám věnovali manželé ondráčkovi. Dokonce 
jsme tentokrát měli hned několik nabídek stro-
mů a některé z nich bychom rádi využili v příš-
tích letech.

Vánoce a blížící se konec roku je i časem bilan-
cování.

Letos už neřešíme covid, ale čelíme válce 
na  Ukrajině, energetické a  ekonomické krizi. 
Bohužel, lidé musí víc počítat, všechno je draž-
ší. situace nás nutí k  zamyšlení, co je vlastně 
v životě důležité. Já jsem životní optimista a vě-
řím, že bude zase lépe. 



28 www.psary.cz  psárský ZprAVoDAJ / prosinec / 2022 29

Když začal covid, ve velkém jsme šili roušky, 
zajišťovali obědy i nákup potravin. Když začala 
válka, nabídli jsme pomoc u  nás trvale žijícím 
Ukrajincům pro jejich rodiny, zapojili jsme se, 
jak jen to šlo. nyní naše úsilí a energii budeme 
směrovat na konkrétní pomoc těm, koho se stá-
vající situace dotkne nejvíce, ať už to budou se-
nioři či rodiny s dětmi.

Co byste popřála našim občanům?

příští rok nám přinese opět řadu výzev a nejis-
tot. Čeká nás další období, které bude snazší 
pro ty, kdo drží při sobě a pomáhají si navzá-
jem. pro nadcházející vánoční svátky bych ráda 
všem popřála co nejvíce klidu, radosti a štěstí 
v kruhu rodinném i s přáteli. 

Do nového roku přeji všem hodně energie, 
optimismu a hlavně zdraví, které potřebujeme 
nejvíce.

Jirčanský 
Krampus  
se již stal tradicí

Romana Hájková

po dvouleté covidové pauze jsme se první 
prosincový pátek mohli opět těšit z  průvodu 
čertů, andělů a  Mikuláše tzv. JirČAnsKÉHo 
KrAMpUsU. Ten se díky partě nadšenců a  za 
podpory obce psáry mohl uskutečnit v plné pa-
rádě. Již ve čtvrtek v podvečer se začalo s vel-
kou přípravou zdobením čtyř alegorických vo-
zů. Těmi vozy jsou traktory a tahače, za kterými 
na valníku vzniklo nádherné andělské auto roz-
zářené světýlky, hvězdou a  plné andělů. Ti dě-
tem rozdávali během průvodu sladkosti. Mikuláš 
si s dětmi zapaloval prskavky pro štěstí a vytvářel 
tak s dětmi malé ohnivé hvězdičky. Druhý trak-
tor za sebou táhl malý vůz, kde se mohly děti 
svézt. Třetí vůz působil dost děsivě. Byl na něm 
oběšenec, hořící oheň v  kotli a  klec, do které 
se zavírají zlobivé a  drzé děti. Tentokrát všech-
ny děti byly tak hodné, že klec zůstala prázdná. 
Čtvrté auto vozilo nejen děti, ale také po celou 
dobu průvodu poskytovalo na zahřátí čertovský 
svařák, o  který se starali dvě čertice. na  celou 
posádku dohlížel ČernÝ AnDĚL s  obrovskými 
křídly a velkýma svítícíma očima. Účast letošní-
ho jirčanského krampusu byla rekordní. Krásnou 
atmosféru nám dodal i padající sníh, který se dr-
žel na cestách, loukách a domech a my všichni 
jsme si mohli užít pocit začínající zimy. celý prů-
vod jsme zakončili na jirčanském hřišti, kam jsme 
se nemohli ani vejít. Děti i s rodiči se chtěli fotit 
především s anděli a Mikulášem na andělském 
autě. celou akci ukončil čert ohňoflus se svou 
ohnivou show. Děti šly pomalu spát a dospělí si 
večer pěkně při horkém svařáku užili.

Akce se vydařila se vší parádou a my všichni má-
me radost, že se tato, dnes již tradice, setkává 
s velkou účastí a oblibou. Tak zase za rok!

STALO SE
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Blátivá bojovka
Martina Jedličková

Letošní noční bojová hra se trochu nesla v du-
chu hodin dějepisu. Byla tak přípravkou pro 
menší, opakováním pro větší a lovením znalostí 
pro největší - rodiče. Ztemnělý dolnojirčanský 
les totiž ovládly postavy z dávné české historie. 
Ať již ty známé z letopisů kronikářů nebo ty z le-
gend a pověstí. Tématem byly staré české báje 
a pověsti.

po lehce hektickém začátku, kdy se na  startu 
účinkující ještě mísili s dětmi a jejich rodiči, kte-
ří nás překvapili svým dřívějším příchodem, se 
již všichni dobrovolníci vydali směrem ke svým 
stanovištím. praotec Čech tak mohl ukazovat 
cestu svému lidu, Bivoj zase svou sílu, Šárka 
k sobě přilákala nejen ctirada, Libuše opět vi-
děla svým věšteckým zrakem dál než my všichni 
ostatní a Horymír na svém Šemíkovi opět cválal 
k neumětelům...

Kvíz na konci trasy u našeho otce vlasti, císaře 
a krále Karla iV, pak záludnými otázkami prově-
řil paměť a postřeh účastníků.

Děti tentokrát kromě úkolů na  trase a  strachu 
ze tmy či všudypřítomných divočáků bojovaly 
i s blátem na cestě a mnohdy se vracely k velké 
„radosti“ svých rodičů jako hromádka špinavé-
ho oblečení. V cíli si pak za odměnu mohly opé-
ct špekáček a rodiče se zahřáli něčím ostřejším.

opět děkujeme všem, kteří projevili ochotu 
a  odvahu a  i přes blátivé počasí, tmu a  zimu 
připravili s námi báječný večer pro téměř 200 
dětí. Ať již to byli ti na stanovištích, u občerst-
vení nebo na startu u startovacích karet. Jsme 
rádi, že jsme mezi našimi dobrovolníky mohli 
přivítat nové mladé tváře. Doufáme, že s námi 
zůstanou i nadále a třeba se s námi objeví i na 
trase pohádkových lesů.

Dýňobraní
Vlasta Málková, 

starostka

opět po roce jsme přivítali malé i velké účastníky 
na  Dýňobraní. Akci provázelo krásné slunečné 
počasí a děti si mohly užít spoustu soutěží, které 
pro ně připravily paní učitelky z  mateřské ško-
ly. spoustu legrace si děti užily při dlabání dýní 
v připraveném stánku. V závěru je pak čekalo vy-
hodnocení soutěže o nejkrásnější dýni a hodno-
tili jsme i nejhezčí halloweenskou masku.

po celou dobu nám hrál a zpíval pan cinibulk. 
V 17 hodin jsme se z dolnojirčanské návsi pře-
sunuli i  s lampiony na  pobytovou louku, kde 
děti dostaly za odměnu malou sladkost. 

Večer již tradičně pokračoval bojovkou.

poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří 
připravovali dýňobraní i večerní bojovku.
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Podzimní vítání 
občánků

Zuzana Kudrová

V sobotu 12. listopadu jsme během slunečné-
ho podzimního odpoledne přivítali na obecním 
úřadě nové psárské a dolnojirčanské občánky. 
slavnostního aktu, který byl tentokrát rozdělen 
do tří částí, se zúčastnilo celkem 14 miminek se 
svými rodiči i širším příbuzenstvem.

Děti ze školky si pro ně s  paní učitelkami při-
chystaly krásné hudební vystoupení. s  proje-
vem vystoupila už tradičně paní místostarost-
ka Vlasta Málková, která následně spolu s paní 
Martinou Šmerglovou pogratulovala rodičům. 
Ti se podepsali do naší pamětní knihy, v níž má 
každé z miminek svou stránku s originální ruč-
ně malovanou kresbou od paní učitelky Moniky 
Mrkvové.

Děti si vyzkoušely naši obecní kolébku a dostaly 

drobné dárečky a pamětní listy. pro rodiče je ta-
ké přichystán speciální flash disk s fotografiemi 
a videozáznamem z celé akce.

Děkujeme všem zúčastněným za milou atmo-
sféru. rodičům ještě jednou gratulujeme a dě-
tem přejeme do života hodně štěstí a  zdraví. 
na jaře se těšíme na další občánky!

PŘIVÍTANÍ OBČÁNCI
stella Kolda

sebastian Hnyk
patrik Husák

natálie Koulová
olivia Kryčfalušij

Daniel Kubín
Michaela Markéta Malečková

Jan Mayer
ondřej pletka

eduard schreiber
Jakub Tůma

Martin Vostatek
stella Weignerová

Klaudie procházková
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Vyvedený 
staročeský 
advent

Vlasta Málková, 
starostka

V sobotu 3. prosince na dolnojirčanské zasně-
žené návsi proběhl další z  řady staročeských 
adventů, které mají v naší obci již dlouholetou 
tradici.

Viděli jsme vystoupení těch nejmenších dětí 
z  rodinného centra Michael i  dětí z  mateřské 
a základní školy. paní učitelky ze školy připravi-
ly pro děti velmi oblíbené dílničky. V průběhu 
odpoledne jsme představili nové obecní ka-
lendáře, které vznikají z fotek, které nám posí-
lají naši občané v rámci vyhlášené fotosoutěže. 
staročeský advent je tak příležitostí vyhodnotit 
nejlepší fotografie a odměnit jejich autory. 

stánky nabízely spoustu dobrot, po návsi se 
procházeli velbloudi s  lamou ze živého betlé-
mu a panovala krásná vánoční atmosféra. K vá-
nočnímu času patří i  koledy, které nám zahrál 
Jan Venas a některé jsme si i společně zazpívali.

Čert s  Mikulášem a  andělem připravili soutěž 
pro děti, které později dostaly řadu sladkos-
tí. Jakmile se setmělo, rozsvítili jsme všichni 

společně v 17 hodin stromek a betlém na návsi.

Děkujeme všem dobrovolníkům a pracovní 
četě za pomoc, všem vystupujícím, stánkařům 
a  samozřejmě všem návštěvníkům za krásnou 
vánoční atmosféru.

Krásné a pohodové vánoční svátky vám všem!

DO OBECNÍHO KALENDÁŘE 
FOTILI:

petr Horáček, Květoslava Beldová, Markéta 
chvátalová, Jana Fejková, Magdalena 
smyslová, Jaroslava Bártová, radek Meduňa, 
Martina Jedličková, Mirka rozenská, Adéla 
srbová, Milena Morávková, Míša Hájková, 
Lucie Metelková, Jelena paskerová, stanislav 
sivaninec, Marika svobodová, Magdalena 
svobodová

Vylosovaní výherci:
poukaz na 1.000,- 
 — Květoslava Beldová
poukazy na 500,- 
 —  Jana Fejková, Mirka rozenská, 

Milena Morávková
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Advent 
v Karlových 
Varech

Jiřina Hiršlová

poslední letošní výlet jsme si užili na  začátku 
adventního období návštěvou Karlových Varů. 
naší první zastávkou byl legendární Vánoční 
dům, celoročně otevřená prodejní výstava vá-
nočních ozdob, hraček, medvídků a  dekorací. 

Byla to opravdová pastva pro oči, nakoupili 
jsme spoustu dárků a na závěr si vypili dobrou 
kávu v Andělské kavárně.

po obědě jsme program zakončili procházkou 
vánočně vyzdobeným městem. obdivovali 
jsme lázeňské kolonády, osvětlení města 
a ochutnali místní dobroty ve stáncích.

Brzy se začalo stmívat, a tak jsme se už jen na-
posledy rychle ohlédli a vyrazili domů s vánoč-
ní náladou v duši. Mimo výborného pečiva z Psárské    

pekárny, je zde navíc prodejní výstava 
našich dalších výrobků z keramické a 
textilní dílny. Do budoucna zde chceme 
vystavovat také výrobky z  ateliérů a 
chráněných dílen podobných zařízení. 
Přijďte se podívat a udělat si radost 
vánoční dekorací. vánoční dekorací. 

Zveme Vás do naší nové prodejny v Jílovém u Prahy.

Přejeme Vám krásné Vánoce a klidný nový rok.
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Pythagoriáda
Dorota Flejberková

Matematická soutěž pythagoriáda je určena pro 
žáky 2. stupně ZŠ. Letošní 45. ročník jsme psali 
v úterý 18. října. soutěž se skládá z 15 úloh, kde 
je otevřená odpověď. V případě špatné odpo-
vědi se body neodčítají.

Z  celkového počtu 151 žáků se stalo 9 žáků 
úspěšnými řešiteli soutěže, tzn. získali více než 
9 bodů. soutěž nekončí školním kolem, ale 
pokračuje kolem okresním. na  to jsme vyrazi-
li v úterý 22. listopadu ve spolupráci s místní-
mi hasiči. okresní kolo se psalo v  ZŠ rudná. 
Výsledky okresního kola nebyly zveřejněny do 
uzávěrky prosincového čísla. Děkujeme míst-
ním hasičům za pomoc s dopravou na soutěž.

Zkuste si úlohu, kterou museli žáci řešit v 9. roč-
níku:

Kryštofovi je 18 roků. stáří jeho otce je o 150 % 
vyšší než jeho. Za kolik let bude mít Kryštof 
50 % věku svého otce?

správná odpověď na otázku je: za devět let.

VZDĚLÁVÁNÍ Novinky 
v knihovně 
ZŠ Amos

Lenka Hlinovská

Ve školní knihovně se nově pořádají hravé be-
sedy pro žáky ZŠ Amos.

Již proběhla první beseda na téma „odpoledne 
plné poezie“, kterou jsme si společně moc užili. 
nejprve jsme se dozvěděli základní informace 
o poezii, vyzkoušeli si recitaci a práci s hlasem, 
zahráli si hru s rýmy, a nakonec jsme se všichni 
pokusili složit vlastní báseň.

Další termíny:
23. 1. 13.30—15.00 hod.
 Zvířátka promluví (bajky)
20. 2. 13.30—15.00 hod.
 Komiks nás baví
20. 3. 13.30—15.00 hod.
 Měsíc knih a čtenářů
17. 4. 13.30—15.00 hod.
  Milujeme pohádky
15. 5. 13.30—15.00 hod.
 Jiný svět aneb fantasy

seznam besed a také online katalog naleznete 
na stránkách www.zsamos.cz.

pojďme společně hledat inspiraci a  moudrost 
v knihách.
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Halloween 
a zvířata
V pondělí 31. října se naše škola stala místem 
jako z  hororu. po chodbách se pohybovala 
spousta zvláštních bytostí v různých kostýmech 
a  hábitech, někdy až s  děsivě pomalovanými 
obličeji. Tento den byl pro mě motivací do te-
maticky laděných hodin přírodopisu, jako téma 
jsem si zvolila „Zvířata se zlou pověstí“.

protože součástí naší školy je už také malý zoo 
koutek, jako modelového živočicha do ho-
din jsem vybrala hada, který je jeho součástí. 
Hadi jsou všeobecně společností velice nega-
tivně vnímáni a  jsou opředeni spoustou mýtů, 
legend a  pověstí. proto jsem žákům některé 
z nich představila, abychom se mohli nad jejich 
pravdivostí společně zamyslet. Je skvělé, že 
hlavně žáci v  šestých ročnících, kteří s  hadem 
zatím nikdy nepřišli do kontaktu, překonali svůj 
strach i obavy, a dokonce si krajtu pohladili ne-
bo dali kolem krku.

Zadání skupinové práce pro žáky znělo stej-
ně: Vyhledejte jiná zvířata se zlou pověstí, kte-
rá jsou stejně jako hadi opředena spoustou 

legend a pověstí. po několika minutách vyhle-
dávání a třídění informací nás jednotlivé skupi-
ny seznámily s někdy i hodně temnou minulostí 
těchto tvorů. Jednalo se například o netopýra, 
pavouka, sovu, žábu, krkavce, vlka atd. ovšem 
absolutní prvenství mezi těmito zvířaty má čer-
ná kočka – o její zlé pověsti žáci vyhledali nejví-
ce legend a mýtů. Když vám například přeběh-
ne černá kočka přes cestu, nosí to smůlu? A co 
vy, také si myslíte, že je to pravda? Žáci měli 
spoustu dalších otázek a úvah, proč a z jakého 
důvodu tomu tak bylo a z jakého důvodu se ná-
zory v průběhu dějin měnily. Ve všech třídách 
to byly moc fajn hodiny s  nádechem tajemna 
a spoustou otázek.

První výstava: 
Malý princ – 
přátelství

Eliška Rejnová

11. listopadu proběhl v  naší škole ZŠ Amos 
první ročník výtvarné přehlídky. naše škola má 
spoustu úžasných dětí a byla by škoda se ne-
podělit o to, co dokáží vytvořit. na naší výstavě 
nešlo ani tak o  to představit ostatním nadané 
výtvarníky v řadách našich žáků, ale spíše o to, 
ukázat různá vidění a  zpracování stejného té-
matu, různé přístupy, různá ztvárnění, různé 
strany a různé pohledy.

při hledání tématu jsme se snažili o  co neju-
niverzálnější námět, který by oslovil všechny. 
proto jsme zvolili právě Malého prince — přá-
telství. Málokdo však vzal v  úvahu proměnu 
dětí při přechodu z  prvního stupně na  druhý. 
Děti v období prvního stupně rády sdílí to, co 
prožívají, zatímco na  druhém stupni při všech 
změnách, které se dějí, to není jednoduché. 
proto jsme velmi ocenili, když s podporou dru-
hostupňových pedagogů děti nakonec tuto 
velkou výzvu zvládly a na vernisáži jsme mohli 
vidět i práce starších dětí, které určitě stojí za 
shlédnutí.

Toto téma jsme volili i  pod tíhou posledních 
dvou let. prošli jsme si všichni obdobím ka-
rantén, izolace a někdy i osamění a nám přišlo 
vhodné si takto připomenout i  lidi, kteří jsou 
nám nejblíže, tedy rodiny. Děti nejen malovaly, 

kreslily a tvořily, ale také četly, probíraly a disku-
tovaly na pozadí Malého prince, vedle Malého 
prince, s Malým princem. V Malém princovi lze 
hledat hlubokou filozofii i  lehounké, obyčejné 
„bytí“, hluboké pravdy i relaxační chvíle.

Vernisáž byla vyvrcholením dlouhodobého úsilí 
všech. A myslím, že na ní nic nechybělo. Každá 
vystavující třída si připravila svůj panel s výtvar-
nými díly. Často byl výtvarným dílem i samotný 
panel. některá díla se doslova povznesla nad 
hlavy návštěvníků. Děti menší i  velké před-
vedly hudební, taneční i  recitační vystoupení 
v nevídané kvalitě. Kuchyň se postarala o skvě-
lé občerstvení. samozřejmě na  vernisáži byla 
spousta rodičů, dětí i pedagogů, kteří připravili 
krásnou atmosféru všem vystavujícím i vystupu-
jícím.

Věříme, že tato přehlídka nebyla poslední. 
Doufáme, že se nám povedlo založit tradici, 
která nám umožní další propojení komunity dě-
tí, rodičů a učitelů.
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Ankety

Úvodník
Ahoj, děti, doufám, že se máte 
dobře. Těšíte se na Vánoce? Já teda 
jo, protože dostanu bezva hada. 
Užijte si zdobení stromku a pečení 
perníčků. Tohle je vánoční Psina, v 
tomto čísle bude tradičně komiks 
i trocha historie (tentokrát o staro-
věkém Řecku) a rovněž strašidelný 
příběh. Také jsme byli na anketách, 
ptali jsme se na 3 otázky: zda pat-
ří ananas na pizzu, zda máte radši 
donat z náplní nebo bez a jaké je 
vaše nejoblíbenější jídlo a kdy si 
myslíte, že vzniklo. Pravou dobu 
jeho vzniku jsme vám prozradili v 
závorce. Anička Kobrová

Dne 11. listopadu jsme chodili po 
vesnici a ptali jsme se na 3 otázky 
o jídle.

Patří ananas na pizzu?
Ano - Tonda, pejskař, Dominik sc, 
Petra, Nikča, Žebro, Bílý Tygr, Ivan, 
Ondra, Anonymní, Fany, Lida, Ve-
ronika, Nikita 

Ne - Jana, David, Perlík, Jeník Per-
ník, Tygr, Eva, Štěpána, Hedvinka, 
Daniel, Viktor, Roman, Vivien

Máte radši donut s náplní 
nebo bez?

S náplní - Tonda, Pejskař, Dominik 
sc, Nikča, David, Tygr, Žebro, Bílý 
Tygr, Lida, Ondra, Hedvinka, Vivi-
en, Roman, Jirka, Nikita

Bez náplně - Jana, Jeník Perník, 
Petra, Ivan, Fany, Daniel, Veronika 

Jaké je vaše oblíbené jídlo 
a kdy si myslíte, že vzniklo?
Tonda: Rajská omáčka, středověk, 
(skutečnost: v 18. století v Itálii)
Pejskař: Chleba s máslem a me-
dem, netuším, (chléb: mladší doba 
kamenná, vznik zemědělství; med 
ve starší době kamenné)
Dominik sc: Králík se špenátem, 
1820, (Králík se pekl už za doby ka-
menné),
David: Zmrzlina, za doby Ledové 
(Peršané, 500let před naším leto-
počtem)

Nikča: Čokoláda, když jsme objevi-
li kakaové boby (4. století, 1. tekuti-
na z kakaových bobů, kmen Mayů)
Tygr: Sushi, v 10. století (15. století 
v Japonsku)
Jana: Těstoviny, dávno, (v Číně, 3 
000 před n.l.)

Nikita: Lazaně, roku 1955 (14. sto-
letí v Anglii)
Žebro: Špagety, v 15. století, (8.-9. 
století)
Vivien: Špagety, v 18. století
Bílý Tygr: Slovenská zelňačka, v 10. 
století v pátek, (20. století)
Veronika: Bramborová kaše, za 
příchodu Praotce Čecha, (1747)
Roman: Pizza, 2018,  (kolem 17. 
století)
Viktor: Palačinky, v 19. století

Jirka: Hranolky, 1983, (17.-18. sto-
letí v Belgii)
Ivan: Maso, v Pravěku, (řeznictví 
má svůj původ již ve starověku, 
zprvu požíváno syrové později po-
vařené)
Lída: Steak s hranolkami, nevím

Anonymní: Steak, v Pravěku
Štěpána: Vepřo knedlo zelo, v 19. 
století, (19. století)
Jeník Perník: Kuřecí řízek, v 18. 
století
Eva: Řízek, v 19. století v Rakousku 
(znám již ve starověkém Řecku)
Ondra: Řízek, v 19. století
Petra: Řízek, v 19. století

Daniel: Stripsy, 20. století 
redakce Psiny

Psina

6/2022

Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Strašidelný příběh
Bylo pondělí roku 1974 a Matěj s 
Luckou šli do knihovny. Byl večer, 
takže v knihovně nikdo nebyl, 
dokonce ani knihovnice. Znali to 
tam moc dobře, chodili tam vždy 
v ten samý den. U vstupu vždy 
ukradli klíče, ale dnes je někdo 
načapal. Neměli rodiče, takže 
byli v dětském domově. Kdo je 
načapal, ptáte se? Načapala je 
nějaká černá postava. Lucka s 
Matějem si jí nejdřív nevšimli, ale 
potom se Lucka otočila a podíva-
la se za sebe. Hned začala křičet a 
upozornila Matěje křikem, se slo-
vy:  „Pozor, někdo se blíží!" Chtěli 
zjistit, kdo to je, ale radši utíkali 
dovnitř. Neznámý člověk, nebo 
kdo to vůbec byl, se blížil k nim. 
Rozdělili se, ale Neznámý se také 
rozdělil a každá z jeho částí utí-
kala jinudy. Jedna pronásledova-
la Matěje, druhá zas Lucku. Oba 
mířili k výtahu, jenomže jakmile 
nastoupili a zmáčkli číslo 7, vý-
tah se zasekl a oni v něm uvízli. 
Lucka začala křičet o pomoc, na 
což jí Matěj řekl, ať je zticha, že 
prý přivolá Neznámého. Lucka 
zmáčkla tlačítko s obrázkem 
zvonečku, ale nic se nestalo. Na-
jednou se dveře výtahu rozbily 
a vešel Neznámý. Bylo pozdě 
utíkat, protože proti nim stál a 
hrozivě skučel: „Zabiju vás.... hi 
hi hi!!!!!!!“ Pomalu se přibližo-
val a měl v ruce pistoli. Matěj s 
Luckou se zkusili pohnout, ale 
Neznámý zase začal syčet: „Ani 
se nehněte, nebo vás zabiju!!!“ 
Matěj měl naštěstí brašnu a v ní 
knihu. Neznámý v tom okamži-
ku, kdy si Matěj vyndával knihu, 
aby byl připraven na všechna 
možná nebezpečí, střelil. Lucka 
a Matěj jen tak tak uhnuli, takže 
Neznámý střelil skrz výtah. Ne-
známý byl zaražený, protože se 
neuskutečnil jeho plán. Mezitím 
si Matěj řekl, že se mu hodí ta 
kniha a bouchnul Neznámého 
po hlavě. Neznámý se ještě víc 
rozzuřil a šel k Matějovi mu to 

oplatit, jenže Lucka mu nastavila 
nohu a on přes ní spadnul. Lucka 
vítězoslavně výskla, ale Matěj jí 
řekl, ať toho radši nechá a utíká 
za ním. Vyběhli z výtahu a běželi 
kolem regálů, pultu, až doběhli 
ke dveřím. Jenomže ty byly za-
mčené a Neznámý se znovu plížil 
se slovy: „Však já vás dostanu…. 
Já vás chytím…!!!!“ Nebylo kam 
jít. Lucka si vzpomněla, že si dá-
vala ty klíče do kapsy, jenomže 
Matěj pohotově prohlásil, že je 
má Neznámý. Lucka začala řvát: 
„Co budeme dělat teď? POMOC! 
Matěji proč mlčíš, tobě ani nezá-
leží na našich životech!?“ Matěj jí 
na to hned odpověděl: „Musíme 
vymyslet plán, jo a mimocho-
dem na našich životech mi moc 
záleží, abys věděla!“ Všichni měli 
naspěch, Neznámý, aby je chy-
til, a Matěj s Luckou, aby hned 
utekli, protože jinak je Neznámý 
zabije. Najednou se zpoza pultu 
připlížil Neznámý a hrozivě řval: 
„My vás chytíme a odvedeme si 
vás do našeho doupěte!!!“ Matěj 
viděl, že kniha, kterou předtím 
použil na obranu před Nezná-
mým, je právě u něj v brašně. Už 
se k nim přibližoval, ale v tom se 
najednou znovu spojil. Neznámý 
byl tedy opět jen jeden, ale šel 
z něj stejně děsivý strach, jako 
když byli dva. Skoro je chytil, ale 
nestalo se tak. Matěj s Luckou 
nakonec dokázali otevřít dveře 
a utekli do lesa, který byl hodně 
temný a nikdo by je tam nena-
šel. Když se dobře schovali, Ma-
těj řekl: „V dětském domově nás 
můžou hledat. Měli bychom se 
tam vrátit.“  Lucka si myslela, že 
je to nesmysl, a proto jen řekla: 
„Tam si nás nikdo nepočítá. Víš 
přece, že vždy, když jdeme do 
knihovny, nikdo si toho ani ne-
všimne.“ Zůstali tedy v lese až do 
rána.  Byli rádi, že je nikdo nena-
šel a rozhodli se už do dětského 
domova nevrátit. Chtěli žít spolu 
a svobodně. Barbara Ivanović 

Návod na náramek z gumiček

Budete potřebovat:
stojan, háček, esklip (esklip je ta-
kové průhledné „S“, kterým se dvě 
části náramku spojí) a gumičky

Postup:
Vezmeme si jednu gumičku (např. 
modrou) a dáme ji do osmičky na 
stojan. Potom vezmeme další gu-
mičku (např. bílou) a dáme ji (jako 
tu předchozí) do osmičky nad 
modrou. Vždy musíme mít na sto-
janu 3 gumičky, takže si vezmeme 
ještě jednu modrou. Poté háčkem 
uchopíme úplně poslední gumič-
ku na stojanu a dáme ji nahoru. 
Navlékneme další bílou opět do 

osmičky a zase vytáhneme úplně 
poslední gumičku nahoru.  Takto 
budeme pokračovat do dostateč-
né délky náramku. Pokud to máme 

hotové, esklip dáme na poslední 
gumičku na náramku. Na stojanu 
nám zbydou 2 gumičky a tu spod-
ní zase přendáme nahoru. Posled-
ní gumičku nandáme na prsty a 
mezi gumičky strčíme esklip z dol-
ní části náramku. Takže nám vznik-
ne náramek. Barbara Ivanović 

Náramek
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Trocha historie
8. díl:  Starověké Řecko

Mezitím, co naše území obývali Germáni a Keltové, v Jižní Evropě na Balkánském poloostrově (to je ten, na kte-
rém leží Chorvatsko) vzniká obrovská velmi vyspělá civilizace a bylo to starověké Řecko. Hned po římském impé-
riu bylo Řecko druhou nejvíc vyspělou civilizací v Evropě.

Městské státy:
Řecko nebylo jednotným státem, 
bylo rozděleno na tzv. městské 
státy. To znamená, že každé teh-
dejší velké řecké město mělo svoje 
území, pod které spadaly všechny 
menší osady a města v jeho okolí. 
Lehčí to měli ti, kteří žili na ostro-
vech jako v případě Kréty. Prostě 
měli jedno velké město, pod které 
spadá zbylé území ostrova. Podob-
ně to bylo i na ostrovech Rhodos 
a Zakynthos. Pokud si myslíte, že 
tyto městské státy byly aspoň tro-
chu jednotné, tak se mýlíte. Neby-
ly vůbec jednotné a občas mezi 
sebou válčili. V pozdější době kvůli 
tomu budou mít velké potíže.

Velcí vynálezci:
Staří Řekové byla hodně vyspělá 
civilizace. Není divu, že se považu-
je za druhou nejvíc vlivnou dobu 
na dnešek. Byli to skvělí válečníci 
a stavitelé. Byli také významnými 
umělci. Mnoho z vás určitě zná řec-
ké sochy. Původně byly barevné, 
jenže časem barva vybledla, a tak 
se dodneška dochovaly jen bílé so-
chy. Známé jsou také obří paláce s 
ozdobnými sloupy. Mimochodem, 
víte o tom, že existují dva druhy 
ozdobných řeckých sloupů?
Dórské a Jónské. Dórské sloupy 
vypadaly jednodušeji. Nemají na 
sobě žádné spirálky a nahoře je jen 
čtvercová plošina. Jónský sloup je 
pravý opak Dórského. Je zdobený 
spirálami.
A proč vůbec vznikly? Stalo se to 
tak: jednou mezi řeckými umělci 
vznikl spor. Jedni si mysleli že se 
mají dělat jen sochy mužů, jiní si 
zas mysleli že by se měly dělat jen 
sochy žen. Nedohodli se však a tak 
se umělci rozdělili na dva tábory: 
Ti, co byli pro sochy mužů, začali 
stavět paláce s Dorskými sloupy, ti, 
co byli pro sochy žen, stavěli palá-
ce s Jonskými sloupy.

Sparta: Země válečníků
Nejméně staveb po sobě zane-
chali Sparťané. Ti totiž tak často 

válčili, že prostě neměli čas na sta-
vění. Místo toho raději válčili, a aby 
měli dobré bojovníky, zavedli tzv. 
sparťanskou výchovu. Spočívala v 
tom, že všichni kluci byli v 7 letech 
odebráni rodičům a posláni do ar-
mády.
Tam byli trénováni, žili tam, jedli 
tam a za neposlušnost byli biti. 
A přitom nesměli ukázat, že je to 
bolí. Ale zase se mohli účastnit 
hostin spolu s dospělými bojov-
níky a mluvit s nimi, což byla v té 
době velká čest. A takhle tam žili 
až do svých 30. narozenin, kdy 
byli z armády propuštěni a mohli 
si založit svou domácnost a rodi-
nu. Holky zase žily vždy s matkou 
a musely se cvičit v běhu a učit 
se starat se o domácnost a děti. A 
proto se o Sparťankách říkalo, že 
jsou dobré matky a hospodyně.

Athény: pravý opak Sparty
Narozdíl od Sparty byly Athénané 
o mnoho mírumilovnější. Zatímco 
ve Spartě se neustále jen trénova-
la armáda, v Athénách vzkvétala 
architektura a umění. V Athénách 
vznikla dokonce první demokra-
cie. Spočívala v tom, že si občané 
Athén mohli volit krále a rozhodo-
vat o záležitostech města sami.
Jenže těmi občany nebyli všichni 
obyvatele Athén. Byli jimi svobod-
ní starší 20 let muži, jejichž oba 
rodiče se narodili v Athénách. Jen 
muži, ženy ne. Takže volit mohlo 
jen 20 procent všech obyvatel. To 
nebylo fér.

Olympijské hry:
Snad první, co většinu lidí napad-
ne, co se týče historie Řecka. Toto 
sportovní utkání je oblíbené i dnes 
a konají se každý rok v jiném kou-
tě světa a ne jen v Řecku. Tyto hry 
byly vymyšleny jako pocta řeckým 
bohům. Tyto hry byly jediné, co 
tehdejší Řeky spojovalo. A proto se  
během her nekonaly žádné války 
mezi Řeky. 
Šlo o několik disciplín, ve kterých  
účastníci soutěžili. Patří sem box, 

běh, běh v brnění, hod diskem, zá-
pas, hod oštěpem, Pankration, což 
byl v podstatě zápas, ale nesmě-
lo se útočit na citlivá místa, třeba 
oči, a nakonec soutěž trubačů, kdy 
museli co nejhlasitěji a co nejdéle 
hrát na trubku. Opět mohli soutě-
žit jen muži, ženy ne. V roce 399 
př.n.l. byly však hry zakázány. Byly 
obnoveny až na konci 19. století. 
Dnes můžou soutěžit i ženy. 
Dnešní olympijské hry mají dokon-
ce své maskoty.

Náboženství:
Staří Řekové měli zajímavé nábo-
ženství. Jako většina tehdejších 
národů byli polyteisté, takže uctí-
vali mnoho bohů. Hlavním bohem 
jejich jejich mytologie je Zeus. Je to 
bůh hromů a blesků a vládce vše-
ho živého. Zajímavost je, že i když 
se jmenuje Zeus, oslovuje se Die. 
Pak tu máme jeho manželku Héru. 
Je to bohyně rodiny a manželství. 
Řeckým mořím vládl bůh Posei-
don. Uměl vyvolat bouři na moři a 
vždy u sebe nosil trojzubec. Podle 
některých legend má Poseidon 
dolní půlku těla rybí jako mořská 
panna. Pak tu jsou Afrodita a Eros. 
Afrodita je bohyně lásky a krásy a 
v její práci jí pomáhá syn Eros. Ten 
zas střílí po lidech šípy lásky. Nebi 
vládne bůh Helios. Jezdí po nebi s 
povozem, ke kterému má přiváza-
né Slunce. Dál je tu bůh války Ares. 
Pomáhá válečníkům v boji a libuje 
si ve válčení. Bohyní války je i Athé-
na, ale  ta je spíš bohyně řemesel. 
Nejrychlejším bohem je bůh Her-
mes. Díky okřídleným sandálům 
běhá rychleji než všichni gepardi 
dohromady. Proto pracuje jako 
posel. Velice důležitý je také bůh 
Apollon. Je to bůh věštby. Pak tu 
jsou Artemis a Dionýsos. Artemis 
je sestrou Apollona a je to bohyně 
lovu. A Dionýsos je zase bůh vína 
a vinařů. Proto často bývá opilý. A 
nakonec je tu bůh Hádes. Je to bůh 
říše mrtvých a narozdíl od jiných 
bohů nežije na hoře Olymp. Vlastní 
trojhlavého psa Kerbera.

Mark Sonin
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15. ZÁŘÍ
v  dopoledních hodinách 
přijala hlídka Mp oznámení 
o  vozidle parkujícím v  roz-
poru s  právními předpisy 
v ulici Hlavní, Dolní Jirčany. 
přivolaní strážníci na  místě 
nezjistili řidiče, který vozidlo 
na  místě zaparkoval, proto 
umístili za stěrač čelního skla 
tohoto vozu upozornění pro ne-
přítomnou osobu podezřelou ze 
spáchání přestupku a  událost zdoku-
mentovali.

23. ZÁŘÍ 
v odpoledních hodinách přijala hlídka Mp tele-
fonické oznámení od ženy, jejíž matka upadla 
na  terase svého domu v  ulici Javorová a  ne-
mohla svépomocí vstát. Žena proto požádala 
strážníky, zda by mohli matce pomoci, protože 
matka žije v  domě sama a  ona bydlí daleko. 
strážníci ihned vyjeli na místo a po překonání 
oplocení pozemku ženu zvedli a  posadili do 
křesla. při pádu naštěstí neutrpěla žádné zra-
nění, přesto jí hlídka nabídla zajištění odborné 
lékařské péče, což žena odmítla.

28. ZÁŘÍ 
ve večerních hodinách převzala hlídka Mp 
Jesenice v  ulici Kutná nalezeného psa, kte-
rý bez zajištění volně pobíhal po komunikaci. 
Během přebírání psa se na místo dostavila ma-
jitelka, která si jej po provedení nezbytných zá-
konných úkonů od strážníků převzala.

14. ŘÍJNA 
ve večerních hodinách přijala hlídka Mp 
Jesenice žádost od muže, který se již od od-
poledních hodin marně snažil spojit se svým 

synem. Ten po ukončení vyučování na ZŠ Amos 
opustil budovu školy a  od té doby od něho 
neměl žádné zprávy. strážníci ihned po mladí-
kovi začali pátrat. Během pátrání hlídku opět 
kontaktoval otec chlapce s  informací, že syn 
byl celou dobu u sousedů a za jejich snahu jim 
poděkoval.

26. ŘÍJNA 
v  dopoledních hodinách 
přijala hlídka Mp Jesenice 
telefonické oznámení 
ohledně neoprávněně vy-
vrtané studny na  jednom 
z  pozemků v  chatové ob-
lasti Baba. strážníci na uve-
dené adrese již nikoho 
nezastihli, ale na  základě 

předložených důkazních ma-
teriálů od oznamovatele celou 

věc předali příslušnému správní-
mu orgánu k projednání.

8. LISTOPADU 
ve večerních hodinách vyjížděla hlídka Mp 
Jesenice na  žádost operačního střediska pČr 
do ulice Ve stráži, kde došlo k vloupání do jed-
noho z  rodinných domů. pachatelé se po pří-
jezdu policie již na místě nenacházeli, ale jejich 
stopy vedly do nedalekého lesa. strážníci proto 
v součinnosti s policií provedli kontrolu okolí se 
zaměřením na jejich dopadení. na místo byl za 
tímto účelem povolán i policejní psovod. celou 
událost si převzala policie k dořešení.

11. LISTOPADU 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka Mp 
oznámení o  automobilu parkujícím v  rozporu 
s  právními předpisy v  ulici pod skalkou, kde 
komplikoval dopravní situaci. přivolaní strážníci 
na místě nezjistili řidiče, který vozidlo na místě 
zaparkoval, proto umístili za stěrač čelního skla 
tohoto vozu upozornění pro nepřítomnou oso-
bu podezřelou ze spáchání přestupku a  udá-
lost zdokumentovali.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Věřili  
byste tomu?

Helena Leštinová Nedvědová

sousedé mohou být různí. Mohou se vám díky 
nim například v potoce nahromadit věci, které 
vidíte na fotce.

Ano, jsou to skutečně radiátory, a to hned pět 
kusů. o metr dál i kamna značky petra. A o další 
kousek dál trubky, rohová sedačka z kuchyně, 
několik mixérů, oteplovačky a další a další ne-
potřebné věci. Hodně se o sousedovi dozvíte, 
aniž byste chtěli.

o  těchto lidech vypovídá hlavně to, že vůbec 
byli schopni do potoka tohle všechno navozit. 
nepřišlo jim to nijak divné či nevhodné. přišlo 
jim to normální. na  obyčejnou sousedskou 
prosbu, zda by ten nepořádek po sobě mohli 
uklidit, když v obci funguje sběrný dvůr, s nad-
hledem odpoví, že je to nezajímá, protože to 
není na  jejich pozemku. Ano, není to na  jejich 
pozemku (jedná se o  pozemek parc.  č. 711 
v Psárech). Je to za plotem a tam nedohlédnou.

Zástupce správce toku byl při místním šetře-
ní naprosto klidný. evidentně už viděl mnohé. 
nám to normální nepřijde, tak jsme břeh poto-
ka vyčistili. Byla toho pěkná hromada. obecní 
multikára má naštěstí zvýšené bočnice, tak ne-
musela jet dvakrát.

Teď musíme doufat, že sousedi mají podobný 
vkus jako my a bude se jim čistý břeh potoka 
líbit. Jinak totiž hrozí, že ho zase něčím „ozdo-
bí“. snad je tento případ jen výjimečný a zbytek 
obyvatel do sběrného dvora trefí. otevřeno je 
pořád 2x týdně.

p. s. Kdyby někoho zajímalo, jakou měli sousedi 
kdysi záchodovou mísu, tak zelenou. i se sedát-
kem.
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SDH Psáry
Jan Honek, velitel SDH Psáry 

Daniela Šolcová, starostka SDH Psáry

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – 
PODZIM

sbor dobrovolných hasičů psáry (sDH psáry) se 
hlásí čtenářům psárského zpravodaje po delší 
odmlce, aby informoval, jak si vede po prázdni-
nách a v podzimním období.

Velmi rádi bychom se s vámi podělili o čerstvé 
informace, jak usilovně se připravujeme na jed-
notlivé soutěže, jak úplně stejně usilovně zútul-
ňujeme hasičárnu a jakých se nám v obou ob-
lastech daří dosáhnout výsledků.

V  tomto případě mají mladší přednost, tak-
že několik slov o  výsledcích mladých hasičů. 
na  počátku září, hned 3. 9. 2022, děti čekal 
závod v požárním útoku v Modleticích. Mladší 
a  dorost se umístili na  prvním místě, starší 
na  místě druhém. Věřím, že budete souhlasit, 
že za tak úžasnými výsledky stojí vzorná přípra-
va mladých hasičů, která probíhala celou loň-
skou sezónu. Dětem se důsledná příprava usa-
dila hluboko a nezmizela ani přes prázdniny. Za 
toto vděčíme všem trenérům, jejich odborné 

tréninkové přípravě. největší díky však patří sa-
motným mladým hasičům.

Další závod se konal v  psárech, kde se starší 
umístili na  druhém místě. V  popovičkách při 
Huntovickém útoku mladší skončili na  třetím 
místě, starší a dorost druzí. Ve sloupu nás uvítali 
jen v omezeném počtu, ale i tak si starší odnesli 
deváté místo.

Hasičský sport není jen o hasičském útoku, ale 
i o další praktické přípravě. Hasiči se připravo-
vali tréninkem zdravovědy, mapové orientace, 
požární znalosti a uzlování. Takto se zodpověd-
ně připravovali na  branný závod hry plamen 
ve sloupu, kde startovalo více posádek, než je 
zvykem. Čekalo nás krásné druhé, páté, šesté 
a sedmnácté místo.

Další aktivitou, ve které jsou naši hasiči velmi 
zdatní, je uzlovačka. nebudete tomu věřit, ale 
ukazuje se, že psárským hasičům lépe vyhovuje 
týmová práce. Jako jednotlivci se v uzlařské re-
gatě ve středoklukách umístili také dobře, ale 
výborných výsledků dosáhli v soutěži družstev, 
kde skončili mladší na  prvním místě a  starší 
na místě pátém. Tímto závodem pro tuto část 
sezóny závody skončily.

nyní se děti v rámci zimní přípravy zdokonalují 
ve fyzické zdatnosti v tělocvičně a připravují se 
tak na jarní sezónu.

nutno podotknout, že ani velkým hasičům, kte-
ří jsou pro dětské hasiče vzorem, se nedařilo 

zle. při prvních závodech, při požární soutěži 
v Dolních Jirčanech, se mužům podařilo umís-
tit na šestém místě a ženy ukořistily místo prv-
ní. Ženy postoupily z  prvního získaného místa 
na okres a odtud si přivezly celkové třetí mís-
to. stejně tak i muži, kteří postoupili ze čtvrté-
ho místa. nutno podotknout, že místa se při 
závodu střídala mezi Dolními Jirčany a  psáry. 
Gratulujeme i dolnojirčanským hasičům. Dalším 
závodem byl Memorial Jaroslava Štíbra, kde 
muži obsadili místo sedmé, ženy místo čtvrté. 
i  dospělí se nyní intenzivně připravují na  jarní 
sezónu. Takže jim držme palce.

Trenérům, dorostu a  dobrovolníkům vděčíme 
za rekonstrukci hasičárny, kterou se snaží upra-
vit na dokonalou hasičskou klubovnu a trénin-
kové zázemí. chválou rekonstruované hasičár-
ny jsou nová vrata, střecha, zateplení a  další 
vylepšení.

naposledy jsem se po hasičárně rozhlížel, 
abych zhodnotil dosavadní úsilí a  jeho plody. 
Zjistil jsem, že práce bylo v hasičárně odvede-
no opravdu mnoho. obzvlášť hřejivý byl pohled 
na police, kde se tísní tolik trofejí a pohárů, že 
pro ty příští budeme muset zbudovat police 

nové. Za tuhle sbírku, která představuje píli jak 
hasičského potěru, tak jejich trenérů, všem dě-
kuji.

naše činnost samozřejmě s  sebou nese i  po-
třebu finančních prostředků. Za jejich zajištění 
vděčíme obci psáry, národní sportovní agen-
tuře, dobrovolným přispěvovatelům a  dárcům. 
poděkování patří i těm, kdo přispívají svou prací!

Závěrem bychom rádi pozvali i  další zájemce 
o účast v týmu psárských dobrovolných hasičů. 
Hlásit se mohou zájemci všech věkových kate-
gorií i v průběhu této sezóny. Kontakt najdete 
na webových stránkách a jste vítáni!

sbor dobrovolných hasičů si pro malé i  velké 
dovolil připravit jako předvánoční překvapení 
mikulášskou besídku plnou soutěží, zábavných 
her a pro dospělé bohatou tombolu.

A  protože se nám blíží Vánoce a  konec roku 
2022, rádi bychom vám jménem sboru dobro-
volných hasičů psáry popřáli krásné a poklidné 
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do no-
vého roku 2023.

Plameni zdar!

SPORT

Sport  
Academy

Vít Voltr
sport Academy i díky vám má za sebou další 
úspěšný rok. rok 2022 se chýlí ke svému kon-
ci, pro naši akademii byl velmi úspěšný a v lec-
čems zlomový. podařilo se nám rozjet kroužky 
a tréninky v nových sportech i dalších volnoča-
sových aktivitách. V  naší nabídce tak nyní na-
jdete i  výtvarku, deskové hry, čtenářský klub 
nebo dramaťák. Ze sportů kromě florbalu, se 
kterým jsme začínali, a  fotbalu, který následo-
val, nabízíme i basketbal, volejbal, lezení nebo 
šipky. ne ve všech lokalitách zatím nabízíme 
všechny kroužky, postupně se ale rozšiřujeme 
a v budoucnu chceme v každém místě, kde pů-
sobíme, nabídnout co nejširší paletu volnoča-
sových aktivit. 
chystáme i  letní kempy. Kromě tradičních 

sportovních příměstských summer campů, 
včetně kempu pro děti ze školky, nabídneme 
letos i nesportovní Fun camp. V příštím roce se 
tak máte na co těšit.
nic z toho by ale nebylo možné bez vaší pod-
pory a důvěry. Děkujeme všem rodičům, kteří si 
vybrali naše kroužky a každý týden nám svěřují 
své ratolesti, děkujeme starostům za podporu 
v jejich obcích, děkujeme ředitelům škol za dů-
věru a prostory, všem lektorům a  trenérům za 
profesionální vedení kroužků a v neposlední řa-
dě všem našim členům, holkám a klukům, kteří 
s námi chodí každý týden trénovat a trávit svůj 
volný čas a vytváří spolu s trenéry přátelskou at-
mosféru, která je pro naše kroužky typická a na 
kterou se všichni těší. Děkujeme! Kompletní 
přehled kroužků, do kterých je pořád možné se 
hlásit, naleznete na funacademy.cz/krouzky.
Závěrem nám dovolte popřát Vám Veselé 
Vánoce a Šťastný nový rok. Těšíme se na další 
společná setkání. Váš tým sport a Fun Academy.
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FOTBALOVÉ TABULKY
Údaje jsou převzaty z webových stránek ČMFS 

k 18. 11. 2022

A3E - I. B TŘÍDA — SKUPINA E
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. SK Rapid Psáry 13 12 0 1 46:15 36
2. Zdice 13 8 3 2 29:16 27
3. nová Ves p/

pleší
13 8 2 3 25:25 26

4. Tlustice 13 7 2 4 32:26 23
5. Jesenice 13 6 3 4 36:25 21
6. Černolice 13 6 3 4 26:22 21

7. cerhovice 13 6 1 6 26:23 19
8. Dobříš B 13 6 1 6 27:31 19
9. Jílové 13 5 3 5 30:22 18

10. Lety 13 6 0 7 22:20 18
11. Loděnice 13 5 1 7 29:28 16
12. rožmitál 13 2 1 10 13:49 7
13. neumětely 13 2 0 11 19:40 6
14. Jince 1921 13 1 2 10 15:43 5

Poslední zápas:

  Psáry — Jílové 2 : 1

A3A – IV. TŘÍDA – SKUPINA A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Dolní Jirčany 9 6 2 1 31:12 21
2. Psáry B 9 5 3 1 33:17 21
3. Davle 9 6 1 2 37:14 20
4. Libeň 9 4 2 3 20:19 14
5. Libeř B 9 3 2 4 23:23 12
6. Zlatníky B 9 3 2 4 18:27 12
7. slapy 9 3 2 4 23:23 11
8. pikovice 9 2 2 5 19:23 9
9. Bojanovice 9 2 2 5 13:30 9

10. Kamenný 
přívoz

9 2 0 7 14:43 6

Poslední zápasy:

 Kamenný Přívoz — Psáry B 1 : 10 

 Dolní Jirčany — Davle 5 : 2

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: 1800 výtisků Registrace: MK Čr e 15258 
Vydání: PROSINEC 2022, vyšlo 21. 12. 2022
Grafická úprava: ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Taekwon-do
Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

stejně jako každý rok, i tentokrát se na podzim 
konaly dva ze tří největších Taekwon-do závo-
dů, a to 2. kolo testování středisek talentované 
mládeže, tzv. „sTM“ a Mistrovství republiky.

celý říjen se tak pro naši školu Ge-Baek Hosin 
sool nesl v duchu intenzivní přípravy na soutěž. 
Všichni závodníci si prošli technicky zaměře-
ným soustředěním v našem sportovním centru 
na Beztahově. Ti, kdo doopravdy chtěli, tu pak 
měli možnost strávit prakticky každý víkend, 
aby si skutečně vypilovali formu.

přípravy vyvrcholily 15.—16. 10. závody sTM ve 
sportovním centru v nymburce. Jedním ze zú-
častněných byl právě i Dan Karas, který trénuje 
v  Dolních Jirčanech. startoval v  sobotu za vě-
kovou kategorii starších žáků. Zadařilo se mu 
v  disciplíně tul, neboli technických sestavách, 
a přes velkou konkurenci vybojoval první mís-
to. skvělý výkon podal i ve sportovním boji, kde 
skončil na  druhém místě. Za zmínku pak stojí 
i věková skupina starších juniorek, kde za Jirčany 
nastoupily Anna Krbcová a  Jana odstrčilová 
a  potkaly se v  obou disciplínách, ve kterých 
závodily. Z  technických sestav si zlato odvezla 
Anička, ze sportovního boje po dramatickém 
finále mezi oběma děvčaty Jana. Gratulujeme 
jim ke skvělému výkonu. právě ony, ale i mnoho 
dalších, přispěly k tomu, aby se naše sTM sta-
lo celkovým vítězem soutěže. Tento titul hrdě 
a s přehledem obhajujeme již několik let, ten-
tokrát se čtyřiceti zlatými medailemi proti dva-
ceti devíti, které získalo sTM na druhém místě. 
Těšíme se, že tento rozdíl příště prohloubí ještě 
více jirčanských závodníků.

Úspěch na sTM ale neznamenal, že bychom si 
mohli oddechnout. přesně podle plánu se totiž 
blížilo Mistrovství Čr. plynule jsme tedy naváza-
li na říjnovou přípravu a pokračovali v tréninku, 
ať už v kmenových skupinách nebo na soustře-
dění.

o  víkendu 12.—13.  11. přišlo samotné MČr 
v  ostravské aréně ostravar. V  celkovém počtu 

přes sto závodníků jsme byli bezkonkurenčně 
největší výpravou. stejně jako na sTM za Dolní 
Jirčany nastoupila Anna Krbcová a  znovu zís-
kala první místo v  technických sestavách. Ve 
sportovním boji se tentokrát ve finále nepotka-
la s Janou, ale s jinou členkou naší školy, a po 
napínavém finále skončila opět na  druhém 
místě. oproti sTM mohou na  Mistrovství re-
publiky nastupovat i  státní reprezentanti, kteří 
by na  standardních soutěžích jinak měli moc 
velkou výhodu. Často tak zamíchají s výsledky. 
Jedním z nich byl i petr skalický, který nám ve 
speciálních technikách starších juniorů vyská-
kal zlato a z technických sestav dovezl stříbro. 
Děkujeme všem za skvělý výkon.

Ge-Baek Hosin sool se ale celkově zadařilo 
na všech frontách a společnou snahou jsme se 
stali nejúspěšnější školou letošního mistrovství. 
Z ostravy jsme tak odjížděli spokojení a s pohá-
rem v autobuse. Tím pro většinu sezóna skonči-
la, zájemci ale budou mít možnost zasoutěžit si 
ještě jednou naposledy na Čertovském poháru.

Více informací o  Taekwon-do obecně, pláno-
vaných akcích i  trénincích najdete na  našem 
webu tkd.cz. nebojte se přijít si s námi zacvičit, 
začít můžete kdykoliv během roku. rádi uvidí-
me holky, kluky, dospělé i děti.
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