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Volby  
do obecního zastupitelstva 

Pohádkový les 2022  
aneb budou dvě jedničky poslední?

Požár ve Hřensku  
očima jirčanských hasičů
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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.
602 754 837 / Milan Vácha, starosta
602 714 101 / Vlasta Málková, místostarostka
Více informací najdete na webových stránkách obce:
psary.cz/dulezite-odkazy

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

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

OBSAH SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

v  září v  naší obci proběhly komunální 
volby, ve kterých kandidovalo jediné 
uskupení. Bylo tedy zřejmé, že pokud 
volby proběhnou řádně, budou všich-
ni kandidující zvoleni do zastupitelstva 
obce. K volbám dorazilo 724 voličů, te-
dy 24,2 %. Účast je to nižší, ale při jedné 
kandidátce to je vcelku pochopitelné. 
Zároveň byl velký počet neplatných hla-
sovacích lístků (celkem 122), což je dáno 
zejména složitějším systémem úpravy 
volebních lístků při komunálních vol-
bách. 

Všech 15 kandidujících se stalo zastupi-
teli, ale preferenční hlasy zamíchaly s pů-
vodním pořadím. Mezi zastupiteli nepa-
novala shoda na  interpretaci výsledků 
voleb a  dalších záležitostech, a  tak při 
volbě členů rady došlo ke změnám, kte-
ré jsem neočekával. V  radě již nebude 
Martina Běťáková a Olinka Kramosilová, 
naopak nově v  radě usednou Miloslav 
Burián a jitka Svobodová.

Věřím, že se nám podaří v novém voleb-
ním období plnit volební program tak, 
jak byl představen, a nadto se budeme 
věnovat dalším prioritám, které vzejdou 
z nově vznikajícího strategického plánu 
rozvoje obce.

Děkuji těm, kteří přišli k  volbám, a  rád 
bych znovu vyzval ty z  Vás, kteří by se 
chtěli jakýmkoli způsobem zapojit do 
dění v obci – napište, zavolejte a společ-
ně probereme možnosti spolupráce!

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

KALENDÁŘ AKCÍ
SETŘÍDĚNO PODLE DATA KONÁNÍ

26. 11., odjezd v 7 hod.
Adventní zájezd 
do Drážďan
zastávky

3. 12.
Staročeský advent
dolnojirčanská náves

29. 11., odjezd v 8 hod.
Předvánoční výlet 
do Karlových Varů
zastávky

25

10. 11., 14 hod.
Malování na hedvábí
Třináctka

24. 11. a 15. 12.
Babičky čtou dětem
Třináctka

23

21

22

24

2. 12., sraz v 19 hod.
Dolnojirčanský 
Krampus
sraz je na Vysoké

23

 4 Rada a zastupitelstvo
INFORMACE Z OBCE
11 Volby do obecního zastupitelstva
12 Co se v obci udělalo 8–9/2022
13 Průtah II/105
14 Zpráva starosty
19 Vápenka — místo pro relax
SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
 20 Kalendář akcí pro seniory
 21 Blahopřejeme seniorům k výročí
22 Předvánoční výlet do Karlových Varů
 22 Zveme vás na muzikál
23 Malování na hedvábí
23 Dolnojirčanský Krampus
24 Adventní zájezd do Drážďan
25 Staročeský advent
 25 Vánoční stromy v naší obci
26 Pohádkové Alsasko
STALO SE
27 Čtení z knihy o historii
27 Jak na chytrý telefon
28 Pohádkový les 2022 aneb budou dvě jed-

ničky poslední?
32 Svatováclavské posvícení
33 Tradiční podzimní sklípek
VZDĚLÁVÁNÍ
34 Kurzy pro žáky 2. stupně
35 Vítání prvňáčků
35 Podzim v Klubíčku
36 Nová ředitelka MŠ Štědřík
37 Novinky ve školce
 38 Psina – Psárské informace a nápady
42 Program ASSIST & HMC
43 Zprávy z Laguny
44 Požár ve Hřensku očima jirčanských hasičů
 45 Fotbalové tabulky
 46 Městská Policie Jesenice
SPORT
47 Sport Academy
48 Pozvánka na podzimní akce



4 www.psary.cz  Psárský ZPRAVODAj / říjen / 2022 5

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2022 dne 4. 7. 2022

Přítomni (formou videokonference): Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, 
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián (v průběhu jednání připo-
jen), Tomáš Pecháček, josef Žižka (v průběhu jednání odpojen), Martina Šmerglová (v průběhu 
jednání připojena)
Nepřítomni: Ing. jitka Svobodová, Ing. jan Čihák, jan Honek, Mgr. jiří Kučera, Petr Skřivan

Usnesení č. 32/4–2022

I. schvaluje
Závěrečný účet obce Psáry za rok 2021 a vyjad-
řuje souhlas s celoročním hospodařením obce 
za rok 2021 a to bez výhrad.
HLASOVÁNÍ / PRO: 8 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
Odpojen zastupitel Žižka, připojena zastupitel-
ka Šmerglová a zastupitel Burián.

Usnesení č. 33/4–2022

I. pověřuje
Radu obce uzavřením dodatku ke smlouvě o ná-
jmu a provozování vodovodů a kanalizací s pro-
vozovatelem Technické služby Dolnobřežanska 
s. r. o.
II. ukládá
Místostarostce Málkové předložit předmětný 
dodatek na nejbližším zasedání zastupitelstva.
HLASOVÁNÍ / PRO: 9 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2022 dne 22. 8. 2022

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

RO Usnesení č. 80/20–2022

I. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnu-
tí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a SK Čechoslovan Dolní jirčany z. s. (příjemce) 
ve výši 50.000,- Kč. Příspěvek bude použit k po-
krytí nákladů na zajištění oslav 90 let klubu.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 81/20–2022

I. bere na vědomí
Zprávu o  hodnocení nabídek na  podlimitní 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace 

ulice V Třešňovce“.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější nabídky od spol. MIZeRA–
STAVBY a.  s., se sídlem Smetanova 1366, 
512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 28762070 za 
nabídkovou cenu 4.425.785,60 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Vácha podpisem smlouvy 
o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RADA A ZASTUPITELSTVO
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2022

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

RO Usnesení č. 82/21–2022

I. souhlasí
S  udělením povolení provozu zařízení k  na-
kládání s  odpady, dle § 22 odst. 2 zákona 
č. 541/2020 Sb., o  odpadech, pro zařízení 
„Deponie Moravec – Psáry“ umístěné na  po-
zemku parc. č. 558/2 v  k. ú. Dolní jirčany, za 
podmínky, že v  zařízení nebude docházet 
k hlučným činnostem, jako je drcení materiálu 
apod.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 83/21–2022

I. souhlasí
S vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování PD na  rekonstrukci komunikace 
Ke Kukaláku, Psáry – Dolní jirčany“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 84/21–2022

I. schvaluje
Platový výměr ředitelce Mateřské školy Štědřík 
Kateřině Suché od 1. 9. 2022.
II. schvaluje
Platový výměr řediteli Základní školy Amos Mgr. 
Danielovi Kohoutovi od 1. 9. 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 85/21–2022

I. schvaluje
Přiznání odměny ředitelce Mateřské školy 
Štědřík Martině Šmerglové dle neveřejné přílo-
hy usnesení.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2022 dne 7. 9. 2022

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

RO Usnesení č. 86/22–2022

I. souhlasí
S vypsáním nadlimitní veřejné zakázky na akci 
„Cisternová automobilová stříkačka pro obec 
Psáry“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro výše uvedenou zakázky ve 
složení: Mgr. Ivana Šilhanová, Vlasta Málková, 
nikola Raušerová a  jako náhradníci: Marek 
Šnajdr, Tomáš Hejzlar.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 87/22–2022

I. souhlasí
S vypsáním nadlimitní veřejné zakázky na akci 
„nákup multikáry“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro výše uvedenou zakázky ve 
složení: Mgr. Ivana Šilhanová, Vlasta Málková, 
Ing. Renáta jašková a  jako náhradníci: Marek 
Šnajdr, Vít Olmr.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2022 dne 12. 9. 2022

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

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry — 
14.  prosince 2022, 18 hod.
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RO Usnesení č. 88/23–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  sdružených službách 
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
č. 9552899586 mezi obcí Psáry a e.On energie 

a.  s. na  odběrné místo Psáry, parcela číslo 
1089/12 v k. ú. Psáry – na návsi.
II. pověřuje
Mgr. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2022 dne 21. 9. 2022

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

RO Usnesení č. 89/24–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy nájmu movitě věci me-
zi obcí Psáry a  CAnOn CZ s.  r.  o. na  kopírku 
IRADXC3822l za 1.720,- Kč/měsíčně.
II. pověřuje
Mgr. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 90/24–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12–6021441/VB/3 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
Distribuce a. s. na pozemku p. č. 633/1 v k. ú. 
Psáry za jednorázovou úhradu 3.800,- Kč bez 
DPH.
II. pověřuje
Mgr. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 91/24–2022

I. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení 

nabídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zpracování PD na  rekonstrukci komunikace 
Ke Kukaláku, Psáry – Dolní jirčany“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od ARTenDR s.  r.  o. se sídlem 
Velký Osek, nádražní 67, IČ 24190853 za na-
bídkovou cenu 400.000,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 92/24–2022

I. schvaluje
na  základě pověření zastupitelstva obce 
č.  35/5–2022 uzavření smlouvy o  spolupráci 
mezi obcí Psáry a Městem jesenice. Předmětem 
smlouvy jsou kroky vedoucí k navýšení odběru 
pitné vody pro obec.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2022 dne 21. 9. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, 
Martina Šmerglová, Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián, Tomáš Pecháček, Mgr. jiří 
Kučera

Nepřítomni: Ing. jan Čihák, Ing. jitka Svobodová, Petr Skřivan, josef Žižka, jan Honek

Usnesení č. 34/5-2022

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostek 
o činnosti obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 35/5-2022

I. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou dojednáním 
konečného znění smlouvy o  spolupráci mezi 
obcí Psáry a městem jesenice a jejích dodatků. 
Předmětem smlouvy je finanční příspěvek měs-
tu jesenice za navýšení dodávek pitné vody 
z vodního zdroje Želivka.
II. pověřuje
Radu obce uzavřením této smlouvy a jejích do-
datků.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 36/5-2022

I. schvaluje
Členství obce Psáry v dobrovolném svazku obcí 
Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.
II. souhlasí
Se zakládací smlouvou a stanovami dobrovol-
ného svazku obcí Posázavský vodovod – dobro-
volný svazek obcí.
III. schvaluje
Mimořádný finanční vklad na účet dobrovolné-
ho svazku obcí Posázavský vodovod – dobro-
volný svazek obcí ve výši 20.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 37/5-2022

I. stanovuje  a  schvaluje
Závaznými ukazateli rozpočtu 2022 příjmy a vý-
daje v odvětvovém členění rozpočtové skladby 
(dle paragrafů).

HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 38/5-2022

I. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 3/2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 39/5-2022

I. schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu na období roku 
2024–2027.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 40/5-2022

I. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou koordinací vý-
běrového řízení na akci „nákup multikáry“.
II. pověřuje
Radu obce výběrem dodavatele multikáry.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem smlouvy 
s dodavatelem.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 41/5-2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy č. 1003992281 o  bezúplat-
ném převodu pozemku parc. č. 465/535 v k. ú. 
Dolní jirčany mezi obcí Psáry (nabyvatel) 
a  Českou republikou – Státním pozemkovým 
úřadem (převádějící).
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 9 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
Zastupitel Mgr. Kučera nebyl při hlasování přítomen.
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Usnesení č. 42/5-2022

I. schvaluje
návrh na  nové označení ulic Šípková 
a Ke Studánce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 43/5-2022

I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.
HLASOVÁNÍ / PRO: 10 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2022 dne 5. 10. 2022

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

RO Usnesení č. 93/25–2022

I. schvaluje
Poskytnutí příspěvku na léčbu pro syna T. I. ve 
výši 20.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 94/25–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo 
č.  34/2022 na  akci „Rekonstrukce místní ko-
munikace ul. V  Třešňovce, Dolní jirčany“. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 
1.270.090,- Kč bez DPH – neúnosné podloží – 
zemní pláň.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 95/25–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  připojení odběr-
ného el. zařízení k  distr. soustavě č. 22_
SOP_01_4122043421 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
Distribuce a. s. – navýšení příkonu jističe na 16A 
v  šachtě nového vodovodního přivaděče 
na pozemku parc. č. 228/19 v k. ú. Psáry.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.

HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 96/25–2022

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na  akci „Rekonstrukce bytu č.  p. 154 sídliště 
Štědřík“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na  akci „Rekonstrukce bytu č.  p. 
154 sídliště Štědřík“ ve složení: Vlasta Málková, 
Tomáš Hejzlar, nikola Raušerová, jako náhrad-
níci Vít Olmr, Renáta jašková.
III. určuje
Tomáše Hejzlara jako odpovědnou osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci 
„Rekonstrukce bytu č. p. 154 sídliště Štědřík“.
IV. určuje
Starostu Mgr. Milana Vácha jako kontrolní oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na ak-
ci „Rekonstrukce bytu č. p. 154 sídliště Štědřík“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 97/25–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo – provozování TS 
PZ_0600 ZŠ Psáry mezi obcí Psáry a elektroservis 
VV s. r. o. – zajištění pohotovosti, revizí, kontrol, 
poruch atd. trafostanice na  p.  č. 75/1 v  k.  ú. 
Dolní jirčany.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 

smlouvy. HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2022 dne 19. 10. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, 
Filip Šmergl, Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián, Milan Vinecký, Tomáš Pecháček, 
Ing. jitka Svobodová, Mgr. jiří Kučera, MUDr. jaroslav Sokol, Ing. Hana Šmídlová, MBA, 
Ing. Hana Ortová

Usnesení č. 44/6–2022

I. bere na vědomí
Složení slibu všech zastupitelů podle § 69 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 45/6–2022

I. určuje
Pro další volební období dva místostarosty.
II. určuje
Pro další volební období v souladu s §84, odst. 
2, písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funk-
ce místostarosta bude člen zastupitelstva dlou-
hodobě uvolněn.
III. určuje
Pro další volební období jednoho neuvolněné-
ho člena zastupitelstva, který bude vykonávat 
funkci starosta, jednoho neuvolněného čle-
na zastupitelstva, který bude vykonávat funkci 
místostarosta obce a dva neuvolněné členy za-
stupitelstva, kteří budou vykonávat funkci člen 
rady obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 46/6–2022

V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o ob-
cích:
I. volí
Starostou obce Mgr. Milana Váchu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 1 (SOKOL)
NÁVRH BYL PŘIJAT

II. volí
Uvolněným místostarostou obce Vlastu 
Málkovou.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
III. volí
neuvolněným místostarostou obce Víta Olmra.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
IV. volí
Další členy rady obce: Bc. Miloslava Buriána,
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
a Ing. jitku Svobodovou.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 47/6–2022

I. zřizuje
Finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
II. volí
Předsedou finančního výboru Ing. Hanu 
Ortovou.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
III. volí
Členy finančního výboru: Ing. Antonína Raka,
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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a Radku Olmrovou.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
IV. volí
Předsedou kontrolního výboru Ing. Antonína 
Raka.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
V. volí
Členy kontrolního výboru: Filipa Šmergla,
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
a Milana Hynka.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 48/6–2022

I. schvaluje
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, 
a to v plné výši pro neuvolněné místostarosty, 
členy rady, předsedy výborů a  komisí a  členy 
zastupitelstva v souladu s § 71–73 zákona o ob-
cích a  podle aktuálního prováděcího nařízení 
vlády za výkon funkce členům zastupitelstva od 
19. 10. 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 49/6–2022

I. deleguje
S účinností od 19. 10. 2022 deleguje jako své-
ho zástupce pro účast na veškerých budoucích 
valných hromadách společnosti Technické 
služby Dolnobřežanska, s.  r. o., IČ 037 11 617 
konaných do konce jeho funkčního období sta-
rostu obce a pověřuje jej hlasováním na těchto 
valných hromadách, podpisem veškerých pří-
slušných dokumentů a  prováděním veškerých 
jednání a výkonem veškerých práv a povinnos-
tí, jež bude obec Psáry mít jako společník spo-
lečnosti, jakož i souhlasí s tím, aby delegovaný 
zástupce zmocnil ke svému zastoupení další 
osobu.

HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 50/6–2022

I. schvaluje
Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Psáry 
a Olgou a Leopoldem jelínkovými. Předmětem 
smlouvy je směna pozemků 646/5 o  výmě-
ře 236 m2 a parc. č. 646/6 o výměře 34 m2 za 
pozemky parc. č. 585/2 o výměře 1 m², parc. č. 
586/2 o výměře 119 m2 a parc. č. 587/2 o vý-
měře 16 m2, vše v k. ú. Dolní jirčany. Směna se 
uskutečňuje s  doplatkem ve prospěch obce 
659.760,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 51/6–2022

I. schvaluje
Starostu Mgr. Milana Váchu jako určeného za-
stupitele pro spolupráci s pořizovatelem územ-
ního plánu Psáry.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 52/6–2022

I. bere na vědomí
Zprávu k dodávce energií.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 53/6–2022

I. schvaluje
Termín zasedání zastupitelstva: 14. prosince 
2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Volby do 
obecního 
zastupitelstva

Vít Olmr, 
místostarosta

Stejně jako v  celé ČR se i  v naší obci konaly 
23. a 24. září volby do obecního zastupitelstva. 
Vzhledem k tomu, že letos kandidovalo pouze 
jediné uskupení Starostové a  nezávislí, nejsou 
zvolení zastupitelé žádným překvapením. Těší 
nás, že i tak 724 voličů přišlo k volbám a vyjá-
dřilo svůj názor, za což jim děkujeme. Volební 
účast tak v naší obci dosáhla 24,19 % oprávně-
ných voličů.

Zastupitelstvo bylo ustaveno na svém zasedá-
ní ve středu 19. 10. 2022, kde zvolilo toto slo-
žení vedení obce:
•	 Mgr. Milan Vácha – neuvolněný starosta
•	 Vlasta Málková – uvolněná místostarostka
•	 Vít Olmr – neuvolněný místostarosta
•	 Ing. jitka Svobodová – radní
•	 Bc. Miloslav Burián – radní

Rovněž bylo zvoleno složení finančního a kon-
trolního výboru, jak vyžaduje zákon o  obcích, 
a to v následujícím složení:

Finanční výbor
•	 Ing Hana Ortová – předsedkyně

•	 Ing. Antonín Rak – člen
•	 Radka Olmrová – členka

Kontrolní výbor
•	 Ing. Antonín Rak – předseda
•	 Filip Šmergl – člen
•	 Milan Hynek – člen

Zvolení zastupitelé na období 2022–2026
Kandidát Počet 

hlasů
Po řa dí 
zvo le-

nípoř.
číslo

příjmení, jméno, 
tituly

abs. v 
%

1 Vácha Milan Mgr. 367 6,9 3
2 Málková Vlasta 453 8,5 1
3 Kramosilová Olga 343 6,4 4
4 Běťáková Martina 

Mgr.
322 6,0 5

5 Olmr Vít 321 6,0 6
6 Šmergl Filip 366 6,9 7
7 Rak Antonín Ing. 344 6,4 8
8 Burián Miloslav Bc. 394 7,4 2
9 Vinecký Milan 371 6,9 9

10 Pecháček Tomáš 359 6,7 10
11 Svobodová jitka Ing. 345 6,5 11
12 Kučera jiří Mgr. 341 6,4 12
13 Sokol jaroslav 

MUDr.
341 6,4 13

14 Šmídlová Hana Ing. 
MBA

349 6,5 14

15 Ortová Hana Ing. 327 6,1 15

Výsledky voleb – Obec Psáry – souhrnné informace
Počet

volených 
členů zastupi-

telstva

Voliči 
v  seznamu

Vydané 
 obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy

15 2993 724 24,19 724 5 343

Výsledky voleb – Obec Psáry

Kandi dát ní listina Hlasy Počet
kandidá tů

Přepočte-
ný základ 
dle počtu 
kandidá tů

Počet
mandá tůčíslo název abs. v %

1 STAROS TO VÉ 
A ne ZÁVIS Lí

5 343 100,00 15 5 343,00 15
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Co se v obci 
udělalo 8–9/2022

Ing. Renáta Jašková,  
správa majetku

•	 Revitalizace návsi v  Psárech, výsadba nové 
zeleně, vybudování chodníků, obložení stud-
ny, zajištění pravidelné zálivky nově vysaze-
ných rostlin,

•	 výměna písku na pískovišti v MŠ,
•	 dokončení terasy u klubu seniorů „Třináctka“,
•	 zahájení rekonstrukce povrchu v  ulici 

V Třešňovce,
•	 sekání trávy a  úklid v  obci (Sídliště Štědřík, 

MŠ, škarpy, hřbitovy, …),
•	 pravidelná údržba traktoru a multikár,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 oprava cest — na Vysoké, Ke Kukaláku, Kolmá, 

Vysoká, Houbová a Bába,
•	 umístění zrcadel a dopravních značek v ulici 

Větrná a na Vysoké,
•	 stříhání keřů okolo dopravních značek,

•	 úklid a  kontrola dětských hřišť, oprava po-
škozených herních prvků,

•	 vyřezání větví, aby projeli popeláři,
•	 odstranění suchých stromů,
•	 oprava obrubníku na  kruhovém objezdu 

na návsi v Psárech,
•	 vyčištění odvodňovacích žlabů v  ulici 

jesenická, Ke Kukaláku,
•	 příprava na volby,
•	 úklid naplavenin v ulicích Hlavní a na Vysoké 

v Dolních jirčanech a Akátová,
•	 vyčištění části koryta Zahořanského potoka, 

čištění škarp, šachet a vpustí dešťové kana-
lizace,

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

•	 příprava, asistence a  následný úklid po ak-
cích Pohádkový les a  Svatováclavské posví-
cení,

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

•	 příprava kotelen na topnou sezonu,
•	 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 tří-
děný odpad, úklid autobusových zastávek,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí.

INFORMACE Z OBCE

Vlasta Málková, 
místostarostka obce Psáry

Vážení spoluobčané, 

ráda bych vám poděkovala za účast ve 
volbách a také za projevenou podpo-
ru, kterou jste mi dali v podobě nejvyš-
šího počtu hlasů. Velmi si toho vážím 
a věřte, že mi to dodalo chuť a novou 
sílu do dalšího období. 

I  nadále zůstanu vaší uvolněnou mís-
tostarostkou, která věnuje všechen 
svůj čas a  energii práci v  obci. Vaše 
důvěra mi dává mandát a sílu pro prá-
ci na věcech, kterým jsem se věnovala 
dosud, a pro realizaci dalších nápadů, 
které čekají na uvedení v život.  

je skvělé, že mám okolo sebe řa-
du kolegů, kteří mají chuť do práce. 
jsem přesvědčená, že budeme všich-
ni dobrý tým, a  vy budete moct být 
právem pyšní na to, že žijete v Psárech 
a Dolních jirčanech.

Průtah II/105
 
 

Vlasta Málková, 
místostarostka

Situace s  vodovodem a  kanalizací v  Průtahu 
II/105 stále není dořešena.

Firma Imos nám odmítla vydat kamerové zkouš-
ky, na kterých jsme trvali před převzetím kanali-
zace. Vzhledem k našim zkušenostem jsme ob-
jednali kamerové zkoušky kanalizace na vlastní 
náklady.

Odeslali jsme na  firmu Imos dopis, který měl 
dohromady 53 stran. Obsahoval vyjádření 
k  znaleckým posudkům firmy Imos, vyjádře-
ní technického dozoru i  autorského dozoru 
a především jsme žádali o vyjádření k našemu 
znaleckému posudku ke kamerovým zkouškám 
na vodovod. Odpověď již máme, ale požado-
vané vyjádření zatím neobsahuje.

11. a  12.  10. proběhla další setkání technické 
skupiny a právního zástupce, kde jsme probírali 
postup ke zdárnému dokončení stavby kanali-
zace i vodovodu.

Byl upřesněn rozsah zkolaudovaného vodovo-
du části přiváděcího řadu A  a přiváděcího řa-
du B, který již nouzově zásobuje obec pitnou 
vodou. je to úsek od pekárny přes psárskou 
náves a ulici jílovskou. Tato voda teče přes 
spotřebiště a bohužel se nedá využívat pro zá-
sobování celé obce dlouhodobě.

Budou zpracovány znalecké posudky na  vo-
dovod a  na kanalizaci v  Psárech realizované 
v rámci stavby „Průtah II/105“ (opakování). Byly 
projednány okruhy otázek včetně posouzení 
výsledků kamerových zkoušek kanalizace.

O dalším postupu vás budeme informovat.
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
 v realizaci

V  minulém čísle našeho zpravodaje jsme in-
formovali, že se tvorba nového územního plá-
nu obce chýlí ke konci. Začátek prací na tomto 
důležitém dokumentu se datuje do roku 2015, 
a  proto jeho dokončení již netrpělivě vyhlíží-
me. V  závěru projednávání nového územního 
plánu se objevila jedna zásadní neshoda me-
zi námi a  odborem životního prostředí MěÚ 
Černošice. Zástupce městského úřadu totiž tr-
vá na  podmínce faktického omezení vlastníků 
chat v lese. je pravdou, že umístění těchto čas-
to prvorepublikových rekreačních objektů pří-
mo v lese není šťastné, ale požadavek Černošic 

považujeme za příliš silný zásah do vlastnických 
práv. nemožnost jakkoliv udržovat svoji nemo-
vitost ve stávajícím stavu a rozsahu je jen těžko 
přijatelná. Musíme tedy velmi pečlivě zvážit dal-
ší postup, aby případné soudní spory s majiteli 
těchto nemovitostí nebyly k naší tíží jako tomu, 
kdo územní plán v konečném důsledku vydal. 
V  každém případě je v  našem zájmu územní 
plán vydat co nejdříve.

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
 dokončeno

V  loňském roce jsme opravili asfaltový povrch 
v aleji vedoucí k našemu psárskému hřbitovu. 
Koncem března jsme začali s opravou hřbitovní 
zdi a hlavního vstupu na hřbitov. Během května 
a června byla dokončena hřbitovní zeď a insta-
lovány plotové dílce. Koncem srpna se instalo-
vala brána a tím je oplocení definitivně dokon-
čeno. Důležité pietní místo tak dostalo novou 
tvář, kterou si určitě zaslouží.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – MULTIFUNKČNÍ 
ODPOČINKOVÁ ZÓNA VÁPENKA

 v přípravě

názorové rozdíly mezi místními obyvateli na vy-
užití lokality na  Vápence jsou poměrně velké 
a  bylo nutné udělat dotazníkové šetření. Část 
obyvatel by ráda nechala lokalitu tak, jak je. 
Druhá skupina by ji ráda doplnila různými pří-
rodě blízkými prvky, které by mohli místní vy-
užívat a  pobyt na  tomto krásném místě by se 

ještě zatraktivnil. Z výsledků ankety vyplývá, že 
panuje většinová shoda na úpravu plochy, a to 
ve smyslu vytvoření menší odpočinkové zóny 
s doplněním prvků pro děti, mládež i dospělé. 
Začátkem října již proběhlo jednání s obyvateli 

z nejbližšího okolí. Výsledkem je shoda na zá-
kladní budoucí podobě této lokalitt. nyní zá-
věry ankety přetavíme do obecného zadání, 
podle kterého bude zpracována projektová 
dokumentace. Více v článku na str. 19.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

 v přípravě

Příprava opravy ulice V  Třešňovce probíhá již 
třetím rokem. V  první fázi došlo k  zpracování 
studie ve dvou variantách. První varianta před-
pokládala demolici stávajících nevzhledných 
garáží, které mají někteří obyvatelé umístěny 
na  obecních pozemcích, a  následné osazení 
garáží nových, a to se sjednoceným vzhledem. 
Druhá varianta počítala s  definitivním odstra-
něním garáží bez náhrady a  vybudováním ví-
ce parkovacích míst. V loňském roce proběhlo 

projednání s obyvateli ulice, kteří většinově hla-
sovali pro druhou variantu. Projekt bez garáží 
se tedy zpracoval do projektové dokumentace 
a po mnoha peripetiích bylo nakonec vydáno 
stavební povolení. Koncem září byla akce zahá-
jena. Po odkrytí prvních vrstev zeminy se zjisti-
lo, že únosnost je díky významnému zastoupe-
ní jílů horší a že je nutné udělat hlubší spodní 
stavbu se stabilizací. Tím s  velkou pravděpo-
dobností dojde ke zpoždění zakázky. Pokud se 
práce protáhnou do zimy, tak s finální poklád-
kou asfaltu budeme muset počkat až na  jaro. 
Části povrchu ze zámkové dlažby snad bude-
me moci pokládat i v zimních měsících, pokud 
to jenom trochu klimatické podmínky umožní.
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ÚPRAVA ZELENĚ NA NÁVSI 
V PSÁRECH

 v přípravě

V návaznosti na dokončení kruhového objezdu 
jsme začali jednat s majiteli obchůdku na návsi 
v Psárech o možnosti spolupráce při úpravě ve-
řejného prostranství. Výbuch a následná rekon-
strukce objektu trochu odsunula jednání, nic-
méně dnes již můžeme říci, že jsme se s majiteli 
domluvili na spolupráci. Centrální prostor před 
obchodem je pro nás velmi cenným veřejně 

přístupným místem, ale obec není vlastníkem 
pozemku. A tak jsme se s majiteli domluvili, že 
si pozemek pronajmeme za symbolickou část-
ku a postaráme se o úpravu cestiček i výsadbu 

nové zeleně, která by měla tomuto místu vdech-
nout nový život. na začátku srpna se pracovníci 
realizační firmy pustili do stavebních úprav ces-
tiček. Během září zahradníci vysadili okrasnou 
zeleň a na jaře se snad zazelená i nový trávník.

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 záloh ročně hasiči mají, je situace o to smut-
nější. A  proto jsme připravili studii záměru 
na  vybudování nové zbrojnice a  nyní dokon-
čujeme projektovou dokumentaci. Architekti 
se snažili stavbu citlivě umístit na pozemku na-
proti nové škole s ohledem na okolní zástavbu. 

na  vnitřním uspořádání jsme spolupracovali 
s našimi hasiči tak, aby byla zbrojnice nejenom 
architektonicky zajímavá, ale hlavně praktická 
pro běžný provoz. Projektová dokumentace 
hlavního objektu byla během tohoto roku ně-
kolikrát upravována a  doplňována. nakonec 
bylo stavebním úřadem koncem července vy-
dáno stavební povolení, které nabylo právní 

moci. Zároveň s hlavním objektem se ještě při-
pravuje projektová dokumentace napojení ob-
jektu na elektrickou energii, včetně provizorní 
stavební přípojky. Vše by mělo být na rok 2023 
připraveno k  případné realizaci. Čas zahájení 
mohou ovlivnit i možnosti získání dotačních fi-
nančních prostředků.

POZEMEK PRO SKATEPARKOVÉ 
HŘIŠTĚ

 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 nové 
školy. V novém územním plánu by měl být ten-
to pozemek vymezen pro hřiště. Zahajujeme 
tedy jednání s vlastníkem pozemku, kterým je 
Arcibiskupství pražské, abychom nabyli tento 

pozemek do našeho vlastnictví a mohli zahájit 
projekční přípravu tak, aby naši mladí mohli hři-
ště využívat co nejdříve.
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Vápenka —  
místo pro relax

 
 

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel

V  prvním říjnovém týdnu proběhlo setkání 
k plánům na revitalizaci prostoru vedle vodoje-
mu Vápenka. Akce se zúčastnilo pět lidí a byla 
velmi inspirativní. V  rámci dotazníků jsme zjiš-
ťovali, jak tento prostor revitalizovat po tom, 
co dojde k opravě ulice na Vápence. Výsledky 
ankety mezi obyvateli Psár jsme zveřejnili v jed-
nom z letošních zpravodajů.

na setkání však přišli lidé, kteří si přejí zachovat 
pouze přírodní prostor, doplnit pozemek něja-
kou rozumnou výsadbou a dále tuto zeleň udr-
žovat. jen jeden z příchozích přišel na setkání 

s cílem vybírat různé prvky a mobiliář tak, aby-
chom vytvořili příjemný prostor pro trávení vol-
ného času.

Vůbec jsme se nedostali k původnímu cíli. Lidé, 
kteří žijí v okolí, mají oprávněný strach, že místo, 
které se pro jedny stane prostorem pro cvičení 
a odpočinek, bude pro druhé naopak místem, 
které jejich odpočinek, jejich klid zruší…

je to paradox místa, paradox situace. na  set-
kání zaznělo pár podnětů. jednoduché prv-
ky blízké přírodě. nikdo nechce místo u  skály 
Vápenka proměnit v prostor pro zábavu větších 
skupin lidí…

Další náměty na  konkrétní řešení sbíráme 
na emailové adrese relaxvapenka@gmail.com. 
Společně pojďme hledat možnosti. náměty 
na  konkrétní prvky – popisy nebo obrazové 
náměty sbíráme do poloviny listopadu. Poté 
představíme varianty k online diskusi.

Děkujeme za Váš čas.

Projekt Psárské návsi
Z  důvodu neutuchajícího zájmu o  projekt 
Psárské návsi si vás dovolujeme informovat 
o aktuálním vývoji. jak jsme zde již dříve infor-
movali, projekt získal v  loňském roce pravo-
mocné Územní rozhodnutí. V návaznosti na tu-
to skutečnost jsme zahájili přípravu projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
Oproti původnímu očekávání (únor 2022) se 
však příprava projektové 
dokumentace zdržela, 
a  to hned z několika dů-
vodů. Zejména to byla 
snaha naší společnos-
ti reago vat na  aktuál-
ní energetickou situaci 
a  ještě více se zaměřit 
na  snížení energetické 
náročnosti budov. Do 
projektu tak byla implementována tepelná 
čerpadla včetně kompletního nízkoteplotního 
systému (podlahové topení ve všech obytných 
místnostech) a další prvky, které v době ener-
getické krize nabývají na důležitosti. Dále jsme 
projekt posunuli také kvalitativně s  ohledem 
na moderní trendy. Díky úpravě vnitřních dispo-
zic se podařilo do většiny budov umístit výtahy, 
které zvýší uživatelský komfort. Budoucí majite-
lé tak budou moci vyjet výtahem z podzemního 

parkoviště přímo ke dveřím svého bytu. Projekt 
byl precizován také v  oblasti nebytových pro-
stor, které do budoucna nabídnou služby pro 
veřejnost. Zapracování všech těchto úprav 
si samozřejmě vyžádalo nějaký čas a  projek-
tová dokumentace tak byla dokončena až 
v  září letošního roku. následně byla předána 
k  projednání s  dotčenými orgány státní sprá-

vy. Předpokládáme, že 
stavební povolení pro 
realizaci projektu zís-
káme v  první polovině 
roku 2023. V  návaznosti 
na  termín vydání pra-
vomocného stavebního 
povolení a  zejména pak 
situaci na  realitním trhu 
následně rozhodneme 

o  termínu zahájení výstavby. Aktuálně však již 
probíhají v místě přípravné práce, které souvisí 
převážně s  odstraňováním stávajících objek-
tů. O dalším vývoji vás budeme včas informo-
vat prostřednictvím obecního zpravodaje i  na 
webových stránkách naší společnosti.

Za STAVING Olomouc, s. r. o.
Milan Zetocha
jednatel společnosti

Vizualizace – situace
Psárská náves – obytný soubor 
šesti bytových domů. Tři z těchto 
domů budou přimknuty k budou-
címu náměstí a v přízemí budou 
skýtat přes 500 m2 nebytových 
prostor pro nejžádanější služby. 
Na  samotné náměstí pak bude 
směrem ke korytu Zahořanského 
potoka navazovat relaxační zóna, 
provedená v sadové úpravě.

komerční prezentace
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SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 
KOMISE

Vlasta Málková, místostarostka
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

listopad

9. 11. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka

10. 11. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

10. 11. Kurz malování na hedvábí 14.00 Třináctka

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

16. 11. Diskuzní středa 14.00 OÚ

23. 11. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka

24. 11. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

24. 11. Muzikál Okno mé lásky 16.15 zastávky

26. 11. Zájezd do Drážďan 7.30 zastávky

27. 11. Výroba adventních věnců 14.00 Třináctka

29. 11.
Výlet do Vánočního domu 
a Karlových Varů 8.00 zastávky

prosinec

3. 12. Staročeský advent 13.00 náves DJ

7. 12. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka

8. 12. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

8. 12. Vánoční posezení 14.00 Třináctka

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

22. 12. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

23. 12. Betlémské světlo 16.00 náves DJ

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

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v listopadu 
a prosinci oslaví svá významná životní jubilea!
Bartošová Jiřina
Demeter Ladislav
Kastaliová Dagmar
Kostelecká Marie
Kratinová Jiřina

Kročilová Jaroslava
Lorenzová Olga
Raková Drahomíra
Stečínská Dagmar
Šubrt Zdeněk

Šubrtová Eva
Vrbenský Jaromír
Zelenková Libuše
Žáčková Eva

ZKRÁŠLETE SI SVŮJ VÁNOČNÍ 
STŮL!

jako každý rok i  letos si můžete vlastnoručně 
vyrobit adventní věnec či jiné vánoční deko-
race. Zájemci se sejdou v  neděli 27. listopa-
du od 14 do 17 hod. na dolnojirčanské návsi 
ve Třináctce. Vzhledem k  omezenému počtu 
míst je nutná rezervace do 10. 11. na e-mailu: 
 vodickovab@seznam.cz, kde si můžete záro-
veň objednat korpusy na  věnce již obalené 
větvemi, podkalíšky na svíčky a svíčky ve vaší 
oblíbené barvě. na místě budou jako obvykle 
k dispozici přízdoby laděné do barvy stříbrné, 
zlaté, červené, modré a také přízdoby přírodní.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
je plamínek zapalovaný každoročně před 
Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle 
tradice narodil ježíš Kristus. Tento symbol 
pokoje a míru spojuje lidi na celém světě.

Betlémské světlo pro naši obec bude do-
vezeno z poutního místa Klokoty u Tábora, 
které je známé již od 13. století a je národ-
ní kulturní památkou. Podle legendy se 
zde zjevila Madona v podobě krásné dív-
ky a byla vynesena na nebe. Kostel je tedy 
zasvěcen nanebevzetí Panny Marie a poz-
ději se stal významným poutním místem. 
Betlémské světlo si můžete vyzvednout 
na dolnojirčanské návsi 23. 12. od 16 do 
18 hod.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Zveme vás na  každoroční předvánoční setká-
ní seniorů ve čtvrtek 8. prosince od 14 hod. 
na  dolnojirčanské návsi ve Třináctce. Čeká 
na  vás nejen příjemné posezení u  kávy, dob-
rot a koled, ale i spousta zajímavého povídání. 
Odnesete si kalendář na  rok 2023 sestavený 
z  fotografií z  naší soutěže. Cukroví vítáno, ať 
můžete ochutnávat a vyměňovat si recepty.

Těšíme se na setkání s  těmi, kdo k nám chodí 
pravidelně a zveme mezi nás i ty, kteří se žád-
ného setkání zatím nezúčastnili!

BABIČKY ČTOU DĚTEM

Tak se jmenuje projekt, který propojuje nej-
mladší a  nejstarší generaci v  naší obci. Dělá 
radost nejen nám organizátorům, ale zejmé-
na účastníkům. Babičky z  řad našich senio-
rek čtou pohádky dětem z  mateřské školky 
v centru Třináctka. nadšení je velké, a  tak se 
do konce roku uskuteční ještě dvě setkání, 
a  to 24.  listopadu a  15. prosince. To druhé 
již bude s  voňavou předvánoční atmosférou 
a všichni se na něj moc těšíme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Letošní podzimní Vítání občánků se usku-
teční 12. listopadu v  odpoledních hodinách 
na Obecním úřadu v Psárech.

Prosíme rodiče miminek, kteří ještě neabsolvo-
vali vítání a mají o tuto slavnostní událost zájem, 
aby kontaktovali přímo místostarostku Vlastu 
Málkovou: malkova@psary.cz, 602 714 101.



22 www.psary.cz  Psárský ZPRAVODAj / říjen / 2022 23

Předvánoční 
výlet do 
Karlových Varů
Minulý rok jsme plánovali předvánoční výlet do 
Karlových Varů, který se kvůli covidové situaci 
nemohl uskutečnit. Letos jsme se rozhodli jej 
uskutečnit dle původního plánu a  doufáme, 
že tentokrát opravdu vyrazíme. Program zůstá-
vá stejný. V dopoledních hodinách se nejprve 
přesuneme do zámečku Doubí, který byl pře-
stavěn na  unikátní Vánoční dům s  celoroční 
výstavou vánočních ozdob a  vánočních deko-
rací. je prvním a  jediným Vánočním domem 
v  České republice, který přináší návštěvníkům 
vánoční výzdobu v nebývalém rozsahu. Výstava 
Vánočního domu je prodejní, lze si tak vybrané 
kousky snadno zabalit s sebou domů.

K vychutnání atmosféry nám poslouží Andělská 
kavárna, jak jinak než s vánoční výzdobou. V na-
bídce této vánočně naladěné kavárny nechybí 
vánoční cukroví ani vánočka. Poté společně po-
obědváme v některé z místních restaurací a od-
počineme si, abychom byli připraveni na nové 
dobrodružství.

Odpoledne bude dost času, abychom si moh-
li prohlédnout lázeňské město založené ve 

14.  století Karlem IV. nejlépe při procházce 
podél řeky Ohře. Těšit se můžete na Mlýnskou, 
Sadovou i  Vřídelní kolonádu, hotel Pupp 
a Thermal, ochutnávku minerální vody a lázeň-
ských oplatek, někteří mohou navštívit vyhlídku 
jelení skok nebo rozhlednu Diana.

Zájezd se uskuteční dne 29. listopadu, odjezd 
v 8 hod. z tradičních míst – autobusová zastáv-
ka v Psárech, obecní úřad a zastávka v Dolních 
Jirčanech.

Cena je 500  Kč pro trvale hlášené obyvatele, 
pro ostatní 600 Kč a zahrnuje dopravu, vstupy 
a oběd. Zájemci se mohou hlásit a uhradit cenu 
zájezdu v pokladně OÚ v pondělí nebo ve stře-
du do 15. 11. 2022. Více informací získáte u mís-
tostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101.

Malování 
na hedvábí
Zveme vás na  podzimní výtvarný kurz, tento-
krát malování na hedvábí. Kurz se koná 10. lis-
topadu od 14 hod. ve Třináctce. Těšit se opět 

můžete na lektorku elenu Hradskou, která nás 
seznámí s  teorií, různými technikami, potřeb-
ným materiálem a  vybavením pro vyrábění. 
Termín praktické ukázky si upřesníme podle 
počtu přihlášených zájemců. na  té si vyrobí-
te šátek nebo šálu, kterou si odnesete domů. 
Počet míst je omezen, proto si to své rezervujte 
na  trináctka@psary.cz.

Dolnojirčanský 
Krampus

Pavel Landa

2. prosince vás zveme na  tradiční pochod 
Mikulášů, andělů a  čertů. Sraz je v  19 hod. 
na Vysoké, půjdeme pak přes dolnojirčanskou 
náves až na hřiště SK Čechoslovan.

ZLOBIVÉ DĚTI VEZMĚTE S SEBOU!
ZVEME VÁS NA MUZIKÁL
Okno mé lásky je nový mu-
zikál s písněmi Petra jandy 
a  skupiny Olympic. Do 
Divadla Broadway společ-
ně zamíříme 24. listopadu.

Muzikál přináší příběh 
mladého umělce Davida, 
na kterého rány osudu do-
padaly tak často, až přestal 
věřit v krásu života. Ale jedi-
né setkání s charismatickou 
tanečnicí Sofií stačilo k  to-
mu, aby se svět stal znovu 
báječným místem k naroze-
ní. V  hlavních rolích Milan 

Peroutka, Kateřina Marie 
Fialová, Bára Basiková, 
josef Vojtek, Veronika 
Žilková, Petr Vondráček, 
Petr Pecha, Ondřej Bábor 
a další.

Začátek představení je 
od 18 hodin, odjezd 
z  tradičních zastávek ze 
Psár a  Dolních jirčan 
v  16.15  hod. Cena vstu-
penek 400  Kč (v  po-
kladně divadla 800 Kč). 
Vstupenky můžete za-
koupit   úředních hodi-
nách OÚ Psáry.
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Staročeský 
advent

Vlasta Málková, 
místostarostka

Zveme vás na  Staročeský advent, který se ko-
ná 3. prosince na  dolnojirčanské návsi. Čeká 
vás bohatý program, v  rámci kterého se mů-
žete těšit na vystoupení dětí ze školy a školky. 
Sváteční atmosféru dotvoří svým pásmem tra-
dičních českých koled, historických vánočních 
písní a skladeb hudebník jan Venas ml., který 
vystupuje nejen v Čechách, ale i po celé evropě 
společně se skupinou Blackmore´s night.

Chybět nebude ani čert s Mikulášem a samo-
zřejmě mikulášská nadílka a  spousta dalších 
překvapení.

náměstí bude plné voňavých dobrot včetně 
nepostradatelného svařáku a  trdelníku. již 
tradičně během odpoledního programu vy-
hlásíme výsledky fotosoutěže a  představíme 
nový obecní kalendář pro rok 2023, který díky 
 fotografiím vznikl. Kalendář si zde budete moci 
i zakoupit. V 17–17.30 hod. společně rozsvítíme 
vánoční strom, který je každoročním symbolem 
blížících se Vánoc.

Součástí letošního adventního období bude 
opět obecní betlém, který je po celé adventní 
období vítaným cílem vánočních vycházek pro 
děti i dospělé.

Těšíme se na  vás i  na pohodovou sváteční 
 atmosféru pod širým nebem.

VÁNOČNÍ STROMY V NAŠÍ OBCI

Menší stromky na  psárské a  dolnojirčanské 
návsi ozdobí tak jako v  loňském roce děti 
z mateřské školy a také z ostatních zařízení pro 
naše nejmladší v  obci. První adventní víkend 
připadá v letošním roce již na konec listopadu. 
Připravíme vše tak, aby na Staročeský  advent 
3. 12. bylo již vše připraveno.

HLEDÁ SE STROM!

V  letošním roce chceme opět rozsvítit velký 
vánoční strom na  Štědříku. Pokud právě ta-
kový velikán překáží na  vaší zahradě a  mohl 
by po celé adventní období vytvářet sváteční 
atmosféru v  naší obci, ozvěte se prosím pa-
ní Vlastě Málkové — malkova@psary.cz nebo 
602 714 101.

Po tříleté covidové pauze vás opět zveme 
na celodenní předvánoční zájezd, který se ko-
ná v  sobotu 26. listopadu. Zamíříme do oblí-
bených Drážďan na nejstarší německý vánoční 
trh Štrýclmarket (německy Striezelmarkt). Štrýcl 
(německy Striezel), adventní pečivo a  před-
chůdce dnešní drážďanské štoly „Dresdner 
Christstollen“, daly trhu jeho jméno již v pozd-
ním středověku. Štrýclmarkt nabízí poklady ze 
saských pekáren, perník z města Pulsnitz, nepo-
stradatelný svařák a tradiční výrobky řemeslní-
ků z Drážďan a přilehlého okolí. V Drážďanech 
najdete několik dalších krásných vánočních 
trhů. Město vždy nabízí i řadu výstav, které na-
vozují vánoční náladu. V okolí náměstí Altmarkt 
je také mnoho obchodů včetně oblíbeného 

Primarku, takže můžete pořídit i vánoční dárky.

Cena zájezdu je 500 Kč, pro trvale hlášené ob-
čany ze Psár a  Dolních jirčan pouze 400 Kč. 
Cena nezahrnuje pojištění.

Své místo si rezervujte a platbu uhraďte do 
10.  listopadu na  pokladně obecního úřadu. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
30 účastníků.

Čas odjezdu je v  7.30 hod. ráno z  autobu-
sových zastávek Psáry směr Praha a  Dolní 
jirčany. Případné dotazy směřujte na  paní 
Vlastu Málkovou – malkova@psary.cz nebo 
602 714 101.

Adventní zájezd 
do Drážďan

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

Po několika letech, kdy jsme nemohli uskutečnit 
zájezd do zahraničí, nastal okamžik, kdy se nám 
to snad podaří. Tentokrát se vydáme do východ-
ní Francie, do krajů vinic, tabákových polí, hradů, 
pitoresktních vesniček a  vodních kanálů. Zájezd 
se uskuteční na  přelomu května a  června 2023. 
Program ještě nemá konečnou verzi, pracujeme 
na ní, aby byla co nejpohodovější.

Budeme vybírat z těch nejkrásnějších míst:
•	 historické město LAHR mezi vinicemi se silue-

tou vrcholků Černého lesa,
•	 EGUISHEM, oblíbená vesnice Francouzů v  r. 

2013 s pověstí nejlepších vín Francie. Hrázděné 
domy s květinami, tři donjony bývalého hradu 
a renesanční fontány,

•	 muzeum likérů a pálenky, kde si na závěr může-
me zkusit, jak se servíruje a popíjí pravý  absinth,

•	 Alsaská vinná stezka se vine v délce 100 kilo-
metrů alsaskými vinicemi a zdolat se dá na  kole, 
koloběžce či pěšky,

•	 vesnička RIQUEWIHR přezdívána „perla alsas-
kých vinic“ s  označením nejkrásnější vesnice 
Francie. nejvyšší hrázděný dům v Alsasku, zbyt-
ky městských bran a  opevnění, okolní  vinice, 
a  jeden dům pohádkovější než druhý si nás 
zcela získají,

•	 v RIBEAUVILLÉ střeženém hned třemi hrady se 
ponoříme do spleti ulic s  malebnými hrázdě-
nými domy a  užijeme si příjemnou atmosféru 

města,
•	 městečko KAYSERSBERG, obklopené dvěma 

pohořími s  vypínající se romantickou ruinou 
hradu. V  centru se nachází např. renesanční 
radnice či vzácný kostel sv. Kříže,

•	 starobylé město COLMAR se zachovalým cent-
rem, hrázděné domy zdobené barevnými květi-
nami, „benátská čtvrť“ Petite Venice, romantická 
projížďka lodí po kanále, kavárničky, Museum 
Unterlinden se slavným Issenheimským oltá-
řem,

•	 OBERNAI na úpatí masivu Vosges s bohatými 
renesančními domy z  části ještě hrázděnými 
a zachovalým opevněním, socha sv. Odily,

•	 MONT SAINTE ODILE, hora sv. Odily patří 
k  nejvýznamnějším poutním místům Alsaska 
a  je druhým emblematickým duchovním mís-
tem hned po katedrále ve Štrasburku,

•	 skanzen lidových staveb v  UNGERSHEIMU – 
ecomusée d´Alsace, největší v Alsasku, tradiční 
hrázděné domy a ukázky lidových řemesel,

•	 ochutnávka vína v  jednom z  místních vinných 
sklepů.

Cena zájezdu bude cca 12 000 Kč.

Prosíme zájemce, aby se do 20. 11. přihlásili u paní 
místostarostky Vlasty Málkové:  malkova@psary.cz 
nebo 602 714 101. Podle počtu přihlášených pak 
budeme moci objednat hotel a dopočítat celko-
vou cenu. Minimální počet účastníků je 35 osob.

Program, přesný termín zájezdu a konečná cena 
budou detailně uvedeny v  prosincovém zpravo-
daji. Závazné přihlášky budeme přijímat do konce 
roku, platba zájezdu proběhne v roce příštím.

Čtení z knihy  
o historii

Vlasta Málková, 
místostarostka

Tentokrát nám počasí nepřálo, a tak druhé čtení 
z knihy o historii neproběhlo venku pod lipou, 
ale uvnitř v teple Třináctky. Místnost byla zcela 
naplněná a všichni si čtení užili. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavých informací o Michelce, což 
je bývalá restaurace a kulturní dům v Psárech, 
slyšeli jsme pověst o mlýnech, ale také o pekár-
ně, která byla dříve v Dolních jirčanech.

Těšíme se na další setkání.

Jak  
na chytrý telefon
22. září proběhl ve Třináctce seminář s názvem 
jak na  tablet a  chytrý telefon. Den byl rozdě-
len na  dvě části. Čtyři hodiny dopoledne pro 
úplné začátečníky a  čtyři hodiny odpolední 
výuky pro již pokročilé. naši senioři se naučili 
základy ovládání telefonu, psaní zpráv, použí-
vání WhatsAppu a  Facebooku. Věnovali jsme 
se i práci s fotografiemi a využití nejrůznějších 
užitečných aplikací. Přednášející se seniorům 
individuálně a velmi trpělivě věnoval, vše doká-
zal velmi dobře vysvětlit a zaslouží si obrovské 
poděkování.

Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Moudrou 
sovičkou pod nadace Vodafonu. Děkujeme 
oběma organizacím za skvělý zážitek a opravdu 
užitečné informace.

STALO SE
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Lenka Málková vytvořila nesčetné množství po-
hádkových kulis pro jednotlivá stanoviště a ob-
lékla do svých dokonalých kostýmů ty, kteří její 
kreativity využili.

Ano, jsou totiž mezi dobrovolníky již tací, kte-
ří dokáží svá stanoviště i  sebe sami natolik 

vyšperkovat, že jsou mnohdy k nerozeznání od 
skutečných filmových hrdinů. Sotva tak věříte 
svým očím, kde se v dolnojičanském lese vzal 
Star Lord, Gamora, mýval Rocket i strom Groot 
a  máte sto chutí požádat o  tanec božskou 
Morticii Addamsovou.

Pohádkový 
les 2022 
aneb budou 
dvě jedničky 
poslední?

Martina Jedličková 
za organizační tým

ne, není to tisková chyba ani jsem se nesplet-
la v počtech. Rokem 2022 vstoupil v pořadí již 
jedenáctý Pohádkový les do své další desítky 
a klade před nás velkou hamletovskou otázku: 
„Být či nebýt?“. existují totiž důvody pro obě 
odpovědi.

již pojedenácté více než stovka dobrovolníků 
ve slunném sobotním odpoledni dne 3. září ba-
vila více než 500 dětí a jejich rodičů. již pojede-
nácté se vydaly skupinky dětí a  rodičů na dvě 
tentokrát tematicky laděné trasy. Ta pro mladší 
se nesla v duchu barev. Mohli jste se tak napří-
klad potkat s modrými Šmouly, zeleným vodní-
kem, růžovou Šípkovou Růženkou nebo bílou 
Bílou paní. Trasa pro starší vzdala hold vědec-
ko-technickým vynálezům všeho druhu: narazili 
jste na Adélu, která ještě nevečeřela, koumáka 

Ládínka z  rodinky Smolíkovy nebo kapitána 
nema z 20 tisíc mil pod mořem.

již pojedenácté paní místostarostka Vlasta 
Málková zvládla s dokonalostí sobě vlastní orga-
nizační zajištění zázemí pro tuto velkolepou ak-
ci, která nemá v okolí srovnání. již pojedenácté 
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Málkovou originálně nakreslená hra Cestou 
necestou), pak rozhodně musí odpověď znít — 
Pohádkový les musí být.

jenže málokdo ví a nezasvěcenému nedojde, 
že za tím vším jsou měsíce práce, které obná-
šejí shánění či výrobu odměn, ze kterých by by-
ly děti stále tak nadšené, a  hlavně zajišťování 
dobrovolníků, kteří by byli ochotni jít do toho 
další rok s námi, protože bez nich by to prostě 
nešlo! někteří z nich to s námi táhnou opravdu 
již jedenáctý rok. některým za tu dobu již děti 

z  pohádek vyrostly, aniž by si s  nimi jedinkrát 
trasu Pohádkového lesa prošli. Přesto do toho 
jdou s námi každý rok znovu jen proto, že nikdo 
jiný by místo nich nemusel přijít.

A  přesto se letos jedna taková úžasná 

pohádková postava z trasy pro mladší děti do-
čkala místo uznání a poděkování slovních urá-
žek a invektiv na svou osobu a vzhled. 

není tedy ten správný čas říci, že Pohádkový les 
končí?

není. My stále věříme a doufáme, že Pohádkový 
les je v  naší obci natolik zakořeněnou a  oblí-
benou tradicí, že jej nenecháme padnout. Ani 
nezmenšíme jeho rozsah nebo nezměníme 
podobu, možná jen trochu inovujeme.  Proto 

vás vyzýváme – pojďte do toho s námi, potřebu-
jeme nové tváře, nové nápady, nové nadšení. 
Potřebujeme zrovna VÁS. Přijďte a  uvidíte, že 
vás to s námi bude bavit. Odměnou vám budou 
rozzářené a usměvavé dětské tváře.

• Radek	Luka	trdelník
• Obchod	FRETA	–	cukrovinky
• Abrita	 s.  r.  o.	 -	 limonády,	 žvýkačky	

do tašek
• MUDr.	Sokol	Jaroslav	–	finanční	příspěvek
• Jiří	Římovský	–	finanční	příspěvek
• Daniel	Beneš	–	finanční	příspěvek
• Josef	Kostelecký	–	buřtíky	a limonáda
• Veronika	Šteklová	–	fotografie

Další krásná akce plná radosti a  dětských 
úsměvů je za námi. Děti si kromě pohá-
dek užily také skákací hrady, aqua zorbing 
a večerní laser show. Opět se sešlo cca 100 

dobrovolníků, kteří připravili báječné od-
poledne dětem i dospělým a za to jim pa-
tří obrovský dík. Živou hudbu nám zajistila 
kapela Smeč. Obec připravila dětem do ta-
šek na  míru vytvořené obecní omalovánky 
a hru Cestou necestou, vše ručně kreslené 
Lenkou Málkovou. Obrovský dík patří rea-
lizačnímu týmu, který akci připravuje vždy 
několik měsíců. Děkuji Martině jedličkové 
a  Lence Málkové za obětavou spolupráci 
a  všem, kteří se na  tomto výjimečném dni 
podíleli. Děkujeme také návštěvníkům, kteří 
vytvořili příjemnou atmosféru.

Vlasta Málková

D
E

Když pak v  cíli vidíte rozzářené oči dětí a  sly-
šíte, jak vám vyprávějí své zážitky, předhánějí 
se v  tom, které stanoviště bylo lepší a  kterou 

pohádkovou nebo filmovou postavu poznaly, 
jak rozbalují dárek opět speciálně připrave-
ný pro Pohádkový les (tentokrát opět Lenkou 
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Svatováclavské 
posvícení

Vlasta Málková, 
místostarostka

Letošní 28. září bylo v  naší obci již tradič-
ně svátečním dnem. Celé rodiny zamířily 
na  Dolnojirčanskou náves užít si společně 
Svatováclavské posvícení plné zajímavého pro-
gramu, atrakcí a občerstvení.

Organizátoři i přes nepřízeň počasí od časné-
ho rána vše připravovali, aby ve 13 hodin mohl 
herold jakub slavnosti zahájit a přivítat šermíře 
ze skupiny Algor. Statečné bojovníky vystřídaly 
děti ze ZŠ Amos, které dokázaly za necelý měsíc 
připravit skvělé vystoupení. Odměnou jim bylo 
představení loutkového divadla Kubko. V  naší 
obci jsou do kulturního dění zapojeny všechny 
generace, a tak na terase Třináctky zatančila se-
niorská skupina Věčné mládí.

To se již blížila 16. hodina a na náves přijel svatý 
Václav na koni i se svou družinou. Odpoledne 
nechyběli ani sokolníci a královský rytířský tur-
naj.

Atmosféru posvícení dotvářely již tradiční stán-
ky, které obkroužily náves a nabízely i spoustu 
dobrot pro malé a velké účastníky. Odpoledne 
jsme si všichni užili a moje poděkování míří ne-
jen k účastníkům, ale i všem, kdo se na přípravě 
a realizaci akce podíleli.

Tradiční 
podzimní 
sklípek

Jiřina Hiršlová

10.–11.  září se konal zájezd nejen seniorů 
na Moravu s cílem ochutnat víno a letošní bur-
čák z místních vinic.

Cestou do Rodinného sklípku jsme navštívili 
Zámek Slavkov u Brna a při prohlídce jsme se 
seznámili s jeho dějinami i majiteli.

Odpoledne jsme již zamířili do sklípku ve 
Velkých Pavlovicích. Milé přivítání, výborné 
pohoštění a  skvělá místní vína zcela uspokoji-
la naše očekávání. Velký dík patří panu jiřímu 
římovskému, který nám celý večer hrál a zpíval.

Vlastně to byl klasický obrázek ze sklípku, všich-
ni jedli, pili a zpívali, někdo i tančil a bylo veselo. 

V průběhu večera byli zájemci provedeni vinný-
mi sklepy a součástí byla i ochutnávka vín, která 
nám pomohla vybrat a koupit to pravé.

Druhý den jsme na  zpáteční cestě navštívili 
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově a ještě 
stihli procházku po tomto velmi pěkném městě. 
Oběd byl poslední bodem programu a pak už 
nás čekala jen cesta domů.

Tradice se vyplatí dodržovat, takže příští rok se 
budeme znovu těšit na podzimní sklípek!
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Kurzy pro žáky 
2. stupně

Lucie Vondrysková

Většina ročníků na druhém stupni letošní školní 
rok v podstatě zahájila výjezdem do rekreační-
ho areálu Sázavský ostrov ve dnech 7.–9. 9. Pro 
každý ze zúčastněných ročníků šlo o malinko ji-
nou akci, i když cílem všech byl kemp v Sázavě. 
Kurz se týkal šestých, osmých a  devátých roč-
níků. Šesté ročníky měly tuto akci jako turistic-
ko-adaptační kurz, osmé jako turisticko-vodác-
ký a  deváté jako turisticko-teambuildingový. 
Sedmý ročník ale nemusí být smutný, protože 
se letos v zimě těší na kurz lyžařský.

Ve středu ráno se žáci sešli se svými třídními 
učitelkami před školou. Všechny ten den čekal 
stejný úkol – dostat se do kempu Sázavský ost-
rov v městečku Sázava. Každý ročník měl naplá-
novanou svou trasu, všichni šli kus cesty pěšky, 
někteří v další fázi využili autobus, jiní zase vlak. 
naštěstí nám počasí přálo, takže například výlet 
přes Libeř a Radlík do Borku na vlak byl moc pří-
jemnou procházkou. V odpoledních hodinách 
jsme se dostali do kempu, kde na  nás čekala 
naše rozměrnější zavazadla a taky oběd – seka-
ná. Všechny skupinky si postavily svoje stanové 
příbytky, „ubytovaly“ se, někdo využil příjemné 
počasí i ke svlažení v Sázavě nebo k hraní volej-
balu či fotbalu. Úplně večer nás čekalo opékání 
buřtů a diskotéka.

na  čtvrtek měl každý ročník předem daný 
program – šesťáky čekala návštěva sázavské 
sklárny, osmáky sjíždění Sázavy a deváťáci by-
li na  procházce Sázavou a  hráli společenské 
i  další hry, kterými utužovali třídní vztahy. Ve 
čtvrtek bohužel bylo dost deštivo. Osmáky 
jsme litovali, protože takhle nevypadá ideální 
počasí na „vodu“, ale oni byli stateční a zvládli 
to s úsměvem. na večer byl pro všechny roční-
ky nachystaný skoro až bojový úkol – žáci měli 

pro svůj ročník společně uvařit buřtguláš – a to 
od přípravy ingrediencí až po snědení. Vše 
probíhalo pod dohledem našeho šikovného 
šéfkuchaře Davida a ve všech třech případech 
to moc dobře dopadlo. Děti se svého úkolu 
zhostily svědomitě a bylo hezké sledovat jejich 
spolupráci.

Pro ně to byla spíš zábava než práce, ale 
na konci této zábavy měl každý účastník večeři. 
na závěr dne čekala děti ještě jedna diskotéka 
i oheň.

V pátek byl pak úkol jasný – vrátit se zpátky do-
mů. I  tentokrát každý ročník čekala jiná trasa 
a v některých případech to bylo kvůli zpoždění 
autobusu celkem dobrodružné. nakonec jsme 
se ale všichni v  pořádku vrátili ke škole a  do-
mů jsme odcházeli plní příjemných zážitků ze 
společně strávených chvil se svými spolužáky 
a učiteli.

VZDĚLÁVÁNÍ Vítání prvňáčků
Paní učitelky  

Jiřina Michálková a Lucie Holbíková

naše Základní škola Amos 1. září přivítala nové 
prvňáčky. na děti ve škole čekaly milé paní uči-
telky, první učebnice, dárečky a pomůcky. Žáci 

1.A poplují za prvními poznatky jako námořní-
ci. Žáci 1.B absolvují první třídu jako členové 
indián ského kmene. Po slavnostním přivítání 
děti shlédly kouzelnické vystoupení. naše škol-
ní kuchyně dětem připravila drobné občerst-
vení. Přejeme našim prvňáčkům úspěšný školní 
rok.

Podzim 
v Klubíčku

Zdenka Holadová

V  Klubíčku máme sklizeno. Kromě tvoření 
jsme krájeli, na  vycházkách hledali, ochutná-
vali… A tak se nám podařilo doplnit i teď tolik 

potřebné vitaminy. Děti si vyzkoušely práci se 
štětcem a krepovým papírem, otiskovaly bram-
bory, soutěžily v otrhávání kuliček hroznového 
vína… Zpívali jsme si písničky a učili se říkanky 
o ovoci a zelenině. Pohybové říkanky děti moc 
baví a s padákem trénovaly snad již o prázdni-
nách. Teď už jen dosušit houby a šípky a zima 
může přijít.
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Nová ředitelka 
MŠ Štědřík

Lucie Libovická

nový školní rok přinesl 
změny ve vedení mateř-
ské školy Štědřík. Martinu 
Šmerglovou vystřídala 
na  pos tu ředitelky Kateřina 
Suchá. Požádali jsme ji pro-
to o  krátké představení  se 
a zeptali se jí i na další plány.

Kateřino, kde jste dříve působila a jaké jsou va-
še pracovní zkušenosti?

Po vystudování Střední pedagogické školy 
v Ústí nad Labem jsem pracovala v Ústavu so-
ciální péče pro mentálně postižené děti, poté 
jako učitelka v mateřské škole, dále jako zástup-
kyně ředitelky na Praze 4. V pedagogickém pro-
středí jsem již 21. rokem, ale stále čerpám no-
vé a nové zkušenosti, je nutné se stále rozvíjet, 
pracovat na sobě. řídím se rčením: „Na nikoho 
se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.“ Uvítám 
nápady či náměty od svých spolupracovnic, své 
dosažené zkušenosti ráda předám dále.

Mám i dlouholeté zkušenosti s výukou českého 
jazyka u  cizinců, převážně dětí, kdy jsem 6 let 
spolupracovala s  paní Mgr. Annou Chválovou 
z MČ Prahy 4 na projektu „Žijeme na 4 společně“.

Jak vnímáte roli předškolního vzdělávání ve 
vývoji dítěte?

jakékoliv vzdělávání je důležité, ať jde o  dítě, 
mládež či dospělého, nikdy není pozdě a nikdy 
ho není dost. Záleží hlavně na vedení a prostře-
dí, kde k  němu dochází. V  předškolním věku 
je důležité nejen vzdělávání jako takové, ale 
hlavně vzdělávání formou prožitku, nápodoby 
vzoru dospělého. Dítě musí mít vnitřní moti-
vaci (chtít) a  správné vedení, které ho k  tomu 
dovede. Děti by měly mít možnost rozvíjet ne-
jen všechny stránky své osobnosti, ale i vztahy 
s vrstevníky, ostatními lidmi, s okolním světem. 
To vše v klidné pohodové atmosféře, kde učiteli 

na  dítěti opravdu záleží, kde není bráno jako 
„kus“. jako samozřejmost beru respektování in-
dividuálních potřeb dítěte, kdy je potřeba znát 
jeho možnosti a limity.

Plánujete ve školce nějaké změny?

Každý ředitel má nějakou svou vizi, jak by jeho 
„pracoviště“ mělo vypadat, kam se posune, co 
případně změní, odbourá atd. neplánuji žádné 
velké změny, myslím, že systém je nastavený 
a zajetý velice dobře. Ať se to týká odbornosti 
pedagogů, schopností provozních zaměstnan-
ců, výborné kuchyně, vybavení tříd a samozřej-
mě skvělých dětí otevřených novým znalostem 
a  dovednostem. To vše by samozřejmě nešlo 
bez plné podpory zřizovatele. jsem nadšená 
z nově zavedené přírodovědné třídy, takže je-
diná (možná velká) změna bude postupně roz-
šířit tento projekt v rámci celé MŠ, čemuž přímo 
vybízí i okolí – bezprostřední blízkost lesa.

Máte za sebou první měsíc, jak jej hodnotíte?

To je teprve měsíc?  Přijde mi, že jsem zde již 
dlouho, kolektiv je výborný! Tím děkuji všem 
teď již „svým“ kolegyním a kolegovi za příjemné 

přijetí, zatím se postupně se všemi seznamuji 
a jsem ráda, že mohu pracovat v prostředí, kde 
vládne přátelská atmosféra. Děti, se kterými 
pracuji, jsou skvělé, ty mi nedají možnost po-
chybovat, zda něco zvládnu, či ne. Očekávají 
maximum a z jejich reakcí se dá vyčíst, že zatím 
vše probíhá tak, jak má. Sama za sebe bych řek-
la, že jsem na  začátku dlouhé cesty, která má 
sice pár odboček, občas se na ní objeví i nějaká 
překážka, ale cíl na konci je pro mě jasně daný: 
spokojené dítě, což ovšem nemůže fungovat 
bez spokojených učitelů a samozřejmě rodičů.

Jaké zajímavé akce (nejen) pro děti chystáte?

Všichni se již těšíme na  Dýňobraní 22.  10., to 
je nejbližší akce. Zahájili jsme spolupráci s pa-
ní Vlastou Málkovou a  jejími seniory a zapojili 

se do akce Babičky čtou pod lípou. V průběhu 
roku se děti můžou těšit na  společné dílničky 
a  akce s  rodiči, pohádky, projekty v  přírodě. 
Díky kreativitě pedagogů, kterou jsem již v MŠ 
zaznamenala, vzniknou jistě další aktivity, které 
budeme průběžně realizovat…

Ráda bych od listopadu zavedla jednou měsíč-
ně „Čaj s ředitelkou“, kdy si rodiče budou moci 
přijít se mnou neformálně popovídat. jejich ná-
zory či nápady jsou pro mne důležité.

na závěr bych chtěla poděkovat dnes již bývalé 
paní ředitelce Martině Šmerglové za její pomoc 
a podporu. Poděkování míří i k našim zřizova-
telům, bez jejichž pomoci a  podpory by naše 
školka jistě nebyla taková, jaká je, a pevně vě-
řím, že budeme nadále úspěšně spolupracovat.

Novinky 
ve školce

Martina Šmerglová

První poprázdninové týdny v  mateřské škole 
jsou především o  setkání, navazování kontak-
tů se starými kamarády nebo s novými dětmi, 
s  rodiči, o  seznamování s  prostředím školky, 
o  upevňování režimu. nové děti vstupují do 
školky s obavami, často se slzičkami, ale všichni 
dychtí hlavně po nových zážitcích. Každý rok je 
to stejné a přeci úplně jiné…

Mateřská škola vstupuje do tohoto šestého ro-
ku své samostatné existence opět s  několika 
novinkami. Tou zásadní je nová paní ředitelka, 
která k nám přišla z Prahy, a se svojí rodinou se 
přistěhovala do naší obce.

Kapacitně se školka rozšířila o 16 nových míst, 
které byly do posledního zaplněny, a otevřela 
se tak nová třída Opiček, v  pořadí již sedmá. 
Původně měla tato nová nejmenší třída slou-
žit dětem s potřebou větší logopedické péče, 
ale vzhledem k  vysokému počtu dětí s  odkla-
dem školní docházky je určena právě pro ně. 
Supluje tak přípravnou třídu, která bývá sou-
částí základních škol, a  i její vzdělávací obsah 

je upraven právě pro potřeby dětí s odkladem 
školní docházky.

V  naší školce jsme se již dříve starali o  zvířát-
ka, například o  rybičky, morče nebo králíka. 
Rozhodli jsme se využít poslední volný pro-
stor a vybudovali jsme samostatný zookoutek. 
Zvířecí rodinka se tak rozšířila o dvě želvy, z to-
ho jednu vodní, o oblovky nebo o pakobylku. 
Svých nových obyvatel se v nejbližší době do-
čká voliéra a terárium. Zookoutek je dětmi oblí-
bený, hojně navštěvovaný, ale trvalou péči o něj 
převzala třída Kočiček, která se zároveň nově 
profiluje jako „přírodovědná“ třída. Vzdělávací 
činnost se tak ve větší míře přesune do venkov-
ních prostor. Paní učitelky budou s dětmi mimo 
jiné více bádat, pozorovat, zkoumat a pátky bu-
dou patřit tzv. „batůžkovým výletům“.

Ani školní jídelna nezůstala pozadu a jídelníček 
tak obohatí o několik nových receptů. V plánu 
byla taktéž inovace stravovacího systému, která 
se přes prázdniny nepodařila dokončit, ale ce-
lá věc je v procesu, a tak strávníkům bude jistě 
sloužit co nejdříve.

jako odcházející ředitelka přeji školce další 
nové aktivity a nápady, ale hlavně šťastné děti, 
spokojené rodiče a vstřícný kolektiv.
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Jak jsme lovili rybky a žáby

Úvodník
Ahoj čtenáři a čtenářky!!! I v 
tomto podzimním čísle jsme 
pro vás připravili spoustu za-
jímavého. Můžete se těšit na 
komiks, zážitky s babičkou, člá-
nek o kočce. V další části série 
Trocha historie nikoho neza-
bije, se dozvíte něco o Germá-
nech.  S dozrávajícími jablíčky 
pro vás máme výborný recept 
na jablečnou marmeládu. Na 
závěr bych se s vámi chtěla 
podělit o novinku, že se naše 
redakce v novém školním roce 
rozrostla o nové redaktory, kte-
ří se vám v tomto čísle předsta-
ví.
Přeji hodně zábavy!

Tea Gromusová

Takže když bylo 3. srpna 2022, tak 
se nám stala taková malá věc... No 
každopádně jdeme na to!

Napadlo nás, že bychom mohli 
chytat žáby a rybky. No tak jsme 
šli za babičkou a zeptali jsme se jí, 
jestli by nám nedala suché chleby, 
že je půjdeme házet kačenám a 
babička samozřejmě řekla: „Ano, 
proč ne?“ Tak jsme si vzali igelitku 
plnou těch chlebů... Můj bratranec 
Máťa, můj bratr Vojta, moje sestře-
nice Klárka a já. Poté jsme šli k ryb-
níku. Byla tam taková lávka nebo 
jak to říct. Já jsem si na ní sedla a 
začala jsem namáčet chleba do 
vody. Mezitím, co jsem ho namá-
čela, začaly ho oždibovat rybičky. 
Potom jsem zase šla chytat žáby. 
Vždy se vyhřívaly na takových 

obřích kamenech poblíž vody. No 
bohužel se mi nepovedla chytit ani 
žába, a natož ryba...  Už jsme tam 
nějakou dobu byli a Máťa se nás 
pak ptal asi pětkrát, jestli má do-
jít pro prut. Vždy jsme mu odpo-
věděli, že ne, a k tomu jsme ještě 
přidali to, že by bylo babičce divné, 
že si chce vzít prut. No za nějakou 
dobu Máťa odjel pro ten prut, aniž 
jsme o tom věděli.  No každopád-
ně když nám už konečně došlo, že 
Máťa odjel, tak jsme si řekli, že jel 
asi na záchod...

Potom jsem si s Vojtíkem stoupla 
na tu lávku a co se nestane, kolem 
jde strejda Martin a ze srandy říká: 
,,Bacha ať nespadnete!!" Tak jsme 
jen řekli: ,,Jasně, neboj!"

No a potom jsem si vzala koloběž-
ku mého bratra a 
šla jsem si jezdit. 
Jenže v tu chvíli 
jsem potkala ba-
bičku s malým 
bratrancem Mar-
tinem. Pak jsme 
měli velký průšvih 
a babička nám za-
kázala brát kluky 
nejen na hřiště, ale 
i k rybníku...

Adéla Kronusová

Na světě existuje přes 40 druhů ko-
ček a každá je jedinečná.

Je jedna z nejprodávanějších dru-
hů zvěře na světě. Hodí se do do-
mácnosti k dětem ale i k dospělým 
a starcům. Někdy si jí lidé pořizují k 
lovení myší. Dokáže si s vámi také 
vybudovat silný vztah. Je to maso-
žravec a můžete jí krmit granulemi,  
konzervami či libovým masem ke 
zpestření jídelníčku. Mají přiroze-
ný lovící instinkt již od narození 
kterého si lze všimnout když si s 
ní hrajete. Jsou schopné vyvinout 
rychlost až 48km (kilometrů) za 
hodinu. Při narození jsou slepé a 
hluché. Vidět začínají až od pěti 
dnů, ale většinou to trvá týden. 
Kostra kočky je pružná, lehká a sil-
ná zároveň. Dokonce mají o 10% 
více kostí než člověk.

Jejich spánek trvá až 16 hodin 
denně. A jak se říká, kočka vždy 
spadne na všechny čtyři nohy.

Vanda Hájková 

Kočka
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Psina se představuje

Ahojky ja jsem Karolína.Je mi 11 
let. Ráda čtu. 

Jmenuju se Ida Vandová. Je mi 11 
let. Chodím do 6.A. Mám morče.

Jmenuji se Vanda a je mi 12let. 
Chodím do 6.A a ráda čtu i píšu. <3

Jmenuji se Adéla. Je mi jedenáct 
let a moje nejoblíbenější zvířata 
jsou hadi, agamy a také šneci. Dě-
lám závodně street dance. Ráda 
kreslím čtu a cestuji. Píšu si také 
svoje vlastní strašidelné historky..

Ahoj jsem Tea a je mi 10let.  Ráda 
píšu vtipy a kreslím.  Hraji floorbal 
a tancuji.

Ahoj, jmenuji se Mark, jsem z Ukra-
jiny a je mi 14 let.Zajímám se o his-
torii a rád maluju komiksy.Maluju 
například komiks kmen vlků a píšu 
historické články.

Ahoj, Jmenuji se Chelsea a jsem 
maskotem naší redakce. Chodím 
sem s paničkou pravidelně a stará 
se redaktorům o rozptýlení. Baví 
mne hlavně večeře, ale nepohrdnu 
ani obědem.

Jmenuju se Anička. Mam moc rada 
zvířata a rada kreslím.

Ahoj, jmenuji se Barbora, ráda čtu 
a mám ráda historii.
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Trocha historie
7. díl:  Germáni

Vítám vás všechny zpět! Jak si pamatujete loni jsem psal pro vás články o his-
torii. Bavily vás? Pokud ano, mám pro vás šťastnou zprávu. Budu v tom nadá-
le pokračovat! A tentokrát jsem si připravil povídání o bujarých Germánech.

Kdo to byli Germáni?
Germáni patřili k tzv. barbarským 
kmenům. Takhle kdysi nazývali Ře-
kové a Římané kmeny, které obý-
valy velkou část Evropy. Mezi tyto 
kmeny patřili také Keltové. Co se 
Germánů týče, obývali v té době 
území dnešního Německa, Skandi-
návský poloostrov, částečně Sibiř 
a později i české území, odkud vy-
tlačili Kelty. Oproti Keltům byli dost 
pozadu a byli o dost divočejší. Měli 
také dost šílené tradice a mluvili 
jazykem, který připomínal dnešní 
Němčinu.

Divocí válečníci
Germáni byli velice obávaný národ.
Kdykoli se zapojili do války s kým-
koli, byly to vyložené masakry a 
obvykle po sobě příslušníci tohoto 
národa na bitevním poli zanechali 
jen trosky a popel. Obzvláště si v ni-
čení všeho na cestě libovaly kmeny 
Vandalů a Vikingů (ano, vikingové 
byli také Germáni). A právě názvem 
kmene Vandalů se dnes označují 
lidé kteří ničí úmyslně domy a ma-
lují na nich bez povolení graffiti. Na 
našem území se usadily rovnou dva 
Germánské kmeny a to Markomani 
a Kvádové. Zatímco Kvádové se usa-
dili na Moravě, Markomani v čele s 
králem Marobudem zbudovali říši 
na území Čech. Marobud se ale s 
našim územím nespokojil, a proto 
napadl kmen Lugiů, který žil na úze-
mí dnešního Slezska a vyhrál válku. 
Úspěšně také odrazil útok Římanů a 
později se s nimi usmířil.

Slavné kmeny:
Nejznámějšími germánským kme-
ny byli bezesporu Vikingové a Ber-
serkové. Obývali území Skandináv-
ského poloostrova a byli to krutí 
dobyvatelé. Plavili se po mořích a 
oceánech ve svých korábech Drak-
karech a dobývali jednu zemi za 
druhou. Jednou dokonce dosáhli 
Ameriky stovky let před Kolumbem. 
Jenže byli vyhnáni Indiány a nepří-
znivým počasím a o svém objevu 
zapomněli. Co se týče Berserků, ti 
byli snad ještě horší než Vandalové. 
Před bojem žvýkali podivný druh 

byliny, který působí jako alkohol. 
Omámení se tedy vrhali do bitvy. 
Dalšími neméně známými kmeny 
byli Gótové. Ti se dělili na Ostrogóty 
(Východní Gótové) a Vizigóty (Zá-
padní Gótové). Obývali území dneš-
ního Německa a libovali si ve vál-
čení a drancování. A nakonec zde 
máme již zmíněný kmen Vandalů, 
jenž měl ve zvyku zničit vše na své 
cestě. Naštěstí se jich dnes nemu-
síme bát, a lze na ně narazit už jen 
na stránkách komiksů o Asterixovi a 
Obelixovi.

Náboženství
Germáni byli polyteisté, což zna-
mená, že uctívají mnoho bohů. 
Časem přijali křestanství, ale teď 
se budeme bavit o jejich předcho-
zím náboženství. Hlavní bůh jejich 
první mytologie je Odin, jednooký 
válečník, jenž o své oko přišel, aby 
pro lidi získal písmo zvané runy.
Podle legendy stvořil prvního muže 
i ženu jménem Ask a Embla. Kromě 
Odina tu byli jeho synové Thor, bůh 
hromu, který vlastní kouzelné kla-
divo Mjolnir a Loki, bůh neplechy 
a lsti, lstivější než všechny lišky do-
hromady. Všechny tři dnes můžete 
vidět ve filmech jako superhrdiny. 
Obývají říši Asgard a občas se staví 
v obří jídelně zvané Valhalla, což je 
pro Germány něco jako pro křesťa-
ny nebe. Můžou sem jen válečníci 
zabiti v boji, aby zde hodovali spolu 
s Bohy. Vchod do Valhally střeží bůh 
Heimdall, který pomocí kouzelného 
signálního rohu otevírá valhalskou 
bránu. Ve Valhalle žijí také bohyně 
krásy Freya a bůh Týr.

Germáni, kteří zemřeli stářím, na ná-
sledky nemocí nebo páchali za život 
zlo, museli do Helheimu, což je zase 
něco jako peklo. Je to mrazivé mís-
to, kterému vládne bohyně smrti 
Hel a žijí zde nejděsivější stvůry na 
světě jako obří vlk Fenrir a mnoho ji-
ných. Germáni věřili také na skřítky, 
elfy, trpaslíky, obry a jiné potvůrky. 
O všech těchto stvořeních ale také i 
o lidských hrdinech se psaly příběhy 
zvané ságy. Mark Sonin

Recept
Je podzim a je čas si udělat ně-
jakou tu marmeládu například z 
jablek. Recept není složitý a vaření 
je snadné a rychlé.

Suroviny na 2 litry:

• sladká a kyselá jablka – 2 kg
• cukr – 1200 g
• citronová šťáva – 1 lžíce
• skořice a  vanilkový cukr – 
podle chuti

Postup
Jablka jsou důkladně omyta. Roz-
hodněte se, zda odstraníte slupku 
z jablek nebo ne. Způsob krájení 
jablek závisí také na vašich prefe-
rencích. Můžete nakrájet jablka na 
tenké plátky a vyskládat na rošt. 
Nebo je můžete jen nakrájet na 
kostky. Hlavní věc je odstranit já-
dra a tvrdý vnitřek dobře. Posypte 
jablka cukrem a nechte je hodinu 
a půl. Během této doby ovoce dá 
hodně šťávy. Položíme pánev s 
cukrovanými jablky na mírný oheň 
a vaříme 40 minut. Po celou dobu 
mícháme hmotu tak, aby nehoře-
la. Přidáme citronovou šťávu a ješ-
tě vaříme 5 minut. Když je jablečný 
džem připraven, nalijte ho do ste-
rilizované sklenice za zavřete na 
víčko. Vyberte si teplé místo v bytě 
a položte sklenice vzhůru noha-
ma, to znamená na víčka. Můžete 
je také zabalit teplou přikrývkou a 
uchovávat ve sklepě. Takový džem 
vydrží minimálně jeden rok. Přeji 
vám dobrou chuť.

Karolína Rosuschan
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Program 
ASSIST & HMC
elizabeth bydlí v Psárech ve Středočeském kraji, 
je studentkou 1. slovanského Gymnázia v Praze. 
Díky stipendiu ASSIST tento školní rok stráví 
na  výběrové střední škole Wayland Academy 
v americkém státě Wisconsin.

elizabeth se věnuje sebeobraně — bojovému 
umění Krav Maga, také ráda čte, cestuje a fotí. 
Zajímá se o mytologii a historii umění. Ráda se 
učí nové jazyky. Momentálně ovládá kromě an-
gličtiny také francouzštinu a španělštinu. Má za 
sebou i rok studia čínštiny.

Jaké jsou vaše dojmy ze školy a  studia? Jak 
probíhá výuka?

Škola je chvilkami náročná, ale je to spíš kvůli 
organizaci času, jelikož se zde pořád něco děje. 
Škola nabízí spoustu mimoškolních aktivit, na-
příklad taneční klub, klub ekologie nebo napří-
klad plánování studentských aktivit. Studentské 
aktivity momentálně plánují HOMeCOMInG 
WeeK, což je většinou týden, kdy se všichni ob-
lékají podle témat, které jsme vybrali. například 
pop-culture day, což znamená, že se můžeme 
obléct jako kdokoliv v rámci pop-kultury. je to 
pro studenty příležitost, jak se obléct jinak než 
obvykle a  trochu ukázat svoji kreativitu. Škola 
jako taková má totiž specifický dress kód, což 
znamená, že v pondělí až pátek během vyučo-
vacích hodin musíme mít formální oblečení. 
například tričko je formální jen tehdy, když má 
límeček.

Jak vnímáte systém školství v Americe a  jaké 
jsou rozdíly v porovnání s českým?

Zajímavostí je, že ve stejných hodinách mohou 
být jak druháci, třeťáci, tak i maturanti a v někte-
rých případech i prváci. Tak to je třeba v mé ho-
dině webdesignu, kde si každý z nás dělá vlastní 
webovou stránku od nuly, takže si píšeme kódy 
a  všechno sami upravujeme. A  ještě důležitá 
odlišnost je přístup učitelů. Vídáte se mnohem 
častěji, a  to i mimo školu, jelikož většina bydlí 

v kampusu nebo poblíž.

Na  tuto školu jste vyjela se stipendijním pro-
gramem ASSIST. Co vše vám stipendium po-
krývá?

Stipendium standardně pokrývá veškeré nákla-
dy na školné, ubytování a stravu. Mně se poda-
řilo získat tzv. sponzorované stipendium ASSIST, 
takže kromě výše zmíněného mi pokrývá ještě 
další náklady jako je letenka, vízum, a dokonce 
i zdravotní pojištění. Dostávám i malé kapesné, 
které mohu použít zejména na věci, týkající se 
školy.

Proč jste se do tohoto programu přihlásila?

Chtěla jsem změnu a  chtěla jsem vyzkoušet 
něco nového. Myslela jsem si, že výměnný po-
byt by mohl být dobrý nápad. narazila jsem 
na  Bakala Foundation čirou náhodou, když 
jsem hledala, jaké mám možnosti.

Jaký je výběr mimoškolních aktivit na této škole?

Výběr mimoškolních aktivit je široký, máme 
tu, jak jsem již zmínila, klub ekologie, klub 
tance a  klub studentských aktivit, dále je tu 
ještě UnICeF, PeACe (jehož jsem součástí), 

pingpongový klub, finanční gramotnost (toho 
jsem také součástí), forensics klub (mluva, de-
bata, prezentace), pečení a  šerm. Bohužel se 
neotevřel klub robotiky, na který jsem se těšila, 
jelikož o ni nebyl dost velký zájem.

Lucie Libovická

Program ASSIST & HMC, který v Česku nabízí 
nadace Bakala Foundation, umožňuje studo-
vat na výběrové střední škole v zahraničí, a to 
buď jeden rok v USA (se stipendiem ASSIST) 
nebo dva roky ve Velké Británii (stipendium 
HMC).

Přihlášky do dalšího ročníku stipendií jsou 
právě otevřené, a to do 1. prosince 2022.

www.bakalafoundation.org/programy/ 
stredoskolska-stipendia-assist-hmc

Zprávy z Laguny
Rádi bychom vám představili naši novou dob-
rovolnici a kamarádku — Lenku Uhlíkovou:

„Zabývám se funkčním pohybem, baví mě obje-
vovat moudrost těla, sdílet své poznatky a zku-
šenosti se svými klienty a sledovat jejich pokro-
ky na cestě za zdravějším tělem.

Zapojení se do projektu dobrovolnictví 
v Domově Laguna vedeného Evou Ungerovou 
byl pro mě další krok. Pomáhám tím, co mě baví 
nejvíc – pohybem. Zároveň to pro mě byla ale 
i jistá výzva. Do té doby jsem neměla žádné zku-
šenosti s  handicapovanými klienty. Nevěděla 
jsem, jestli mě přijmou, jestli je dokážu za ujmout 
a vést pro ně srozumitelným způsobem. Již prv-
ní setkání s nimi však rozptýlilo všechny mé oba-
vy. Mí noví kamarádi jdou s nadšením do všeho, 
co si pro ně připravím, jsou bezprostřední, do-
káží projevit radost z  toho, že se jim věnujete. 
A to je ta nejlepší odměna za vynaložené úsilí.“

PŘIJĎTE SI ZACVIČITPŘIJĎTE SI ZACVIČIT

Pod Vápenkou 214, 
252 44 Psáry

lenka.uhlikova@email.cz
606 550 592

www.cvicenipsary.cz

Skupinové i individuální lekce jógy a zdravotního cvičení 
zaměřeného na nápravu držení těla, úpravu pohybových 
stereotypů, prevenci bolestí pohybového aparátu
Workshopy praxe rozšířená o trochu teorie nutné pro 
pochopení toho, co, jak a proč cvičit
Relaxační víkendy s pohybovým programem
Pohybový program na míruPohybový program na míru pro uzavřené skupiny

vycházím z jógy, DNS podle Koláře, vývojové kineziologie, 
konceptu Spiraldynamik, funkční anatomie pohybového aparátu

LENKA UHLÍKOVÁ

Pohybová specialistka, instruktorka jógy a zdravotní tělesné výchovy
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Požár ve Hřensku 
očima jirčanských 
hasičů

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany a radní obce

S rozsáhlým požárem národního parku České 
Švýcarsko, který vypukl v  neděli 24. července 
a  během čtyř dnů zasáhl 1000 hektarů, bojo-
valo téměř 500 hasičů. Požár byl definitivně 
uhašen až po třech týdnech v pátek 12. srpna. 
Požár pomáhalo hasit vedle českých profesio-
nálních a dobrovolných jednotek také mnoho 
kolegů z německa, Polska a Slovenska. Velice 
efektivní bylo nasazení celkem sedmi vrtulníků 
a hasicích letadel z Itálie a Švédska. Každý kraj 
vyslal hasicí odřad o dvaceti lidech, ve kterém 
se střídali hasiči po pravidelných turnusech. 
V pražském a středočeském odřadu se zúčast-
nili i naši jirčanští hasiči.

Čpavý zápach kouře byl díky severnímu větru 
cítit i  v naší obci. Bylo jasné, že požár je veli-
ce rozsáhlý a  místní hasičský štáb bude žádat 
o  pomoc po všech krajích. Pražský hasičský 
sbor reagoval na  konkrétní žádost a  vyslal do 
Českého Švýcarska velkoobjemové čerpadlo 
s  týlovým zabezpečením pro zasahující. Ihned 
po příjezdu do Hřenska byla zřízena dálková 
doprava vody. První velkoobjemové čerpadlo 
bylo ustanoveno v  řece Kamenice v  Hřensku 
a přes několik dalších čerpadel byla voda tla-
čena až do obce Mezná. Vzdálenost byla kolem 
devíti kilometrů. Čerpadla běžela v  prvních 
dnech prakticky nepřetržitě. jelikož v místních 
lesích nebyla zřízena žádná jezírka či rybníky, 
dálková doprava z  řeky byla jediným zdrojem 
hasební vody. Hadice byly položeny podle sil-
nice a voda stačila střídavě doplňovat bazény 
pro hašení vrtulníků a zároveň velkoobjemové 
cisterny, které rozvážely vodu kyvadlově na jed-
notlivé úseky v  lesích. Zde se velice osvědčily 
cisterny TATRA. jejich odolná konstrukce a jízd-
ní vlastnosti v  kopcovitém a  písčitém terénu 
předčily všechna očekávání.

následující den byl z každého kraje vyžádán ha-
sicí odřad s vybavením na  lesní požáry. Každý 
z  velitelů odřadu dostal ihned po příjezdu 
na  Mezní Louku přidělen svůj úsek. V  prvních 
čtyřech dnech bylo nejdůležitějším úkolem za-
stavit frontální šíření požáru. V  našem českém 
prostředí bylo toto šíření ohně v minulosti ne-
představitelné. Většinou jsme zasahovali u les-
ních požárů, kde se dle druhu porostu oheň 
šířil kořeny, hrabankou nebo korunami stromů. 
Díky hornatému terénu a  velkému množství 
suchého ležícího i  stojícího dřeva stačil lehký 
vánek, který rozfoukal ohnisko ve skalách sou-
těsky a 200 metrů dlouhá stěna ohně se dala 
do pohybu. Trvalo celou noc, než se tento úsek 
podařilo uhasit a uchránit tak obec Mezná od 
vyhoření. Dle vzpomínek kolegů, které jsme 
v obci vystřídali, během dne, kdy se požár při-
blížil z jiné strany k vesnici, létaly z hořícího lesa 
vzduchem velké kusy kůry. Kam dopadly, tam 
začalo mezi domy hořet. jako první shořel dům 
s lepenkovou střechou, další se vznítil od hoří-
cích tújí a poslední vyhořel díky uskladněnému 
palivovému dřevu kolem domu. Zde se díky 

absolutnímu nedostatku hasební vody v  obci 
museli kolegové stáhnout a následující den byli 
vystřídáni naším odřadem.

na odpočinek nebylo moc času, spalo se, kde 
to šlo, maximálně dvě hodiny denně. Hned 
po rozednění jsme se spustili do skal a začalo 
zdlouhavé dohašování. Každé místo se muse-
lo důkladně rozhrabat a prolít vodou. Mnohdy 
jsme díky hornatému terénu využili shoz vody 
vrtulníkem. na ukrytí nebyl čas, několik kubíků 
vody padlo i mezi nás. Bylo to v horkém poča-
sí příjemné osvěžení. Velkým nebezpečím bylo 
časté padání částí dutých kmenů. Suchý vykot-
laný strom často vyhoříval uvnitř a po zeslabení 
stěny došlo k  jeho pádu. Takto padající strom 
srazil ze skály kolegu v sousedním sektoru. Se 
středně těžkým zraněním byl letecky transpor-
tován do nemocnice.

naštěstí bylo o všechny zasahující velice dobře 
postaráno. Zajištění kvalitní stravy, nápojů, zdra-
votnické péče a místa na odpočinek je již nedíl-
nou součástí dlouhodobého zásahu. Zranění 
hasičů většinou nebyla vážná. jednalo se o po-
bodání od vos, kolaps z horka, podvrtnuté kot-
níky, zraněná kolena. jak se zásah protahoval, 
byla na všech hasičích vidět únava. Drobné do-
pravní nehody či poškození techniky byly při-
psány na vrub této únavy. Bylo proto rozhodnu-
to o  častějším střídání zasahujících. Průměrně 
bylo střídání po čtvrtém dni nasazení. Většina 
hasičů se těšila domů na  čistý vzduch, který 
v celé oblasti scházel. Ani používání respirátorů 
a roušek nezabránilo bolesti v krku a sípání při 
dýchání.

Po čase jsme se i my dočkali. Proběhlo střídá-
ní a probudil jsem se až v Praze. Kolegy čekalo 
ještě 14 dnů úmorné práce. A nejen je, ale i ob-
rovské množství dobrovolníků a  profesionálů 
podílejících se na likvidaci jednoho z největších 
lesních požárů v Čechách.

Spáleniště se brzy zazelená, evakuovaní lidé 
se vrátili do obcí. Doufáme, že obnova půjde 
společně s prevencí a další část krásné přírody 
bude zachována.

FOTBALOVÉ TABULKY
Údaje jsou převzaty z webových stránek ČMFS 
k 10. 10. 2022

B1E – KRAJSKÝ PŘEBOR
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. SK Rapid Psáry 8 7 0 1 29:11 21
2. Loděnice 8 5 1 2 24:14 16
3. Tlustice 8 5 1 2 24:16 16
4. Zdice 8 5 1 2 18:11 16
5. Černolice 8 4 3 1 18:13 15
6. nová Ves p/

Pleší
8 4 2 2 19:16 14

7. jesenice 8 4 1 3 22:19 13
8. Cerhovice 8 4 0 4 16:15 12
9. jílové 8 3 2 3 22:15 11

10. Dobříš B 8 3 1 4 14:23 10
11. Rožmitál 8 2 1 5 13:26 7
12. Lety 8 2 0 6 9:17 6
13. jince 1921 8 1 1 6 9:24 4
14. neumětely 8 0 0 8 12:29 0

Poslední zápas:  Jesenice – Psáry 0 : 2

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

1. Davle 6 4 1 1 28:7 14
2. Libeň 5 4 1 0 14:7 13
3. Dolní Jirčany 6 3 2 1 18:9 12
4. Psáry B 6 2 3 1 17:13 12
5. Bojanovice 6 2 1 3 9:20 8
6. Zlatníky B 6 2 1 3 12:16 7
7. Pikovice 6 1 2 3 10:13 6
8. Kamenný 

Přívoz
5 2 0 3 8:18 6

9. Slapy 6 1 2 3 12:16 5
10. Libeř B 6 1 1 4 10:19 4

Poslední zápasy:
 Zlatníky B – Psáry B 2 : 3 np 
 Dolní Jirčany – Pikovice 2 : 0
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Sport Academy
Vít Voltr

nový školní rok má za sebou už dva měsíce 
a  v plném proudu jsou i  kroužky Sport a  Fun 
Academy. Většina z  nich je už zcela zaplněna, 
v některých však zbývá pár posledních volných 
míst. Proto startujeme podzimní náborovou ak-
ci s  názvem Přiveď kamaráda. Každý účastník 
všech našich dosud nenaplněných kroužků do-
stane možnost přivést svého kamaráda, sezná-
mit ho s trenérem či vedoucím kroužku a uká-
zat mu, jak to v naší akademii chodí. následně 
se kamarád bude moci rozhodnout, jestli se 
na kroužek přihlásí nebo ne.

V  Psárech Sport Academy nabízí florbalové 
tréninky ve středu a pátek od 15 do 16 hodin 

(1.–4. třída) a  od 16 do 17 hodin (5.–9. třída). 
Pro předškoláky je určena všesportovní GYM 
Academy, která bude probíhat vždy v  úterý. 
Fotbal si holky a kluci mohou vyzkoušet v ne-
dalekých Sulicích v pátek od 15 do 16 (1.–4. tří-
da) a od 16 do 17 (5.–9. třída) Přihlašovat se do 
kroužků je možné na  funacademy.cz/krouzky. 
Pokud už na některý z kroužků chodíte a chtě-
li byste přivést kamaráda, zjistěte si u  trenéra, 
jestli je ještě místo a neváhejte kamarádovi říct!

Už v  sobotu 6. 11. proběhne také první letoš-
ní florbalový turnaj pro členy naší akademie. 
Tentokrát budeme hrát v hale Tj Pankrác. Turnaj 
je otevřen všem účastníkům našich florbalo-
vých kroužků. Florbal se bude hrát proto, že 
naše akademie začínala s florbalovými kroužky 
a doposud jich má nejvíce. Turnaje slouží jako 
přátelské měření sil mezi členy akademie z růz-
ných tréninkových skupin a  mají už několika-
letou tradici. Vždy se jedná o den plný radosti 
z pohybu a přátelského soupeření, na který se 
všichni moc těší. Přihlašovat se je možné u jed-
notlivých trenérů. Těšíme se na vás!

SPORT

1. SRPNA 
jaké následky bude mít obyčejná osla-
va zřejmě netušili tři mladíci, kteří se 
rozhodli uspořádat večírek v  domku 
rodičů jednoho z  nich. nepřítomnost 
rodičů umožnila třem kamarádům 
prožít bujarý večírek, kde k  navození 
správné nálady pomáhaly místo alkoholu 
drogy. Po zakončení bujarého veselí se dva 
z nich vydali na cestu domů, která ale nedopadla 
podle plánu. Povzbuzující účinek drogy, jež jim 
umožnila nespat celou noc, vyprchal, proto oba 
zmoženi únavou usnuli v blízkosti ulice K Lůžku. 
Přivolaní strážníci po příjezdu na místo mladíky 
probudili a  provedli nezbytné zákonné úkony. 
Poté byli oba předáni k prvotnímu vyšetření pří-
tomné posádce vozu ZZS. jeden z mladíků byl 
pak sanitkou převezen do nejbližšího zdravotnic-
kého zařízení a druhý byl předán policii k dalším 
úkonům. Celou událost si k  dořešení převzala 
policie. 

2. SRPNA 
ve večerních hodinách poskytla hlídka MP 
jesenice součinnost HZS a  PČR jílové při li-
kvidaci požáru objektu autolakovny v  ulici 
K Cyklostezce. Strážníci na místě společně s poli-
cisty zajistili místo události proti vstupu nepovo-
laných osob až do ukončení akce.

3. SRPNA 
v  odpoledních hodinách vyjížděla hlídka MP 
jesenice do ulice Sportovců, kde poskytla sou-
činnost posádce vozu ZZS a HZS při přemístění 
nemocného muže do sanitního vozu, který jej 
transportoval do odborného lékařského zařízení.

8. SRPNA 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka MP 
jesenice žádost o  pomoc při usměrňování do-
pravy na silnici č. II/105, Psáry, kde došlo k poru-
še autobusu. Při poruše z autobusu vyteklo větší 
množství provozních kapalin, proto byly na místo 

přivolány jednotky HZS jílové u  Prahy a  SDH 
Dolní jirčany, které po odtažení porouchané-
ho vozidla vozovku uvedly do původního stavu. 
Strážníci po dobu likvidace havárie usměrňovali 
provoz.

9. SRPNA 
v  odpoledních hodinách převzala hlíd-

ka nalezeného psa, který se volně po-
hyboval v  ulici Hlavní, Dolní jirčany. 
Strážníkům se sice podařilo zvíře identi-
fikovat, ale kontaktovat majitelku se ne-
povedlo. Ta se ve večerních hodinách 

telefonicky ozvala sama, když chtěla na-
hlásit jeho ztrátu. Po zjištění, že je její čtyř-

nohý kamarád umístěn v pohotovostním kotci 
obce ihned přijela a od strážníků si jej převzala.

21. SRPNA 
v dopoledních hodinách poskytla hlídka MP sou-
činnost jednotce hasičů v  ulici Pod Vápenkou, 
kde zřejmě vlivem povětrnostních podmínek 
spadl na vozovku strom lemující pozemní komu-
nikaci. Při pádu strom poškodil zaparkovaný au-
tomobil, ale naštěstí nedošlo k žádnému zranění 
osob. Hasiči odstranili strom z pozemní komuni-
kace a zajistili úklid vozovky. Hlídka strážníků za-
jistila místo události proti vstupu nepovolaných 
osob a  usměrňovala provoz do ukončení celé 
události.

26. SRPNA 
v  odpoledních hodinách převzala hlídka nale-
zeného psa, který se volně pohyboval v  ulici 
V Třešňovce, Psáry. Strážníkům se podařilo zvíře 
identifikovat a později také předat jeho majiteli, 
který jej již hledal.

2. ZÁŘÍ 
hlasitou verbální komunikací a reprodukcí hudby 
na sebe upozornila skupinka osob, která si v noč-
ních hodinách užívala oslavu na  jednom z  po-
zemků v ulici Hlavní, čímž rušila okolní sousedy. 
Přivolaní strážníci upozornili všechny přítomné 
osoby na  pokročilou noční hodinu a  vyzvali je, 
aby se ztišily. Osoby zjevně pod vlivem alkoholu 
výzvy neuposlechly, proto strážníci pořídili z mís-
ta kamerový záznam, který byl společně s ozná-
mením postoupen příslušnému správnímu orgá-
nu k projednání.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

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: říJEN 2022, vyšlo 28. 10. 2022
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis
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DOLNOJIRČANSKÝ KRAMPUS

26. 11. 29. 11.

2. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET 
DO KARLOVÝCH VARŮ

ADVENTNÍ ZÁJEZD 
DO DRÁŽĎAN

3. 12.

STAROČESKÝ ADVENT

Pozvánky na akce


