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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

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

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

 nepřetržitá služba 840 850 860
  pohotovostní a poruchová služba plynu – 

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

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

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

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

Gabriela Křížová 731 615 686

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

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

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

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

Pořadatelům různých akcí na území naší obce nabízíme možnost zveřejnění 
informací v Psárském zpravodaji a na obecním webu.

22. 11., 18 hod.
Veřejná diskuze –
rekonstrukce ulice 
Na Vápence
OÚ Psáry

2. 12., 13 hod.
Staročeský advent
dolnojirčanská náves

22. 11., 14 hod.
Diskuzní středa

OÚ Psáry

26. 11., 13.30 hod.
Výroba adventních 
věnců, svícnů či jiných 
dekorací
OÚ Psáry

1. 12., 18 hod.
Malý jirčanský Krampus
Hlavní / Na vysoké

9. 12., 7.00 hod.
Adventní zájezd 

do Lipska
Lipsko

14. 12., 14 hod.
Předvánoční setkání 

seniorů
OÚ Psáry

8. 11.
Setkání s rodiči 
budoucích šesťáků
ZŠ Amos

6. 12., 14 hod.
Závěr podzimního 

semestru U3V
OÚ Psáry

7. 12., 18 hod.
Muzikálová novinka 
– Muž se železnou 
maskou
Divadlo Broadway

23. 11., 17.30 hod.
EDUpoint Psáry

OÚ Psáry

30. 11., 8.30 hod.
Toulky Prahou – Žižkov

13. 12., 18 hod.
Zasedání zastupitelstva 
obce
OÚ Psáry

31. 12., 10 hod.
Silvestrovský pochod
před OÚ Psáry

w
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 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva 
obce Psáry

Informace z obce
 9 Co se v obci udělalo
 9 Naprosto zbytečná práce
� 10 Našli jsme vhodné místo pro skatepark
 11 Kontroly likvidace dešťových vod
 12 Rekonstrukce ulice Na Vápence
 14 Zpráva o činnosti obce
 16 Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany 

má zelenou!
� 17 Klubíčko a Rafík
Sociální a kulturní komise
 18 Podzimní semestr U3V končí
 18 Muzikálová novinka
 18 Předvánoční setkání seniorů
 19 Kalendář akcí pro seniory
 19 Silvestrovský pochod
 19 Diskuzní středa
� 20 Toulky Prahou
� 20 Staročeský advent
 21� 992 300 Kč�pro�naše�seniory!
 21 Blahopřejeme našim občanům
 22 Adventní zájezd do Lipska
 22 Zkrášlete svůj vánoční stůl nebo dveře
 24 První zlatá svatba na radnici v Psárech
 25 Country večer
 25 Večer s harmonikou
Stalo se
 26 Rekordní Pohádkový les pošesté
 28 Dožínky již potřetí
 29 Opět jeden vydařený výlet do sklípku
� 30 Svatováclavské posvícení
 32� Drakiáda�2017�na�hřišti�v Jirčanech�
Děti
 33� EDUpoint�Psáry
 34 PSINA – psárské informace a nápady 

od dětí pro děti
 38 Pohodový start
 38 Do naší školy „přiletěli“ krkavcovití
 39 Zdravá pětka u Žabiček

� 40 Podzimní hasičení
 41 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
 42 Černá zvěř — stále aktuální téma
Sport 
 44 SK Rapid Psáry se zapojil do projektu 

Partnerských klubů SK Slavie Praha
 45 Fotbalové tabulky

 46 Kultura
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2017 ze dne 23. 8. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 105/22–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Tomášem Koblížkem na pozemek p. č. 351/3 
k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
248.000,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Janem Vydrou na pozemek p. č. 343/144 v k. ú. 
Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
140.200,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 106/22–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření pro:
1. Ing. Jiří Pýcha – pozemky p. č. 135/9 a  p. č. 

134/14 v k. ú. Dolní Jirčany,
2. Marek Bohac a Mgr. Nora Boháčová – pozemky 

p. č. 465/471 a p. č. 465/381 v k. ú. Dolní Jirčany,
3. Tomáš Koblížek – pozemek p. č. 351/3 v  k. ú. 

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

RO Usnesení č. 107/22–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto opat-
ření pro:
1. Otakar Erben – pozemek p. č. 962/15 v  k. ú. 

Psáry,
2. Magdalena Johnová – pozemek p.  č. 1013/16 

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

RO Usnesení č. 108/22–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o právu k provedení stavby mezi 
obcí Psáry (stavebník) a Římskokatolickou farností 

Jílové u Prahy (vlastník) na poz. st. 26 v k. ú. Dolní 
Jirčany. Předmětem smlouvy je souhlas vlastníka 
s  umístěním a  zřízením stavby na předmětném 
pozemku.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 109/22–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci a  finančním pří-
spěvku stavebníka a souhlas se stavbou mezi obcí 
Psáry a manž. Jiřím a Zorou Hrubými na pozemky 
p. č. 659/180, 659/181, 659/182, 659/183, 659/184 
a  659/185 v  k. ú. Psáry vč. pozemku komunikace 
p. č. 659/93 v k. ú. Psáry. Výše finančního příspěvku 
je 1.318.400,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 mezi obcí Psáry a  manž. 
Jiřím a  Zorou Hrubými. Předmětem dodatku je 
technická specifikace stavby inženýrských sítí na 
pozemku p. č. 659/93 v k. ú. Psáry.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy 
a dodatku č. 1.

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

RO Usnesení č. 110/22–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy 
o  zřízení věcného břemene mezi obcí Psáry (bu-
doucí povinný) a  Pražská plynárenská Distribuce 
a.  s. (budoucí oprávněný) č. 681/2017/OOBCH. 
Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného 
břemene na pozemcích obce p.  č. 692/5, 692/4, 
1078/5, 689/34 a  689/35 v  k. ú. Psáry pro stavbu 
plynárenského zařízení – STL plynovod v  délce 
5–7 m za částku 50,– Kč/m.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2017 ze dne 30. 8. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 111/23–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  provozování plynárenského 
zařízení mezi obcí Psáry a Pražskou plynárenskou 
a. s. pro p. č. 75/1 v k. ú. Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 112/23–2017
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Zpracování projektové dokumentace na 
hlavní kanalizační přivaděč k ČOV“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Zpracování projektové doku-
mentace na hlavní kanalizační přivaděč k ČOV“ ve 
složení: Ing. Eduard Veselý, Vlasta Málková, Renáta 
Sedláková, Nikola Alferyová, jako náhradníci Ing. 
Černý, Vít Olmr.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Zpracování 
projektové dokumentace na hlavní kanalizační 
přivaděč k ČOV“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Zpracování projektové dokumentace na hlavní 
kanalizační přivaděč k ČOV“.

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

RO Usnesení č. 113/23–2017
I. souhlasí

S předloženou cenovou nabídkou od Vochoc s. r. o. 
na dodávku 4 ks zásahových obleků FireHorse 
a 12 ks nehořlavých kukel Devold za cenu celkem 
65.560,– Kč bez DPH. Tím bude zajištěn jednotný 
vzhled obleků a vybavení pro JSDH Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 114/23–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy č. Z_S_24_12_8120051643 
mezi obcí Psáry (žadatel) a  ČEZ Distribuce a.  s. 
Předmětem smlouvy je realizace přeložky distri-
bučního zařízení na stavbu Dolní Jirčany – VN – 
p. č. 75/1 v k. ú. Dolní Jirčany. Podíl žadatele činí 
806.172,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 115/23–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření pro:
1. Jan Vydra – pozemek p. č. 343/144 v k. ú. Dolní 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2017 ze dne 13. 9. 2017
Přítomni: Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová 
Nepřítomni: Milan Vácha

RO Usnesení č. 116/24–2017
I. schvaluje

Navýšení provozní dotace na rok 2017 Mateřské 
škole Štědřík o 110. 000,– Kč.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení c. 117/24–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatřeni obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto opat-
řeni pro:
1. Jiří a Olena Morávkovi – pozemek p. č. 960/11 

v k. u. Psáry.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

13. 12. 2017, 18 hod.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2017 ze dne 19. 9. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 118/25–2017
I. souhlasí

S navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků 

z  20 na 25 pro Základní školu speciální Psáry, 
Jílovská 141.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2017 ze dne 20. 9. 2017
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr, Martina 

Šmerglová, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jan Čihák, Ing. Petr Jaško, Pavel Otruba, Ing. Antonín Rak 
(příchod 18.56 hod.)

Nepřítomni:  Mgr. Jakub Adámek, Vladimír Kadeřábek, Pavel Kuka, Ing. Roman Štípek

Usnesení č. 41/5–2017
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 42/5–2017
I. bere na vědomí

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

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 43/5–2017
I. schvaluje

7. rozpočtové opatření na rok 2017 – navýšení 
o 7.589.000,– Kč.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 44/5–2017
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Tondach Česká republika s.  r.  o. (prodávající). 
Předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 
697/20 v  k. ú. Dolní Jirčany o  výměře 477 m² za 
cenu celkem 53.424,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Slavomírem Bandasem a  Františkem Prokešem 
(prodávající). Předmětem smlouvy je převod po-
zemků p. č. 696/8 o výměře 284 m² a p. č. 696/23 
o výměře 50 m² v k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 
37.408,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 45/5–2017
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry 

(kupující) a  Radkou Bünterovou, Miroslavem 
Čečrlem, Monikou Mlejnkovou, Ladislavou 
Petříčkovou a Stanislavou Romanovou (prodávají-
cí) na převod pozemku p. č. 364/2 o výměře 39 m² 
za cenu celkem 16.555,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupu-
jící) a  Radkou Fleissigovou, Martinem Papáčkem 
a  Martinem Krejzou (prodávající) na převod po-
zemku p. č. 368/4 o výměře 142 m² za cenu celkem 
60.276,– Kč.

III. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Pavlem Růžičkou (prodávající) na převod po-
zemku p. č. 366/2 o výměře 27 m² za cenu celkem 
11.461,– Kč.

IV. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (ku-
pující) a  Jiřím Sedláčkem a  Mgr. Ing. Miroslavou 
Sedláčkovou (prodávající) na převod pozemku p. č. 
365/2 o výměře 52 m² za cenu celkem 22.073,– Kč.

V. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 46/5–2017
I. pověřuje

Radu obce k  jednání a  možnému přijetí dotace 
v  rámci soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“ 
vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 47/5–2017
I. souhlasí

Se zadáním vyhotovení díla – vypracování projek-
tové dokumentace a souvisejících činností této do-
kumentace „Kanalizace Psáry – rekonstrukce gra-
vitační páteřní kanalizace k ČOV“ mimo Metodiku 
obce o zadávání veřejných zakázek podle zákona 
č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění, která byla schválena zastupitelstvem obce 

dne 19. 4. 2017, společnosti Vodohospodářský 
rozvoj a  výstavba, a. s. za cenu 655.000,– Kč bez 
DPH.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou k podpisu smlou-
vy o dílo dle předchozího bodu.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 48/5–2017
I. schvaluje

Rozhodnutí obce Psáry č. 2/17 o přečíslování ně-
kterých budov– ruší se č. e. 305, 306, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 
10 a 11 v k. ú. Psáry a nahrazují se č. e. 385 až č. e. 
394 v k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2017 ze dne 27. 9. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 119/26–2017
I. schvaluje

Účetní závěrku Základní školy a  Mateřské školy 
Psáry k 31. 7. 2017 (resp. k 30. 9. 2017).

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

RO Usnesení č. 120/26–2017
I. schvaluje

Uzavření smluv o  poskytnutí prostoru k  užívání 
mezi obcí Psáry a  Mateřskou školou Štědřík. 
Předmětem smluv je pronájem budov č. p. 155 
a  1NP budovy č. p. 795 v  ul. Pražská na dobu 
neurčitou.

II. schvaluje
Uzavření smluv o  poskytnutí prostoru k  uží-
vání mezi obcí Psáry a  Základní školou Amos. 
Předmětem smluv je pronájem budov č. p. 12 
a č. p. 13 v ul. Hlavní, přízemí č. p. 795 a místnosti 
v č. p. 155 v ul. Pražská na dobu neurčitou.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 121/26–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 k  dokumentu Smlouva 
o dílo ze dne 29. 6. 2017 mezi obcí Psáry a Silmex 
s. r. o. Předmětem dodatku jsou více a  méně 
práce v  rámci akce „Dostavba cyklostezky v  obci 
Psáry“. Konečná cena za dílo se mění z původních 
5.295.784,41  Kč bez DPH na 4.997.953,51  Kč bez 
DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 122/26–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy mezi obcí 
Psáry a Ing. Jiřím Nádvorníkem. Předmětem dodat-
ku je navýšení odměny příkazníkovi na konečnou 
cenu 96.800,– Kč bez DPH z důvodu prodloužení 

doby výstavby akce „Dostavba cyklostezky v obci 
Psáry“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 123/26–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  smlouvu o  právu provést 
stavbu č. IV-12–6020732/VB/01 na pozemcích p. č. 
683, 692, 862 a 645/1 vše v k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 102.500,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  smlouvu o  právu provést 
stavbu č. IP-12–6012866/VB/1 na pozemcích p. č. 
689/5, 135/4 a  664/1 vše v  k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 31.500,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 124/26–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o  spolupráci 
a  finančním příspěvku stavebníka a  souhlas se 
stavbou mezi obcí Psáry a Ing. Jiřím a MUDr. Zorou 
Hrubými. Předmětem dodatku je oprava čl. IV, 
odst. 1, písm. b).

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 125/26–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření pro:
1. Ing. Jiří Hrubý a MUDr. Zora Hrubá – pozemky p. 

č. 659/183, 659/184 a 659/185 v k. ú. Psáry.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 126/26–2017
I. zřizuje

Školskou radu při Základní škole Amos.
II. určuje

Celkový počet členů školské rady 6.
III. jmenuje

Členy Školské rady za zřizovatele: Mgr. Martinu 
Běťákovou a Ivanu Málkovou.

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

RO Usnesení č. 127/26–2017
I. vydává

Volební řád školské rady při Základní škole Amos.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 128/26–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě mezi obcí Psáry a Městem 
Jesenice na pozemku p. č. 256/12 v  k. ú. Horní 
Jirčany z  důvodu stavby „Kamerový a  dohlížecí 
systém města Jesenice“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 129/26–2017
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Obec Psáry, k. ú. Dolní Jirčany – Vodovodní 
řady v lokalitě Na Vyhlídce“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Obec Psáry, k. ú. Dolní Jirčany – 
Vodovodní řady v lokalitě Na Vyhlídce“ ve složení: 
Ing. Nádvorník, Vlasta Málková, Renáta Sedláková, 
Nikola Alferyová, jako náhradníci Ing. Eduard 
Veselý, Vít Olmr.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Obec Psáry, 
k.  ú. Dolní Jirčany – Vodovodní řady v  lokalitě 
Na Vyhlídce“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obec 
Psáry, k. ú. Dolní Jirčany – Vodovodní řady v lokali-
tě Na Vyhlídce“.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2017 ze dne 11. 10. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 130/27–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 5 k  nájemní smlouvě 
č.  17N07/81 mezi obcí Psáry (nájemce) a  Státním 
pozemkovým úřadem (pronajímatel). Předmětem 
nájmu jsou pozemky p. č. 465/535 o  výměře 
818  m² a  p. č. 621/44 o  výměře 1872 m² v  k. ú. 
Dolní Jirčany za cenu 575,– Kč/rok. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 131/27–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna vodovodního potrubí ul. 
Na Vápence“ od: 
1. J. L. T. s. r. o. za cenu 324.244,– Kč bez DPH,
2. Zepris s. r. o. za cenu 310.500,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Zepris 
s. r. o. za cenu 310.500,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 

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

RO Usnesení č. 132/2017–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Karlem a  Markétou Popelkovými na pozemky 
p. č. 343/14 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního 
příspěvku je 68.500,– Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 133/27–2017
I. schvaluje

Pokácení 1 ks jasanu s  obvodem kmene 
215 cm/130 cm nad zemí na pozemku p. č. 631/1 
v k. ú. Psáry v ul. Pod Skalou a 1 ks borovice lesní 
s  obvodem kmene 80 cm/130 cm nad zemí na 
pozemku p. č. 110/3 v k. ú. Dolní Jirčany (zahrada 
mateřské školy) z důvodu bezpečnosti a zhoršené-
ho zdravotního stavu. 

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

Naprosto zbytečná práce
V pátek 29. září byly nově natřeny čekárny auto-

busových zastávek a toto je úterní realita! Práce, která 
vydržela ani ne 3 dny! Pro všechny, kteří se starají 
o obecní majetek, velmi „motivující a povzbudivá“ 
věc. Stejně tak pro všechny občany, kteří chtějí žít 
v čisté a udržované obci.

Renáta Sedláková

Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�srpen�a září�2017
 9oprava povrchu komunikací V Aleji, Na Vápence, 
za vodárnou, Pod Strání, Slepá, Vysoká, U Studny, 
Houbová, Nad Cihelnou, náves Dolní Jirčany,
 9instalace sloupků vč. dopravních značek v Dolních 
Jirčanech,
 9oprava propadlého chodníku na sídlišti Štědřík,
 9pokračování v  opravě oplocení na hřbitově 
v Psárech,
 9oprava chodníku a  instalace nových obrubníků 
v části ul. Sportovní,
 9čištění graffiti z čekáren autobusových zastávek,
 9čištění žlabů pro svod dešťové vody na komunikaci 
na Babu,
 9instalace nových odpadkových košů na dětském 
hřišti na Štědříku,
 9oprava propadlého chodníku na ulici Psárská před 
vjezdem do mateřské školky,

 9pletí záhonů, zálivka – pomník a náves Psáry, před 
budovou obecního úřadu, dětské hřiště Psáry,
 9sekání, hrabání a  odvoz trávy – hřbitov Psáry 
a  Dolní Jirčany, dětská hřiště, mateřská školka, 
U Nádržky, Kutná, Úzká, Jílovská, Psárská, V Aleji, 
V Zahradách, Chrpová, Sportovní, Vápenka, Finské 
domky, Pod Stráží, lokalita bývalého Central 
Groupu, sídliště Štědřík, Na Stráni,
 9sekání zeleně dodavatelsky – Dolní Jirčany, příkopy 
ul. Pražská,
 9strojní úklid komunikací,
 9zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách a košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.
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Milan Vácha, starosta

Našli jsme vhodné místo pro skatepark
Již mnoho let nás v obci trápí absence hřiště pro 

náctileté. Zkušenosti z ostatních měst a obcí ukazují, 
že velmi atraktivní variantou je skatepark, kde si mladí 
mohou užít jízdu na skateboardu, kole nebo koloběž-
ce, popřípadě místo, kde se můžou sejít a zasportovat 
si. Jiná zkušenost ale říká, že s vybudováním podob-
ného hřiště jsou spojeny nesouhlasné projevy občanů 
z blízkého okolí. V rámci příprav nového územního 

plánu jsem se snažil zodpovědně projít veškeré 
možnosti na našich dvou katastrech a vytipovat místo, 

kde by takové hřiště mohlo vzniknout. 
V červenci tohoto roku začala dlouho připravovaná 
výstavba kruhového objezdu v  Dolních Jirčanech. 
Jeho součástí je i napojení chybějícího úseku cyklo-
stezky, který již od roku 2010 vede podél silnice na 
Jesenici. Při projíždění mezi dvěma kruhovými 
objezdy (viz obrázek) se doslova nabízí využití tohoto 
pozemku, a proto nebylo daleko k myšlence vybu-

dovat skatepark právě zde. Jedná se o místo, kde by 
nikoho neobtěžoval případný hluk z ramp. Jedná se 
o zbytkový, jinak těžko využitelný pozemek. V tomto 
duchu jsem oslovil i  vlastníka pozemku, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic. Standardně vnitřní prostory 
nájezdů mimoúrovňových křižovatek nepronajímají, 
ale pro případný skatepark, který nepotřebuje auto-
mobilové napojení a  jemuž plně dostačuje přímé 
napojení na cyklostezku, zatím nenalezlo důvod, 
proč by to jít nemělo. Ředitelství silnic a dálnic vyslo-
vilo se záměrem předběžný souhlas. Oslovil jsem 
tedy vedení města Jesenice, zda by bylo možné na 
tomto místě společně vybudovat skatepark. Jesenice 
tuto myšlenku uvítala a v současné době tedy začí-
náme s  přípravou studie, kterou bychom mohli 
předložit Ředitelství silnic a  dálnic ke schválení, 
a následně zahájit projekční práce. O průběhu akce 
budeme informovat.

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Kontroly likvidace dešťových vod
V  Psárech a  Dolních Jirčanech se dlouhodobě 

potýkáme s vysokým množstvím balastních a deš-
ťových vod, které se dostávají do veřejné splaškové 
kanalizační sítě a přitékají na čistírnu odpadních vod 
Psáry. V důsledku toho dochází k přetěžování páteřní 
stoky, což způsobuje problémy majitelům nemovi-
tostí především v ulici Psárská. Další zátěží jsou velké 
objemy odpadní vody pro ČOV Psáry, která je v obdo-
bí srážek značně přetížena.

Příčinou nátoku balastních vod jsou 
závady na kanalizačních stokách, 
jako jsou praskliny, vadná napo-
jení kanalizačních přípojek, 
netěsné trubní spoje, netěs-
nosti šachet apod. Za posled-
ní čtyři roky bylo kamero-
vými zkouškami zkontrolo-
váno přes 7,5  km z  celko-
vých 23 km gravitační sto-
kové sítě v Psárech a Dolních 
Jirčanech, zjištěné závady 
byly postupně odstraňovány. 
Obec Psáry provedla od roku 
2013 řadu opatření k řešení balast-
ních vod v hodnotě více než 2 mil. Kč.

Nátok dešťových vod, který se v Psárech a Dolních 
Jirčanech razantně projevuje i při každém běžném 
dešti, svědčí o  přímém průniku dešťových vod do 
splaškové kanalizace a o napojení dešťových svodů 
z řady nemovitostí v obci. Kontroly likvidace dešťo-
vých vod probíhají již pátým rokem různým způso-
bem – formou dotazníků, kouřových zkoušek 
a kamerových prohlídek. Nové vylepšené technologie 
bez nutnosti přístupu na pozemek by měly lépe 
prokázat existující napojení dešťových svodů do 

splaškové kanalizace, která jsou v rozporu s kanali-
začním řádem obce a jsou chápána jako neoprávněné 
vypouštění odpadních vod do kanalizace. Vlastníku 
nemovitosti hrozí za prokázaný přestupek v této 
věci sankce.

Dešťové vody je nutné likvidovat zasakováním 
na vlastním pozemku nebo zachytáváním srážek 
do nádrží nebo podzemních jímek. Pozdější využití 

zachycené dešťové vody na závlahy zahrad, 
ke splachování WC apod. zlepší hos-

podaření s pitnou vodou a zároveň 
sníží zatížení splaškové kanalizač-

ní sítě a  ČOV v  době srážky. 
Stávající kapacita vodohospo-
dářských zařízení je v součas-
né době nedostatečná pro 
napojení nových lokalit. 
Z  důvodu suchých let nelze 
lokalitu Psáry zásobovat pit-

nou vodou pouze z vlastních 
podzemních zdrojů, je nutné 

pitnou vodu nakupovat také ze 
zdrojů povrchových. V nejbližších 

letech bude ukončen nákup vody od 
společnosti Tondach a obec tak hledá nový 

zdroj pitné vody. Šetření s  pitnou vodou je tedy 
namístě. 

Kontroly likvidace dešťových vod budou pokra-
čovat i v následujících měsících, proto Vás vyzýváme 
k odstranění všech propojení splaškové kanalizace 
s dešťovými svody, drenážemi, průsaky apod. Zároveň 
bychom rádi vyzvali vlastníky nemovitostí, aby na 
naše dotazníky, které budou rozesílány, obratem 
zareagovali a podali informaci o způsobu likvidace 
dešťových vod na svém pozemku.

Ilustrační foto Ilustrační foto
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 y Varianta C také rozšiřuje komunikaci a řeší odvod-
nění, ale na rozdíl od druhé varianty se vytvoří 
v celé délce chodník a přibude pouze cca 6 par-
kovacích míst.
Ani jedna z variant se nedá označit jako správná 

či špatná. Mnohem více budou do názorů vstupovat 
osobní preference, jako třeba upřednostnění jakékoliv 
zeleně na úkor komfortu, používání chodníku nebo 
naopak možnost parkovaní mimo vlastní pozemek, 
což by se, jak všichni víme, správně dít nemělo.

Milan Vácha, starosta

Rekonstrukce ulice Na Vápence
V předchozích letech proběhly rekonstrukce ulic 

Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži a  Slunečné, kde se 
udělala nejenom spodní stavba s asfaltovým povr-
chem, ale i odvodnění komunikací. To bylo důležitou 
podmínkou pro to, aby se mohlo přistoupit i k opravě 
ulice Na Vápence. Jedná se o  úsek od křižovatky 
s hlavní silnicí Jílovská až po úroveň ulice Bezejmenná. 
Úsek je to tedy poměrně dlouhý a logicky jsou uva-
žované náklady dost vysoké. Na druhou stranu je to 

důležitý úsek, který je intenzivně využíván, a kom-
plexní rekonstrukci by si jistě zasloužil. Bohužel 
případná rekonstrukce se neobejde bez výraznějších 
dopravních omezení, které se obyvatelů této lokality 
dotknou. Při opravě komunikace Slunečná padaly 
názory, že je to zbytečné a že to stačilo tak, jak to 
bylo. Je velká škoda, když se investuje nemalá částka 
do komunikací a  potom je určitá část obyvatel 
nespokojena. Záměrně píši určitá část, neboť byla 
i část, která spokojena byla a dokonce byli i tací, kteří 

za opravu přišli na úřad poděkovat. Pro jednodušší 
rozhodování jsme se rozhodli, že uspořádáme pro 
občany, kteří žijí v ulici Na Vápence veřejnou diskuzi, 
aby zde mohly padnout veškerá návrhy a připomínky 
občanů. Budeme se chtít dobrat nejenom odpovědi 
na otázku, zdali komunikaci Na Vápence rekonstru-
ovat, ale mělo by padnout také rozhodnutí, jakou 
variantu realizace nakonec vybereme.

V úvahu totiž přicházejí tři možnosti, které budou 
na místě představeny. Těžko se popisují na několika 
málo řádcích, ale přesto se pokusím.

 y Varianta A zahrnuje pouze opravu asfaltu, drobné 
rozšíření komunikace a odvodnění. Zbytek pozem-
ku by se zachoval tak, jak je. Silnice by tedy byla 
zhruba, jako je dnes, s různě širokými travnatými 
pásy po stranách.

 y Varianta B řeší odvodnění a rozšíření komunikace 
stejně jako varianta první, ale na místech, kde to 
jenom trochu lze udělat, by se na úkor dnešních 
zelených pruhů vytvořila parkovací stání na zatrav-
ňovacích dlaždicích. Celkem by se takto vytvořilo 
asi 20 parkovacích stání, zejména ve výše polože-
ných úsecích.

Veřejná diskuze s obyvateli ulice Na Vápence 
o podobě rekonstrukce komunikace

Zveme obyvatele ulice Na Vápence na veřejnou diskuzi věnovanou 
řešení rekonstrukce. Přijďte nám říct svůj názor. Má se komunikace 

vůbec rekonstruovat? Pokud ano, tak zachovat stávající podobu, vytvořit 
parkovací místa nebo chodník pro chodce?

Kdy: 22. 11. 2017 v 18.00 hod.
Kde: V zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 1. patro

Dotazy zodpoví: Milan Vácha, tel. 602 754 837
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Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých měsících

Nová základní škola
Během měsíce září došlo k  posouzení žádosti 

o výstavbu nové školy na ministerstvu financí a záměr 
byl doporučen k realizaci. Na základě tohoto přípisu 
bylo vydáno rozhodnutí ze strany Ministerstva školství 
a tělovýchovy, které nás opravňuje vyhlásit výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. S ohledem na skutečnost, 
že máme ještě požádáno o  dalších 50 mil.  Kč od 
Státního fondu životního prostředí, čekáme ještě na 
tento souhlas. Předpokládaný termín zahájení prací 
ihned po skončení zimy je platný. (Podrobnosti viz 
článek na str. 16)

Kruhový objezd
Za uplynulé měsíce stavba kruhového objezdu 

výrazně pokročila. Obec realizovala přeložku sítí 
a stavební firmy udělaly povrchy. Do konce listopadu 
bychom ještě měli stihnout část chodníku a přeložit 
mimo pozemek nové školy vedení vysokého napětí 
a anodovou ochranu plynárenských vysokotlakých 
vedení. Do konce roku bude zprovozněno rameno 
kruhového objezdu vedoucí do areálu Tondach. Pro 
běžnou dopravu v  úseku Jesenice – Dolní Jirčany 
bude až do jara sloužit stávající silnice. Na jaře bude 
po dobu dvou měsíců provoz kyvadlově převeden 
na novou cyklostezku. Doprava bude řízena semafory. 
Těsně před samotným přepojením bude na 3–4 dny 
úsek zcela uzavřen. Celý kruhový objezd bude dokon-
čen a zprovozněn do května příštího roku.

Cyklostezky v obci
Během září a října jsme dokončili úsek cyklostezky 

a chodníku u fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech 
a v ulici Spojovací. Úsek v ulici K Junčáku a nejdelší 

úsek v Psárech, mezi areálem zemědělského družstva 
a ulicí Úzká, se dokončoval na konci října. V ulici Úzká 
připravujeme projekt na osazení veřejného osvětlení, 
neboť se dá předpokládat, že nově vybudovaný úsek 
bude často využíván i chodci.

Oprava nádržky v Psárech
V  rámci povolení rekonstrukce nádržky došlo 

k zapracovávání požadovaných změn. Bohužel, kvůli 
tomuto opoždění se již nestihne podzimní stavební 
sezona. Do konce roku se snad podaří alespoň získat 
souhlasy a  připravit výběrové řízení na realizaci 
stavby. Ta by měla začít na jaře a odhadem si vyžádá 
částku 1,8 mil. Kč.

Schválení cyklokoncepce 
Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 
strategický dokument „Cyklokoncepce pro období 
2017–2023“. Je to dokument, 
který popisuje stávající stav 
cyklostezek, seznam staveb, 
které jsou obcemi a  městy 
připravovány, a  dále i  cyklo-
stezky, které jsou z  pohledu 
kraje důležité. Mezi tyto důle-
žité stavby se dostalo i propo-
jení mezi dokončovanou cyk-
lostezkou od Psár, která zaús-
ťuje do areálu bývalého země-
dělského družstva, a  nově 
budovaným kruhovým objez-
dem. Pro spojení by se měla 
využít původní obecní cesta, 
kterou v  minulosti využíval 
Tondach (viz mapka – zeleně 
vyznačená trasa). Chtěli 
bychom tedy začít s projekto-
váním této cyklostezky, u které 
kraj avizoval, že by ji finančně 

podpořil. Dále bychom chtěli zahájit projekční práce 
na napojení další cyklostezky od ulice K Junčáku přes 
chatovou oblast Kukalák směrem na Hlubočinku.

Změna působnosti Policie ČR
V souvislosti s výstavbou nové stanice Policie ČR 

v Jesenici jsme opětovně požádali o změnu „terito-
riální působnosti“ Policie na našem území. Historicky 
jsme stejně jako Jesenice patřili pod stanici v Jílovém 
u Prahy. Po dostavbě služebny v Jesenici by pro naši 
obec bylo výhodnější, kdybychom spadali právě tam. 
Ve prospěch mluví dva zásadní důvody – je to blíže 
a dojezdová doba je kratší. Neméně silný argument 
je i spolupráce s Městskou policií Jesenice, která u nás 
již mnoho let působí. Bohužel v dnešní době je na 
obou stanicích výrazný podstav strážníků a převelení 
byť jen dvou policistů z Jílového by ochromilo nepře-
tržitý provoz služebny. V  každém případě, až se 
personální situace zlepší, tak máme přesun přislíben. 

Pokud je někdo z naší obce, kdo by zvažoval práci 
u Policie ČR, nechť se určitě obrátí na starosta@
psary.cz.

Ilustrační foto
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stavby v předpokládané hodnotě 317 mil. Kč včetně 
DPH.

Otevírání obálek se očekává v prosinci a pokud se 
podaří, vítězný dodavatel by měl v  únoru převzít 
staveniště a následně zahájit stavbu. Paralelně archi-
tekti spolu s panem ředitelem Kohoutem nyní pracují 
na projektu interiéru a vybavení školy.

Dle aktuálního harmonogramu plánujeme otevření 
nové školy na září 2019. Avšak již od září 2018 obec 
i vedení školy počítá s otevřením jedné 6. třídy, zatím 
v  prostorách staré školy. Tým pedagogů ZŠ Amos 
pro budoucí šesťáky připraví nový školní vzdělávací 
program, který již bude koncepčně směřovat ke 
vzdělávání v nové škole.

Klubíčko a Rafík – aneb když rodiče musí do práce
Dětská skupina Klubíčko a mikrojesle Rafík pro-

vozované Rodinným centrem Dolní Jirčany nabízejí 
pracujícím rodičům péči o děti od 0,5 roku do 5 let. 
Pro rodiče není jednoduché svěřit péči o takto malé 
děti do rukou cizích lidí, a  proto rodinné centrum 
otevřelo tato dvě zařízení, jejichž prioritou je vytvoření 
bezpečného prostředí, kde se dítě v malé skupince 
kamarádů může svým tempem rozvíjet ve všech 
oblastech, hrát si, dovádět i odpočívat.

Dětská skupina Klubíčko v  září 2016 navázala 
na tradici dětského klubu Klubíčko, kterým od roku 
2010 prošlo více než 100 dětí. Nyní již rok Klubíčko 
funguje jako registrované zařízení péče o děti podle 
zákona o dětských skupinách a jeho služby využívá 
v  letošním školním roce 14 dětí ve věku 2–4 roky. 
Klubíčko čerpá na svůj provoz dotační podporu 
ministerstva práce a sociálních věcí v rámci evrop-
ského fondu OPZ, takže rodiče platí za každodenní 
celodenní docházku pouze 2000,– Kč měsíčně. Jako 
příjemce dotace prošlo Klubíčko v období srpen – září 
úspěšně kontrolou MPSV a  plánuje, že o  dotační 
podporu požádá i pro období 2018–2021. V dětské 
skupině Klubíčko se o děti starají dvě lektorky s kva-
lifikací dle zákona o  dětských skupinách, Petra 
Honková a  Veronika Švábová. Naše činnost se řídí 
plánem výchovy a  péče, je obohacena o  prvky 
Montessori, logopedickou prevenci a grafomotoric-
kou průpravu se speciální  pedagožkou Janou 
Dlabolovou. Děti navštěvují divadelní představení, 
ozdravné pobyty v solné jeskyni, sportovní dopoledne 

v tělocvičně atd. Přihlášeným dětem Klubíčko nabízí 
možnost individuálně plánované docházky od jed-
notlivých půldnů v týdnu až po každodenní docházku, 
dle přání rodičů a potřeb dítěte.

Mikrojesle Rafík jsme otevřeli v  květnu 2017 
a jejich provoz má na starost Jiří Kučera. Jsou určeny 
těm úplně nejmenším dětem, a to od půl roku do 
4 let. Ve skupince se chůvy starají max. o 4 děti, takže 
je dostatek prostoru na individualizovaný přístup 
a péči, které děti v tomto věku potřebují. Rafík funguje 
v opravených prostorách na jirčanské faře, kde také 
sídlí dětská skupina Michael. Stejně jako Klubíčko 
i Rafík je určen pro rodiče, kteří jsou aktivní na trhu 
práce. Rafík je finančně podporován MPSV, a  to 
v rámci pilotního ověřování forem péče o nejmenší 
děti, takže může nabídnout cenu 35,– Kč za půldenní 
(do čtyř hodin péče) a 45,– Kč za celodenní docházku 
(více než čtyři hodiny péče). V Rafíku nabízíme dětem 
nejen „hlídání“, ale prostřednictvím kvalifikovaných 
pracovníků péči o děti s důrazem na vstřícnost, na 
jednotlivce zaměřený přístup k  dětem i  rodičům, 
výchovnou péči cílenou na rozvoj schopností, kul-
turních a  hygienických návyků dítěte, formování 
osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na 
stimulaci rozvoje dětského myšlení a  posilování 
soustředění, které je základem úspěšného poznávání 
a učení. Zaměřujeme se na podporu talentu a tvoři-
vosti a jako bonus mají rodiče možnost využít odborné 
psychoterapeutické poradenství při péči o děti, které 
pro nás zajišťují externí psychoterapeuti.

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany 
má zelenou!

Po šesti letech intenzivních příprav obec Psáry konečně dosáhla svého – v ruce nyní držíme rozhodnutí 
o přidělení dotace na výstavbu nové školy! Bezpočet jednání, téměř stovka razítek od nejrůznějších institucí, 
desítky tabulek, studií a  doslova metry stavební dokumentace, to vše a  mnohem více bylo potřeba, aby 
ministerstva školství i financí uznala nevyhnutelnou nutnost finančně podpořit stavbu nové devítileté základní 
školy v Psárech.

13. října 2017 vydalo MŠMT rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace a  obec Psáry do konce měsíce vyhlásí 
pro projekt zásadní veřejnou zakázku na dodavatele 

Setkání s rodiči budoucích 
šesťáků

8. listopadu v  rámci třídních schůzek 5. tříd 
proběhne setkání rodičů s vedením obce a vedením 
školy. Hlavním tématem bude otevření 6. třídy od 
září 2018 v ZŠ Amos, provozní informace a koncepce 
výuky na II. stupni.
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Sociální a kulturní komise

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místosta-

rostkou Vlastou Málkovou při neformální diskuzi 
nad aktuálními tématy, proběhne dne 22. listo-
padu od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.

Kalendář akcí pro seniory
každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika

středa Zdravotní cvičení 9.30 Laguna

listopad

1. 11. VU3V 14.00 OÚ

2. 11. Angličtina u čaje zač. 9.00 OÚ

2. 11. Angličtina u čaje pokr. 10.00 OÚ

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

9. 11. Kavárnička 10.00 Mozaika

9. 11. Trénování paměti 15.00 OÚ

14. 11. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

15. 11. VU3V 14.00 OÚ

22. 11. Diskuzní středa 14.00 OÚ

23. 11. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

23. 11. Trénování paměti 15.00 OÚ

26. 11. Výroba advent. věnců 13.20 OÚ

29. 11. VU3V 14.00 OÚ

30. 11. Toulky – Žižkovská věž

prosinec

1. 12. Krampus

2. 12. Staročeský advent 13.00 náves DJ

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

6. 12. VU3V – vánoce 14.00 OÚ

7. 12. Kavárnička 10.00 Mozaika

7. 12. Trénování paměti 15.00 OÚ

9. 12. Advent v Lipsku odjezd 7.00

12. 12. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

14. 12. Setkání seniorů - Vánoce 14.00 OÚ

21. 12. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

21. 12. Trénování paměti 15.00 OÚ

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

Muzikálová novinka – Muž se železnou maskou
Ještě před tím, než začne předvánoční shon 

a  spěch, zveme vás 7. prosince od 18 hodin na 
společnou návštěvu divadla. Tentokrát jsme pro Vás 
vybrali novinku – skvěle obsazený muzikál Muž se 
železnou maskou, který startuje začátkem listopadu 
na prknech Divadla Broadway. V  hlavních rolích 
vystupují Josef Vojtek, Petr Kolář, Václav Vydra, Daniel 
Hůlka, Josef Vágner či Helena Vondráčková, hudbu 
složil Michal David.

Jako obvykle pojedeme autobusem ze známých 
zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany náves, odjezd 
je v 16.15 hod. Cena vstupenek v divadle je 549 Kč, 
pro naše občany platí snížená cena 280 Kč. Vstupenky 
můžete zakoupit v pokladně OÚ u paní Šimkové.
A co můžeme prozradit z děje?

Francouzský královský dvůr za vlády krále Ludvíka 
XIV. – „Krále Slunce“ hýří rozmařilostí, ale lid je nespo-
kojen a  hladoví. Ludvík je arogantní král, kterého 
zajímají především krásné ženy, stavba paláce 
Versailles a plesy. Mnoho finančních prostředků dává 
také na posílení a  vyzbrojení armády. V  Bastile je 
uvězněn v železné masce bratr krále – dvojče Filip.

Nad královým životem bdí kapitán mušketýrů 
věrný d‘Artagnan. Další z  mušketýrů Athos žije na 
svém venkovském sídle se svým jediným synem 
Raulem. Když však král Ludvík XIV. pošle Raula na 
jistou smrt jen proto, aby měl volnou cestu ke krásné 

Louise, rozhodne se Athos s  pomocí svých přátel 
Aramise a Porthose vyměnit krále Ludvíka za vězně-
ného Filipa. Pouze d´Artagnan se odmítá spiknutí 
zúčastnit. Jako kapitán královských mušketýrů pří-
sahal králi věrnost. Byl také milencem Ludvíkovy 
matky, královny Anny Rakouské.

Královská výměna se nakonec podaří i za účasti 
samotného d´Artagnana, který se přeci jen rozhodne 
přidat k mušketýrům. Oba bratři se konečně setkají 
a Ludvík chce ve vzteku svého bratra zastřelit. Anna 
Rakouská srazí ruku, která míří na Filipa, a  kulka 
zasáhne d´Artagnana, který umírá. Ludvík je nakonec 
odvezen z  Louvru. Mušketýři se stávají oficiálními 
rádci Filipa – francouzského krále.

Předvánoční setkání 
seniorů

Zveme Vás na tradiční předvánoční 
setkání seniorů 14. prosince od 14 hodin 
na obecním úřadu. Čeká na vás nejen 

příjemné posezení u  kávy, svařáku, 
koled a dobrého cukroví, ale i spousta 

zajímavého povídání. 
Těšíme se na Vás!

Silvestrovský pochod
V loňském roce se konal první silvestrovský pochod 

seniorů s trekovými holemi. Procházka před silvest-
rovským veselím se všem líbila, a tak se letos uskuteční 

již druhý ročník této akce. Kdo se chce přidat k sil-
vestrovskému putování, může přijít 31. 12. 2017 
v  10  hodin k  Obecnímu úřadu ve Psárech. Trasu 
pochodu doladíme společně při některém z nejbliž-
ších setkání seniorů.

Ivana Tesařová

Podzimní semestr U3V 
končí

6. prosince ve 14 hod. se naposledy 
v tomto roce sejdou „studenti“ Univerzity 
třetího věku na obecním úřadu a  šestá 
přednáška z podzimního cyklu tak uzavře 
další semestr. Na toto setkání naváže 
vánoční setkání se všemi účastníky, na 
které  kromě příjemného posezení 
čeká také výběr nového tématu pro 
jarní semestr.

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise
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Jitka Svobodová

Toulky Prahou
Sociální a kulturní komise vás zve 30. listopadu 

na předvánoční výlet do Prahy, kde tentokrát 
navštívíme žižkovskou čtvrť.

Žižkov byl od začátku budován jako dělnická čtvrť 
pro pražskou chudinu. Díky tomu se vytvořila speci-
fická oblast, která žila svým vlastním životem a řídila 
se svými vlastními pravidly. My se nejprve projdeme 
po náměstí Jiřího z  Poděbrad neboli Jiřáku, kde 
najdete snad nejlepší farmářské trhy v Praze. Poté si 
prohlédneme kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který 
má připomínat Noemovu archu a  je významným 
dílem Josipa Plečnika. Cestou k  televizní věži se 
zastavíme na starém židovském hřbitově, který byl 
původně zřízen jako morové pohřebiště a  kde se 
nachází náhrobky se jmény význačných židovských 
osobností.

Hlavním bodem programu bude návštěva nejvyš-
ší  stavby České republiky a  také jedné z  (prý) nej-
ošklivějších staveb světa, Žižkovské věže. Užijeme si 
unikátní 360° vyhlídku s tematicky řešenými kabinami, 
dáme si oběd, kávu či čaj s dezertem.

Cena výletu je 450,– Kč a zahrnuje vyhlídku z věže, 
občerstvení v horní kavárně (oběd, kávu či čaj a dezert), 
návštěvu židovského hřbitova a  samozřejmě 
průvodkyni.

Odjezd autobusem je 30. listopadu v 8.30 hodin 
z tradičních zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany.

V  případě zájmu se závazně přihlaste na OÚ 
Psáry u paní Šimkové do 6. listopadu 2017. Počet 
míst je omezen a je nutné je rezervovat.

Vlasta Málková, místostarostka

992 300 Kč�pro�naše�seniory!
Ráda bych se s Vámi podělila o zprávu, která dělá velkou radost nejen mně, ale bude zejména úžasným 

přínosem pro rozvoj aktivit seniorů v naší obci.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) 

vypsalo letos na jaře soutěž o neinvestiční dotaci ze 
státního rozpočtu s názvem „Obec přátelská seni-
orům 2017“.

Jak víte, stále se u  nás rozšiřují řady aktivních 
seniorů, kteří si navzájem pomáhají, zúčastňují se 
akcí, které pro ně pořádáme, a  stále se vzdělávají. 
Naši senioři studují na Univerzitě třetího věku, učí se 
angličtinu, trénují paměť, účastní se procházek s tre-
kovými holemi, věnují se rukodělné činnosti, ale také 
cvičení v Laguně. S ředitelkou mateřské školy jsme 
se např. domluvily na mezigenerační spolupráci. 
Máme pro děti připraveny „čtecí babičky“, které se 
již těší na čtení pohádek. Nezapomínáme samozřejmě 
ani na seniory, kteří potřebují pomoc, doprovod nebo 
sociální služby.

Vzhledem k rozsahu všech těchto aktivit a stále 
rostoucímu zájmu o  jejich využití jsme se rozhodli 
soutěže zúčastnit. Žádost jsme připravily společně 
s Martinou Jedličkovou, odeslaly ji a čekaly na výsle-
dek. Bylo jasné, že konkurence z ostatních měst a obcí 
bude velká. Vyšlo to! Psáry se umístily ve své kate-
gorii (3001–10000 obyvatel – u nás je nyní 3850 trvale 
hlášených obyvatel) na PRVNÍM MÍSTĚ. Máme velkou 
radost z  vítězství a  zejména z  částky 992  300  Kč! 
Senioři budou mít díky této částce příspěvek na výše 
zmiňované aktivity, na poznávací zájezdy a studium, 

ale také jim pořídíme počítače potřebné k  výuce. 
Díky získané dotaci se mohou zapojit do svých oblí-
bených aktivit za mnohem zajímavější ceny!

Blahopřejeme našim občanům, kteří v listopadu 
a prosinci oslaví významné životní jubileum

Demeter Ladislav
Bartošová Jiřina
Zelenková Libuše
Vomáčka Bedřich
Titlová Eva
Kabát Ivo
Zahrádka Jaroslav

Vrbenský Jaromír
Lorenzová Olga
Kostelecká Marie
Šubrtová Eva
Šubrt Zdeněk
Kastaliová Dagmar
Kratinová Jiřina

Žáčková Eva
Pixová Pavla
Burián František
Mlejnková Anna
Nosková Marie
Vinecký Antonín
Zamrazilová Božena

Staročeský advent
Zveme Vás v sobotu 2. prosince od 13 do18 hod. 

na tradiční předvánoční staročeské setkání na 
dolnojirčanské návsi.

Čeká na vás bohatý program, který ve 13 hodin 
otevře vystoupení operní pěvkyně a  sólistky 
Národního divadla Andrey Tögel Kalivodové.

Během odpoledne vystoupí děti z  mateřské 
a  základní školy, představen bude nový obecní 

kalendář pro rok 2018 
a  nebude chybět ani 
Mikuláš s nadílkou pro 
děti. Uvidíme živý bet-
lém s velbloudem, pro 
děti bude připravena 
jízdárna s  koníkem, 
poníkem a oslíkem.

Součástí nabídky 
tohoto odpoledne 
bude široká paleta 

tradičních pochutin jako je  trdelník, pečené kaštany, 
medovina a  mnoho dalších. Po setmění společně 
rozsvítíme vánoční strom.
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Adventní zájezd do Lipska
Sociální komise vás již tradičně zve na celodenní předvánoční zájezd, tentokrát do Lipska, který se koná 

v sobotu 9. prosince.

Cena zájezdu je 500 Kč, pro trvale hlášené občany 
ze Psár a Dolních Jirčan jen 300 Kč. Cena nezahrnuje 
pojištění. Své místo si rezervujte a  platbu uhraďte 
do 15. listopadu na pokladně obecního úřadu u paní 
Šimkové. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
30 účastníků. Čas odjezdu je v 7.00 hodin ráno z tra-
dičních zastávek Psáry – pekárna, obecní úřad a náves 
Dolní Jirčany.

Případné dotazy směřujte na paní Vlastu Málkovou 
– malkova@psary.cz nebo na tel. 241 940 454.

Zajímavosti lipského vánočního trhu
 y je to jeden z nejkrásnějších a zároveň druhý nej-
starší vánoční trh v Německu, jehož tradice sahá 
až do roku 1458,

 y najdete zde více než 300 originálně zdobených 
stánků,

 y centrem dění je náměstí Markt s více než 20 metrů 
vysokým smrkem a pódiem s bohatým vánočním 
programem,

 y za vidění stojí i Augustusplatz, kde stojí 38 metrů 
vysoké ruské kolo s krásným výhledem na Lipsko. 
Letos bude program laděn mezinárodně a najdete 
zde i  finskou vesničku s  typickými řemeslnými 
výrobky a lahůdkami (pečený losos a nápoj glögi) 
a vánoční jihotyrolskou vesničku s ochutnávkami 
chlebových placek Schüttelbrot, speciální uzeni-
nou Kaminwurzen a svařákem,

 y nenechte si ujít tradiční pozounéry, kteří hrají 
z balkonu Staré radnice o víkendu ve 13 a 19 hodin.

Blanka Vodičková

Zkrášlete svůj vánoční stůl nebo dveře adventním 
věncem!

Srdečně vás zveme na vlast-
noruční výrobu adventních 
věnců, svícnů či jiných 
dekorací.

Všichni zájemci se již tradičně 
sejdou na obecním úřadu v sobo-
tu 26.  11.  2017 od 13.30 do 
17.00 hodin. Vzhledem k ome-
zenému počtu míst je nutná 
rezervace na e-mailu: 

vodickovab@seznam.cz. Na místě 
budou k dispozici jedlové i jiné 
větve, vázací drát a přízdoby. Při 
rezervaci si můžete zároveň 
objednat korpusy na věnce, 
podkalíšky na svíčky a  svíčky. 
Vstup je zdarma, občerstvení 
s sebou je vítáno. Platit na místě 
budete pouze skutečně odebra-
ný materiál.
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Hana Rousová, matrikářka Městského úřadu Jesenice

První zlatá svatba na radnici v Psárech
V sobotu 7. října se v obřadní síni Obecního úřadu 

v Psárech konala velká událost – historicky první 
slavnostní obřad se znovuobnovením manželského 
slibu u příležitosti oslavy zlaté svatby – 50 let spo-
lečného života manželů Františka a  Šárky 
Komrskových z Dolních Jirčan.

Zvláště v dnešní době je 50 let společného života 
velmi vzácným jevem a  „zlatomanželé“ si zaslouží 
upřímný obdiv za to, že spolu vydrželi ve chvílích 
dobrých i  zlých, že přitom prožili společně krásný 
a plnohodnotný život, vychovali dva syny a nyní se 
těší z vnoučátek.

Ke slavnostnímu obřadu se manželé dostavili 
obklopeni celou svou rodinou a přáteli. Jako na každé 
pořádné svatbě nechyběl ani mládenec a družičky 
rozhazující okvětní plátky před oslavujícím párem 
vstupujícím do obřadní síně.

Celý obřad byl krásný a dojemný – a to jak milým 
a upřímným proslovem paní místostarostky Vlasty 
Málkové, napsaným manželům Komrskovým přímo 
„na tělo“, tak krásnými slovy díků, která jejím pro-
střednictvím rodičům věnovali oba synové.

Obec Psáry při této významné životní události 
věnovala oslavencům Františkovi a Šárce Komrskovým 
stylový dárek. A my všichni, kteří jsme se s radostí 
a láskou podíleli na tomto dni, věříme, že si oslavenci 

celý tento den krásně užili uprostřed své milované 
rodiny a  že všichni budou mít s  radostí nač 
vzpomínat.

Obracíme se proto na budoucí oslavence, kteří by 
měli o slavnostní obřad výročí svatby zájem, případně 
jejich děti či vnoučata, kteří by chtěli svým rodičům 
nebo prarodičům takovýto obřad uspořádat, aby 
kontaktovali paní místostarostku Vlastu Málkovou 
na tel. 602 714 101 v dostatečném časovém předstihu. 
S radostí jim společnými silami připravíme důstojný 
obřad, který bude milou vzpomínkou jak pro samotné 
oslavence, tak pro jejich rodinu a přátele.

Večer s harmonikou
Zveme vás na Večer s harmonikou, který se bude 

konat 24. listopadu od  19 hodin v  Restauraci 
Na Kopečku. Přijďte si užít pohodový večer s hudbou, 
dobrým jídlem a pitím, příjemnou partou lidí a třeba 
i tancem!

Country večer
Zveme vás na country večer, který se koná 

10.  listopadu od 20 hodin v  Restauraci 
Na  Kopečku. Těšit se můžete na skupinu 
Červená řepa v sestavě Aleš, Dan, Míša, Pája 
a Vilém.
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se pomalu ale jistě hromadily skupinky dětí s rodiči, 
a všichni netrpělivě čekali, až dorazí z úřadu rychlá 
spojka s dodatečně vytištěnými startovacími kartami 
a vše se opět dá do pohybu.

Po naprosto vyčerpávajícím dni jsme se úderem 
páté hodiny odpolední dostali k ohromujícímu číslu 
téměř 600 dětí, které nám prošly oběma pohádkovými 
trasami, a to nepočítám jejich doprovod.

Letošní Pohádkový les nabízel kombinaci zavede-
ného a ověřeného. Zavedené dvě pohádkové trasy 
a tematickou odměnu pro děti, tentokrát v podobě 
puzzle. Novinkou byla největší atrakce a odměna – 
vynikající trdelník, na nějž nikdo nelitoval dlouhého 
stání ve frontě.

Zároveň se postupně dostáváme k dokonalosti tím, 
že některá stanoviště si již vymýšlí a připravují sami 
dobrovolníci. Tráví jejich přípravou mnoho dní, věnují 
tomu nejen svůj čas, ale i vlastní finance, a výsledek 
pak stojí náležitě za to. Proto jste také mohli zažít 
výpravná stanoviště Tří veteránů a S čerty nejsou žerty, 
Astronauti pak navíc dokázali ohromit svou vynalé-
zavostí – přistávacím modulem na rybníku!

Na všech stanovištích jste se ale mohli setkat 
s úžasnými kostýmy, kulisami, usměvavými pohád-
kovými postavičkami a mnohdy dokonalými herec-
kými výkony – za vše snad zmíním Obra Dobra, který 
měl s  námi letos svou premiéru a  hned s  velkým 
úspěchem!

Každým rokem mě nepřestává překvapovat, 
s jakým nasazením a elánem se všichni dobrovolníci 
zapojují do práce, jak sami přichází s  nápady, nad 
kterými zůstává rozum stát, ale oni jsou ve výsledku 
schopni je zrealizovat! Každý rok se ptám sama sebe, 
zda lze ještě vůbec posunovat laťku výš. A každý další 
ročník mi dokazuje, že lze (že, Pavle Lando? ).

Na závěr ještě jednou velké díky celému organi-
začnímu týmu, dobrovolníkům i Vám, pravidelným 
účastníkům, kteří nám dáváte svou účastí najevo, že 
naše snažení a nadšení má stále smysl!

Stalo se
Martina Jedličková

Rekordní Pohádkový les pošesté
Pozor! Došlo na nejhorší... Příští rok budeme muset s největší pravděpodobností pořádat Pohádkový les 

v utajení, pouze pro zvané, možná pod rouškou tmy či pod krycími nebo zakódovanými jmény.

Samozřejmě vše výše napsané je myšleno s velkou 
nadsázkou. I když...

Co nás vůbec k této myšlence dovedlo? Bez jaké-
koliv jiné reklamy, než jakou je dobrá pověst, poctivě 
odvedená práce a  spokojenost dětí i  rodičů, jsme 

letos dosáhli návštěvnického rekordu.
Ve standardně nádherném zářijovém počasí (Vlasta 

to prostě jinak s počasím ani zařizovat neumí ) jsme 
asi dvě hodiny po začátku s hrůzou zjistili, že nám 
došly startovací karty, a šlo do tuhého. Před startem 

Zdar již šestého Pohádkového lesa, který pře-
konal rekord v  návštěvnosti, leží jako vždy na 
bedrech dobrovolníků, kteří akci věnují 
mnoho času, energie a  mnozí i  peněz. 
Ráda bych i touto cestou ocenila jejich 
elán a nadšení a poděkovala tak celému 
pohádkovému týmu – Martině 
Jedličkové a Lence Málkové, hasičům, 
myslivcům, sportovcům, městské policii, 
pracovní četě OÚ a desítkám dobrovol-
níků, kteří pomáhali akci připravit či se 
účastnili přímo na stanovištích.

Jsme skvělá parta, která se každým rokem 
rozrůstá, a již nyní se těšíme na magický sedmý 
ročník v září 2018!

Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli 
svými produkty, službami či finančním příspěvkem 

ke zdaru Pohádkového lesa!
y Penam – perníky a koláče
y Restaurace Na Kopečku – špekáčky 
a limonáda
y Trdelník.com – trdelníky pro 
účastníky
y Tiskárnička – drobnosti do tašek pro 

děti na pořádání akce
y Frost Logistics, spol. s r. o. – finanční pří-

spěvek 10 tisíc korun na pořádání akce
y Fishmeni – za hudební produkci
y Alvako – za dodání jeřábu

Vlasta Málková

D
E
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Jaroslava Bártová

Opět jeden vydařený výlet do sklípku
Jsou to asi dvě hodiny, co jsem se vrátila domů. Teď tu sedím se svými blízkými, ochutnáváme lahodný 

burčák a já vyprávím, jaký to byl báječný výlet. Pak jsem dostala nápad, že se o své zážitky podělím i s vámi.
Ze Psár jsme odjížděli něco málo před osmou 

hodinou ranní. Paní Vlasta Málková je vždy na zájezdy 
perfektně připravená, a  tak hned jak jsme vyjeli, 
rozdala nám rozpis zájezdu, vytištěné povídání o Telči, 
stavbách, které stojí za povšimnutí, a  také mapku 
městečka.

Měli jsme dostatek času na procházku roztomilým 
městečkem i  na prohlídku pohádkového zámku. 
Počasí nám také přálo, sluníčko krásně hřálo.

Pak jsme pokračovali do Znojma, do hotelu 
U Divadla. Bylo dost času na ubytování, trochu odpo-
činku a v 16.30 se odjíždělo do sklípku v Šatově, což 
bylo asi deset kilometrů odsud.

Tam pro nás byla připravena večeře ve vinárně, 
pak jsme přešli do nejhlubšího sklípku v Šatově, kde 
na nás čekal pan someliér s harmonikářem. Asi dvě 
hodiny nás pan someliér zajímavě a  velmi vtipně 
seznamoval s  různými druhy vín a učil, jak poznat 
jejich kvalitu.

Po degustaci jsme se vrátili do vinárny, kde na nás 
čekal raut, víno a posezení za doprovodu harmoniky. 
Probíhala družná zábava, zazpívali jsme si, popovídali 
si a všem se to moc líbilo. V pozdních hodinách nás 
náš hodný a  ochotný pan řidič odvezl do hotelu 
k zaslouženému spánku ve sněhobílých peřinách.

Druhý den po hotelové snídani jsme opět odjeli 

do Šatova na prohlídku Malovaného sklípku. V něm 
je po obou stranách řada obrazů a  kolorovaných 
reliéfů – nádhera, kterou vytvářel jeden člověk, 
Maxmillian Appeltauer, v  letech 1934–1968 bez 
nároku na odměnu. Na svoji práci si svítil svíčkami, 
protože elektrický proud sem byl zaveden až v r. 1965.

No a je tu odjezd domů, ještě malá zastávka na 
nákup vína ve sklepech ZNOVÍN, na oběd jsme se 
zastavili v Melikaně 70 km před Prahou.

Jistě uznáte, že naše zájezdy jsou nejen zábavné, 
ale i zajímavé!

DĚKUJEME!

Jiří Tesař

Dožínky již potřetí
V sobotu 16. září se náves v Dolních Jirčanech 

zaplnila zemědělskou technikou. To bylo znamení, 
že jsou tady již potřetí „Staročeské dožínkové 
slavnosti“ pořádané STS Dolní Jirčany ve spolupráci 
s obecním úřadem.

Na návsi upoutával pozornost všech příchozích 
moderní kombajn CLAAS s devítimetrovou lištou, 
který stál ve společnosti výkonného traktoru 
s kontejnerem na odvoz vymláceného obilí, zapůj-
čeného AGRO Jesenice u Prahy a. s. Porovnat vývoj 
sklizňové techniky bylo možné při pohledu na 
kombajn CLAAS o 50 let starší s jeho dvoumet-
rovou lištou.

Podél stánků s mléčnými a pekařskými výrobky, 
s  kořením, ovocem, burčákem a  trdelníkem se 
návštěvníci dostali na místo dění dožínkových 

slavností. V  prostoru za restaurací „Kratochvíle“ 
byla připravena k prohlídce historická zemědělská 
technika související s pěstováním a sklizní obilí. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout pluhy, brány, 
secí stroj, cepy, kosy na sklizeň obilí (bachlice, 
hrabice), sekačku – hrsťovku, mlátičky, mlýnky na 
čištění obilí atd.

Ve výběhu bylo možné vidět výstavu drůbeže, 
králíků a holubů.

Pro naše nejmenší byly připraveny dětské 
atrakce včetně možnosti čištění a mletí obilí pro 
výrobu a pečení obilných placek.

V centru celého dění byla postavena mlátička 
„Slavia“ MOD 22 Bratři Paříkové a. s. zkompletovaná 
s lisem slámy.

Počasí dožínkovým slavnostem nepřálo, slav-
nosti ukončení sklizně byly přesto zahájeny pře-
dáním dožínkového věnce. Před veškerou přítom-
nou chasou byl symbolický věnec předán „hos-
podáři“ Josefu Kosteleckému a poté byl proveden 
výmlat obilí na historické mlátičce.

V průběhu celého odpoledne hrály k dobrému 
občerstvení střídavě harmoniky s reprodukovanou 
hudbou, k večerní pohodě a tanci hrála oblíbená 
skupina Pašáci.

Děkujeme obecnímu úřadu, zejména paní 
místostarostce Vlastě Málkové, vystavujícím cho-
vatelům a našim sponzorům za spolupráci a finanč-
ní podporu.

STS Dolní Jirčany zve všechny příznivce na 
„Dožínkové slavnosti 2018“.
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divákům nejen zajímavý příběh převzatý ze starobylé 
legendy, ale i šermířské a cirkusové prvky.

Celé odpoledne nám přálo počasí, což přispělo 
k velmi příjemné, pohodové a odpočinkové atmosféře 
na dolnojirčanské návsi, kterou si všichni účastníci 
zaslouženě užívali.

Na své si přišli i malí návštěvníci, pro které byly 
připraveny dílničky, malování na obličej, pískování, 
vyrábění sponek, „Verbováníčko“ – pirátský výcvik 
pro kluky a holky a na závěr „Katovo řemeslo“.

Poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli 
a  přispěli tak k  vydařenému pohodovému 
odpoledni.

Vlasta Málková, místostarostka

Svatováclavské posvícení
V letošním roce již po páté proběhly svatováclavské 

slavnosti, a to opět v historickém stylu. Celým odpo-
lednem nás provázel Herold Martin von Blaustadt, 
na návsi se pohybovali rytíři i  kněžny v  dobových 
kostýmech. Viděli jsme spoustu stánků, kde si děti 
mohly vyzkoušet kování podkovy u  kováře nebo 

obrábění dřeva u truhláře, ale také šití u švadleny. 
Nechyběly ani dobroty jako trdelník, cukrová vata, 
smažené brambůrky, ale také pivní speciály, vynikající 
burčák a samozřejmě staročeské pochoutky.

Po celé odpoledne se střídala vystoupení dětí ze 
školky a  školy pod vedením paní učitelek. Děti se 
dobře připravily, byly oblečeny do dobových kostýmů 
a vystoupení, která se jim moc vydařila, byla laděna 

do dob knížete Václava.
Svatý Václav (jako vždy Michal Tydlitát) přijel na 

náves se svojí družinou po 16 hodině. Přivítali jsme ho 
přípitkem červeného vína ze středověkých číší a samo-
zřejmě obrovským potleskem. Nechyběl ani královský 
rytířský turnaj skupiny historického šermu Allgor, který 

na počest knížete Václava svedl opravdu lítý boj.
Skupina Aventyr pro nás tentokrát připravila akro-

batická vystoupení. Emotivní mystický příběh s názvem 
Liščí víla, během kterého se divákům tajil dech, zahr-
noval jak párovou pozemní a vzdušnou akrobacii na 
zavěšené šále, tak i taneční a bojové prvky. Stejně 
okouzlující a napínavá byla pohádka s názvem 
Námluvy královny Planin. Nabídla malým i velkým 
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Petr Jaško

Drakiáda�2017�na�hřišti�v Jirčanech� 
aneb letos opravdu foukalo

Jako každý rok, tentokrát již po jedenácté, jsme 
se celý začátek podzimu připravovali na tradiční 
podzimní drakiádu. Již tradičně jsme čekali, že bude 
svítit slunce, pršet, sněžit, mračit se, ale že nebude 
foukat. Proto jsme připravili bohatý doprovodný 
program, aby se děti bavily i v případě méně přízni-
vého počasí. Ale rozmary přírody člověk (naštěstí) 

neovlivní, a tak když dva dny před drakiádou prošel 
přes naše území orkán, začali jsme doufat, že foukat 
bude. Jen jsme nevěděli, jestli to naopak nebude 
příliš. Nakonec nám byla příroda nakloněna a vítr byl 
opravdu přívětivý. Nebýt dvou krátkých dešťových 
přeháněk a nízkých teplot, dalo by se říci, že počasí 
bylo na pouštění draků ideální.

Ve 14 hodin jsme zahájili registrací účastníků 
a jejich rozdělováním do skupin podle věku. Jelikož 
drakiáda je o všem, co létá, prvním bodem programu 
byla velmi zajímavá ukázka letových schopností 
dronu. Potom jsme s ohledem na počasí mírně změnili 

program a  místo 
připravené dráhy 
s úkoly v okolí hři-
ště si děti zasoutě-
žily v létání s draky 
a  jejich ovládání. 
To byla asi nejvy-
dařenější část 
odpoledne, proto-
že se tím opravdu 
naplnil smysl dra-
kiády. Pak si děti 
po skupinkách 
prošly připravená 
stanoviště a plnily 

dovednostní úkoly. Po návratu na 
hřiště je už čekala osvědčená 
Pražská záchranná brigáda s  ukáz-
kami výcviku záchranářských psů.

V průběhu celého odpoledne se děti mohly občer-
stvit opečeným buřtem, trdelníkem, cukrovou vatou, 
teplým čajem a dalšími pochutinami z Občerstvení 

na hřišti. A  na závěr konečně došlo na oblíbenou 
hromadnou soutěž o nejdéle letícího draka. Jelikož 
byl příznivý vítr a děti byly šikovné v zacházení s draky, 
měla tato disciplína mnoho vítězů. A kdybychom ji 
okolo půl šesté hodiny podvečerní neukončili, tak 
tam draci lítají až doteď.

Na závěr patří poděkování jak sponzorům, tak 
organizátorům, především z řad sportovců a příznivců 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany. Jmenovitě si určitě 
zaslouží vyzdvihnout Romana Hájková, Ondra 
Kracman, Radka Hermanová, Martina Jašková, Luboš 
Jelínek a Dominika Tovarová, kteří měli na úspěšném 
odpoledni pro téměř 100 dětí největší podíl. Je moc 
dobře, že se nám podařilo založit akci, která má již 
svoji tradici a jejíž jedenáctý ročník zapadl do mozaiky 
vydařených akcí pro děti.

Poděkování sponzorům, kteří nám 
umožnili uspořádat tuto akci:

 y Obec Psáry
 y Bravo trade spol. s r o.
 y Tenis Czech Olten
 y Občerstvení na hřišti
 y Klub Předškoláček – Helena Olmerová
 y Tiskárnička.com s. r. o.
 y Čarovné bylinky – Vlasta Málková

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

ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 17.30 hod.

Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

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

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

Akce se koná v rámci projektu MAP pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000112

Vstupné dobrovolné

KDYŽ SE VE ŠKOLE

NEDAŘÍ…

Špatná známka z češtiny, dlouhé hodiny nad domácími úkoly, 
posměch spolužáků? Stěžuje si vaše dítě, že tomu nerozumí, 
že mu to nejde, že to nikdy nedokáže? Už dávno ztratilo 
nadšení prvňáčka, škola ho nebaví? Rozhodně není jediné! 
Dělat chyby patří ke vzdělávání stejně jako zažít úspěch! 
Setkáním nás provedou školní psycholožka a speciální 
pedagožka Mgr. Taťána Velková, která pomáhala studentům 
na Gymnáziu OpenGate a nyní pracuje v ZŠ Navis a vedoucí 
školní družiny ZŠ Navis Bc. Anežka Charvátová, která 
vystudovala sociální pedagogiku. Představí vám možnosti, 
jak podpořit školáka v jeho slabých stránkách, jak posilovat 
jeho schopnost učit se, vnitřní motivaci a odvahu po neúspě-
chu se zvednout a pokračovat dál.

EDUpoint 
Psáry
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Terka Meduňová

Ahoj lidičky! Máme tu další a lep-
ší číslo Psiny. Každým číslem jsme 
lepší a lepší. A proto také doufáme, 
že vás to baví čím dál víc a víc. Toto 
číslo bude zaměřené na americ-
ký svátek, který se jmenuje HAL-
LOWEEN. Máme tu pro vás novin-
ku a tou je SUDOKU. Jinak jsou tu 
naše klasiky: kočičí příběhy, vtipy, 
jazykový koutek a mnoho dalších. 
Toto všechno pro vás připravují 
naši výborní novináři. A kdybyste 

Gratulace
se chtěli přidat i vy, tak máte tu pří-
ležitost a můžete přijít každý pátek 
od 17:00 na obecní úřad. Určitě 
budeme moc rádi, když přijdete s 
originálními nápady. Těšíme se na 
Vás!

Taekwon-do

Úvodník

Nejspíš už jste určitě slyšeli o růz-
ných bojových uměních, ale co 
takové taekwon-do? A to zrovna 
tady v Psárech máme od konce 
prázdnin čtyři černé pásky. Roz-
hodně stojí za zmínku že tři z nich 
jsou ještě v kategorii žáků/žákyň, 
což je nejmenší kategorie kdy 
můžete první dan, jak se černému 
pásku říká získat. Je jim tedy mezi 
jedenácti až třinácti roky. 

Co to vlastně je?
Taekwon-do je korejské bojo-

vé umění, vlastně docela mladé 
z roku 1955. Tae značí všechny 
techniky nohou (kopy, bloky…), 
kwon znamená všechny techniky 
rukama (údery, bloky, seky…) a do 
značí životní cestu – jinak řečeno 
kam dospěje páskem měl by do-
spět i myslí. Někteří by se pravdě-
podobně hádali o tom jak moc to v 
praxi platí ale to nechme stranou. 
Barevných pásků je deset a říká se 
jim cupy. Jak už vám nejspíš došlo, 
jsou barevné ve spektru od bílé po 
červenočerný. A aby jste měli ještě 

co dělat, jet u dalších černých de-
vět a říká se jim dany.

Anna Krbcová

BYLA JEDNA OŠKLIVÁ A NEMOCNÁ     , KTERÁ MĚLA JEN JEDNU 

KAMARÁDKU. ŠLY SPOLU NA JEDEN AMERICKÝ SVÁTEK                  . 

CHODILY OD             K              A DOSTÁVALY OD LIDÍ                   . NA-

SBÍRALY HROMADU               . KDYŽ PŘIŠLA OŠKLIVÁ          DOMŮ, 

SNĚDLA VŠECHNY                    , CO DOSTALA. A NAJEDNOU SE STAL 

ZÁZRAK. HOLČIČKA BYLA ZDRAVÁ A HEZKÁ A MĚLA OD TÉ DOBY 

HODNĚ                   .

Halloweenský zázrak

Barbora Meduňová

Gratulujeme Aničce Krbcové, naší 
redaktorce, k získání 1. danu a čer-
ného pásku…
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Anička Krbcová

Sudoku

Osmisměrka
Cestuje maminka s dvěma synáč-
ky vlakem. Jeden z nich je velice 
nedočkavý, a tak se maminky 
pořád vyptává, jak se jmenovala 
ta poslední stanice. Když už se to 
opakuje asi podesáté, maminka 
mu odvětí:

"Jak mám vědět, jak se jmenovala 
ta minulá stanice, 
vidíš přece, že si 
čtu knížku!"

A synáček na to:

"To je škoda, na té 
minulé stanici totiž 
vystoupil bráška..."

dušičky 
listí 

maska 
dýně 
duch 
drak 

vítr 
déšť

VTIP

Text Marek Pavlas
Obrázek: Terka Meduňová

Ingredience: 

• 1ks cibule 
• 50g másla
• sůl
• 1ks dýně
• 1 kelímek smetany na vaření
• pepř drcený

Postup:  V hrnci rozehřejte máslo, 
na kterém osmahneme nakráje-
nou cibuli. Potom přidáme olou-
panou a na větší kostky nakráje-
nou dýni a ještě chvíli všechno 
smažíme, dokud se nám suroviny 
nerozvoní. Potom zalijeme vo-
dou tak, aby byla zelenina zcela 

Recept

LAMPIONOVÝ 
PRUVOD

Zveme vás na

Sv. Martina

°

1O. 11. v 17:00 na návsi 
v Dolních Jirčanech

ponořená, a vaříme, dokud dýně 
nezměkne. Když je dýně měkká, 
přilijeme smetanu, podle chuti 
osolíme a opepříme a rozmixu-
jeme tyčovým mixérem. Teď už 
máme polévku hotovou. Můžeme 
také přidat dýňová semínka nebo 
lžičku zakysané smetany. 

Tak dobrou chuť.
Terka Meduňová
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Po delší době přicházím s další ukázkou Kočičích příběhů. Prozradím jen, že to je pro Mourka velký den a to 
hned ze dvou důvodů, ty se ale budete muset dozvědět sami:)

Najednou jsem měl chuť na ptáčky 
větší než obvykle. Už jenom jejich 
zpěv byl pro mě obrovským muče-
ním, jenže jak se loví, to jsem ne-

věděl.Chvíli jsem je pozoroval, jak 
se mi výsměšně vystavují na plotě, 
když jsem zaslechl něco mezi hla-
dovým piskotem a ptačím pípá-
ním. To musel být ptáček! Zavětřil 
jsem a nevědomky se přikrčil do 
loveckého postoje. A pak jsem si 
toho všimnul – jenom pár metrů 
ode mě ležel bezmocně malý hně-
davý ptáček, který hlasitě pípal. Po 
jednom boku mu stékala krev. Ptá-
ček nemohl létat a když jsem do 
něj strčil packou, nijak zvlášť se ne-
bránil. Vrátil jsem se tedy o pár kro-
ků zpátky, abych ho mohl “ulovit“, 
a co nejtiššeji se plížil až k němu. 
Svůj úspěšný lov jsem ukončil, 
když jsem mu zaryl své bílé tesáky 
skrz peří do masa. Z posledních 
sil se zavrtěl, zatřepotal křídly až 
nakonec naposledy zapípal než 
z něj dočista vyprchal život. V tu 
chvíli po mě skočila Amy. Z úleku 
jsem vypísknul a můj velký úlovek 
mi vypadl z tlamy. Amy rychle po-

padla ptáčka a pelášila s ním pryč. 
Tak to teda ne! Byl to můj ptáček, 
to já jsem ho chytil! Zavrčel jsem 
na ní tak moc, až mě to samotné-

ho překvapilo, že umím vrčet sko-
ro jako ten nabručený čokl Punťa, 
škrábl jsem jí do boku, využil jejího 
překvapení a dostal jí na záda. To si 
ale Amy nanechala líbil, a tak jsme 
se poprali. Tentokrát to ale neby-
la pouhá hra, byl to boj o celého 
ptáčka! Drželi jsme se packami, 
kousali se do ocásků a zadníma 
nohama jsme se chvíli co chvíli ko-
pli do čumáčků. Rval jsem se sta-
tečně a připadal si jako opravdový 
bojovník. Ošklivě jsem ségru kous-
nul do nohy, až jsem v puse ucítil 
pachuť krve, a nepouštěl, ani když 
se zmítala a ječela. Takhle jsem jí 
držel tak dlouho, až se nevzdala a 
s vřískotem neutekla pryč. Byl ze 
mě hrdina – vždyť jsem poprvé 
přemohl ségru! S dobrým poci-
tem jsem popadl ptáčka a běžel 
se s ním pochlubit Báře a Markovi. 
Marek bude určitě žárlit, že nemá 
takového kocourka jako jsem já.

Jenže to jsem se převelice mýlil. 

Místo toho, aby mě pochválil, se 
na mě obořil se slovy: “Morku, ty 
jsi ale zlý! Cos to provedl? Chudák 
ptáček!“ Měl štěstí, že neumím 

lidsky, protože to 
bych mu to pěkně 
oplatil, ať už mi ří-
kal cokoli.

“Nech toho! Ná-
hodou je moc ši-
kovný. Toho ptáka 
někdo postřelil, 
umřel by hlady 
nebo vykrváce-
ním tak či tak! 
Jenom by to byla 
mnohem horší a 
bolestivější smrt, 
takhle je po všem, 
už ho nic nebolí! 
Už by mu stejně 
nikdo nepomohl,“ 
zastala se mě Bára 
a pohladila mě po 
hřbetě.

“Náhodou já jo!“ Vykřikl Marek.

“Jo? A víš jak?“

“Ne, to ne,“ zavrtěl hlavou.

“Tak vidíš,“ řekla Bára, “Je to náš ši-
kulka.“ A když jsem poznal, že už se 
na mě Marek nezlobí, přitulil jsem 
se mu k nohám a utíkal do úkrytu 
sníst svůj zasloužený úlovek.

Byl to ten nejlepší ptáček, jakého 
jsem kdy jedl, protože ačkoli jsem 
si ze svého nejmenšího dětství už 
mnoho nepamatoval, chuť ptáč-
ků, jaké lovila máma, mi zůstala v 
paměti doteď. V zakrváceném kří-
dle jsem  pak našel takovou malou 
zvláštní kuličku, ale když jsem zjis-
til, že není jedlá, nevěnoval jsem 
jí pozornost. Nakonec jsem to ani 
všechno nesnědl a zbytek nechal 
nadšené Amy. A tak jsem se spo-
kojeně rozvalil na vyhřáté střeše 
psí boudy a s plným břichem se 
nechal  mírným vánkem ukolébat 
ke spánku.

Kristýna Janečková

Kočičí příběhy
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Jazykový koutek
On 31 th October we celebrate 
Halloween. In english speaking 
countries children are usually dre-
ssed in scary costumes. They walk 
for example like sceletons and 
witches from one house to other 
house and say “Trick or treat.*“ If 
someone doesn’t give them sweet, 
they can do something bad with 
his house. Chilren usually paint 
on their doors and cars. And here 
is an old story which really hap-
pened on Halloween.  Once upon 
a time a group of kids, three boys 
and two girls were going for some 
treat. They visited all hauses in the 
street without one. It was on the 
corner and behind the house was 
a dark forest. It was grey and old 
and looked very scary. Everybody 
was frightened from it and the fo-
rest too. “Lets go there,“ said the 
tallest boy who was in costume 
of ghost. “No, it looks like  a hou-
se from one horror movie,“  said 
a boy-skeleton. “Are you scared 
Tom?“ grinned* the ghost. “No, I 
am not scared.“ “So we can go the-

re.“ So they went.  They stopped 
on the corner of the street and 
rang on the scary house but no-
body opened the door. Maybe no-
body was at home becouse there 
weren't any lights on. “I am going 
inside. Is somebody going with 
me?“ offered the ghost. “Me not. It 
looks frightening,“ said Tom. “ You 
are scaredy-cat*.“ “I am not scare-
dy-cat!“ yelled* Tom. Nobody will 
say him scaredy-cat! Thought Tom. 
“You are.“ “If he is scaredy-cat, I am 
scaredy-cat, too. I am not going in-
side, Jack,“ said a pretty girl Leasel. 
Tom loved her. “And me neither*“ 
said another boy and girl. “All of 
you are scaredy-cats,“ arrogantly 
said Jack and disappered in the 
door of the house. He was frighte-
ned too but he didn't want to let 
them know it. There was soo scary 
in the house. Everything was grey. 
There were grey walls and grey 
floor. All furniture were broken  - 
there was for example a chair with 
three legs. Big black spiders were 
sitting on their grey webs* in dark 

corners of the room. It was cold in 
the house becouse there was bro-
ken window with grey ragged cur-
tains* and wind was blowing into 
the house. There were no lights 
only one candle was on the floor. 
“It is too scary and everything is 
too old and broken to live there 
so who putted the candle here?“ 
thought Jack. And suddenly he 
stumbled over* some bones. And 
than he heard quiet steps* – some-
body was coming there! Jack was 
frightened. He sat up and looked 
around. And than he saw a very 
big scary shadow of ghost! And it 
was coming to him! “It wants to eat 
me!“ thought Jack and very loudly 
screamed. And the ghost barked*! 
He stood up and run away but he 
heard barking behind his back at 
all the time when he was running. 
When he was out of the house, he 
screamed on other children: “Run 
away! Run away! There is a ghost!“ 
“No, it isn't ghost. Look! It is a chi-
huahua!“ said Liesel and loughted. 
And really! There was a little black 

barking chihuahua! 
“I am not scaredy-cat, 
you are scaredy-cat!“ 
said Tom and all of 
them without Jack star-
ted to lought.

Vocabullarry
Trick or treat – koledu 
nebo vám něco prove-
du

grin - ušklíbnout se 
(grinned - ušklíbl se)

scaredy-cat – strašpytel

yell - vykřiknout

me neither – já také ne

web – pavučina

ragged cutains – roztr-
hané záclony

stumble over – zakop-
nout

steps - kroky

bark – štěkat

chihuahua - čivava
Kristýna Janečková
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Mateřská škola Štědřík
Martina Šmerglová a Silvie Seglová

Zdravá pětka u Žabiček
Ještě ani neskončil první měsíc nového školního 

roku, kdy se děti pomalu rozkoukávají a zvykají na 
nové prostředí, kamarády a paní učitelky, a Žabičky 
se pustily pilně do práce. Zapojily se do interaktivního 
projektu Nadačního fondu Albert nazvaného Hrátky 
Zdravé 5, který zábavnou formou učí děti zdravému 
životnímu stylu a stravování, a je 
zároveň i soutěží.

V úterý 19. září přijela za dětmi 
do třídy Žabiček paní lektorka se 
svými loutkovými kamarády 
Evičkou a Péťou. Děti byly rozdě-
leny do dvou skupin. Poslechly si 
příběh o zdravé Evičce a nemoc-
ném Péťovi, kteří si díky svým 
stravovacím návykům upevňují, 
nebo kazí své zdraví. Děti vstupo-
valy do hry, aby si samy mohly 
vyzkoušet nástrahy a  výhody 
správného stravování. Nakonec si 
společně připravily zdravou sva-
činku, kterou si s chutí snědly.

Celý program je zpestřen 
barevnými vestičkami s  obrázky 
potravin, které děti na začátku na 

sebe dostanou, a písničkami. Tímto se děti zapojily 
do celorepublikové soutěže. Celou třídu ještě čeká 
příprava a dramatizace pohádky o zdravém stravo-
vání, a pak již jen čekat, zda jim popřeje štěstí a vyhlá-
šenou soutěž vyhrají.

Budeme jim držet palce.

Základní škola Amos
Renata Dlouhá

Pohodový start
I letošní školní rok v  naší škole  odstartoval ve 

sportovním duchu. V pondělí 4. září se po přivítání 
ve svých třídách více než 200 školáků ze všech čtyř 
budov naší Základní školy Amos sešlo na jirčanském 
hřišti, kde si místo rozdávání sešitů a učebnic pomě-
řovali síly v deseti sportovních disciplínách. Každý si 

mohl po boku svých spolužáků  vyzkoušet nejen 
„klasiku“, jako je skákání v pytli či hod míčkem, ale 
například i vyzkoušet si svou zručnost při navlékaní 
kroužků či přesnost kopu při střelbě na cíl. Dvě hodiny 
zábavy nakonec završila výborná sýrová pizza a malá 
sladká odměna za sportovní výkony. Dopolední 
zápolení se obešlo bez zranění a  slunečné počasí, 
které nás provázelo prvním školním dnem, nám celé 
dopoledne ještě více zpříjemnilo.

Do naší školy „přiletěli“ krkavcovití
Po roce základní školu  opět  navštívila Ornita. 

11. září loňské šplhavce vystřídali krkavcovití a děti 
během téměř hodinového interaktivního programu 
získaly mnoho zajímavých informací, a jak už bývá 
u Ornity zvykem, mohly si ptáky prohlédnout i zblízka 
a některé si dokonce pohladily. Velkou show před-
vedl  krkavec, který se pochlubil svou inteligencí 
a pamlsek zavěšený pod ním na dlouhém provázku 
dokázal bravurně vytáhnout nahoru a  zbaštit. 
Předvedly se také vrána, straka nebo kavka.  Žáčci 
naší školy  od prvních až po páté třídy odcházeli 
z programu nejen poučeni, ale i pobaveni.

Svatováclavské slavnosti
Dne 28. září je svátek Svatého Václava, a to zna-

mená trhy. Zpívaly se různé písničky a přednášely 
básničky. Naše třída 5. A nacvičila písničku „Jede, 
jede pan Jan“ a básničku „Svatý Václave, oroduj za 
nás“. Dokonce jsme se převlékli do středověkých 
kostýmů. Nikdo z nás neudělal ostudu. Všem třídám 
se vystoupení povedlo a bylo to PRIMA!
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Podzimní hasičení
Podzimní čas je u  většiny hasičů období, které 

trávíme ve zbrojnici při zazimování techniky, nebo 
na cvičeních, závodech či na školení jednotky. Ano, 
opravdu doma moc nebýváme.

Začátkem září jsme již tradičně pomáhali s přípra-
vou a zdravotnickým dohledem na Pohádkovém lese 
a stejně jako minule po této akci následoval výjezd. 
Tentokrát to bylo na likvidaci hnízda bodavého hmyzu 
do lesa ve Lhotě u Dolních Břežan. Našemu zásahu 
předcházelo mnohočetné pobodání rekreačního 
běžce agresivním hmyzem. Naštěstí se stihl dostat 
do bezpečí a zavolat si na pomoc záchrannou službu. 
Skončil na kapačkách v  nemocnici, ale brzy se 
zotavil.

Požár většího rozsahu jsme hasili ve Psárech, 
Na Babě. Zde hořela dřevěná chatka v plném rozsahu. 
Včasným zásahem se podařilo zabránit rozšíření 
požáru na další chaty. Bohužel, chatky bývají obvykle 
dřevěné, ukryté v  lese či na obtížně přístupných 
místech. Aktivní zásah se tím prodlužuje. Při hašení 
se většinou zaměřujeme na ochranu okolních objektů 
a zabránění rozšíření požáru. Hořící chatce již často 
není pomoci.

Rychlou reakci všech tří složek IZS jste jistě zazna-
menali při promítání na jirčanské návsi. Nahlášeno 
nám bylo dítě zasypané zámkovou dlažbou. Na místo 
se v rychlém čase dostavily všechny složky z okolí. 
Na místě již zasahovali naši hasiči a podařilo se jim 
vyprostit lehce zraněného muže, jenž byl přitlačen 
rozpadlou paletou zámkové dlažby. Jednotka pro-
vedla nasvícení místa zásahu, podrobný průzkum 
a  následné ohraničení výstražnou páskou. Zásah 

komplikovalo množství rozporuplných informací od 
občanů, obzvlášť vyjíždíte-li k  zasypanému dítěti 
a situace na místě je zcela rozdílná a nepřehledná. 
Nutností v  tomto případě bylo podrobné zajištění 
místa události. Zásah prověřil naši připravenost 
pomoci a všichni si nakonec oddechli, že vše dobře 
dopadlo.

Velkou radost nám udělalo vyprošťovací družstvo. 
Hasičský záchranný sbor pořádal kurz pro jednotky 
předurčené na zásahy u  dopravních nehod. Po 
nezbytné teoretické přípravě následovaly dva doslova 
prostřihané víkendy. U  závěrečné zkoušky všichni 
perfektně obstáli. Oproti ostatním sborům měli naši 
hasiči obrovskou výhodu s již letitou orientací naší 
jednotky na téma vyprošťování osob z havarovaných 
automobilů. Pro tuto práci máme již sedm vyškole-
ných hasičů. Jedním z nich je i psychologický intervent 
poskytující nezbytnou pomoc účastníkům neštěstí.

Jako poslední počin našich hasičů bylo krásné 
první místo v hasičském útoku. Jednalo se o Memoriál 
Jaroslava Štíbra. Po dlouhé době jsme se chopili 
organizování této soutěže. Po dlouhé době příprav 
byla pobytová louka upravena jako hasičské cvičiště 
k  obrazu našemu. Na přípravě se podílel každý 
z našich hasičů. Děkuji tedy všem, kdo přiložili ruku 
k dílu, a přispěli tak k bezvadného průběhu a zisku 
zlatého poháru.

Přijďte se i vy příští rok podívat na naše zápolení, 
je na co se dívat a rozhodně je tam dobrá parta hasičů 
z Dolních Jirčan.

Hezký podzim přejí jirčanští hasiči

Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice 
od poloviny�července�do�poloviny�září�2017

 y 20. července – v nočních hodinách převzala hlídka 
MP v  ul. Sportovní nalezeného psa. Ten byl po 
provedení nezbytných úkonů umístěn do poho-
tovostního kotce obce Psáry. O nálezu byl následně 
informován příslušný odbor obce.

 y 31. července v dopoledních hodinách hlídka MP 
zajistila v ulici Pod Vápenkou nález jízdního kola 
značky Panther. Nález byl po provedení nezbyt-
ných úkonů předán příslušnému odboru obce.

 y 31. července ve 23.50 hod. našli příslušníci MP 
při provádění hlídkové činnosti v  ulici Jílovská 
zraněného muže, který měl krvácivé rány v oblasti 
obličeje. Strážníkům na dotaz, jak ke svým 
zraněním přišel, odpověděl, že 
nešťastně upadl. Hlídka ihned na 
místo přivolala RZS, která muže 
převezla do lékařského zařízení 
k odbornému ošetření.

 y 31. července v nočních hodi-
nách přijala hlídka oznámení 
o  rušení nočního klidu v  ulici 
Roklinka, Dolní Jirčany. Strážníci 
po příjezdu na místo zjistili, že se 
zde nachází skupina osob, která 
spolu hlasitě komunikovala. Po upo-
zornění strážníků na dodržování nočního 
klidu všechny přítomné osoby z  místa 
odešly.

 y 1. srpna v odpoledních hodinách zjistila hlídka 
MP pomalovanou čekárnu autobusové zastávky 
v obci Dolní Jirčany. Zjištěnou skutečnost strážníci 
oznámili příslušnému odboru obce.

 y 10. srpna v odpoledních hodinách zjistila hlídka 
MP v ulici Na Návsi poškozenou dopravní značku 
Parkoviště pro vozidla s  parkovacím kotoučem. 
Zjištěnou skutečnost strážníci oznámili příslušné-
mu odboru obce.

 y 11. srpna ve  4.45 hod. přijala hlídka oznámení 
týkající se pokusu o vloupání do novinové pro-
dejny v  prostoru autobusové zastávky Štědřík, 
ulice Pražská. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, 
že pachatel poškodil visací zámek na venkovních 
mřížích a dále vstupní dveře do prodejny. Zastavily 
ho až vnitřní mříže, přes které se již nedostal. 
Následně strážníci zajistili místo události a předali 
celou věc přivolané hlídce PČR Jílové 
k došetření.

 y 12. srpna v nočních hodinách přijala hlídka ozná-
mení o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí 
hudby u restaurace na fotbalovém hřišti v  obci 
Dolní Jirčany. Po příjezdu na místo strážníci hovořili 
s  provozovatelkou restaurace, která uvedla, že 
akce je povolena radou obce.  Následně hlídka 
MP zjistila, že povolení na tuto akci nebylo radou 
obce vystaveno, proto bude celá věc oznámena 
jako přestupek příslušnému správnímu orgánu 
k projednání.

 y 12. srpna v odpoledních hodinách zjistila hlídka 
MP pomalovanou čekárnu autobusové zastávky 

Štědřík v obci Dolní Jirčany. Zjištěnou sku-
tečnost strážníci oznámili příslušné-
mu odboru obce.
y  14. srpna v  nočních hodinách 
přijala hlídka oznámení o  rušení 
nočního klidu v ulici Lipová, Dolní 
Jirčany. Strážníci po příjezdu na 
místo zjistili, že u jednoho z rodin-
ných domů se nachází skupina osob, 

která spolu hlasitě komunikovala. Po 
upozornění strážníků na dodržování 

nočního klidu se všechny přítomné 
osoby ztišily.

y  25. srpna ve večerních hodinách přijala 
hlídka oznámení o dvou balících slámy, nacháze-
jících se na pozemní komunikaci mezi obcemi 
Psáry a Libeř, které tvoří překážku silničního 
provozu a ohrožují provoz na komunikaci. Po 
příjezdu na místo strážníci zjistili, že někdo balíky 
přemístil z komunikace na okraj přilehlého pole, 
ale na komunikaci ještě zůstalo větší množství 
rozsypané slámy. Hlídka MP proto v  této věci 
kontaktovala jednotku SDH Dolní Jirčany, která 
se na místo dostavila společně s pracovníky Agra. 
Následně byla sláma z  komunikace odstraněna 
a bezpečný provoz obnoven. 

 y 28. srpna ve večerních hodinách přijala hlídka 
oznámení o ženě, která leží na zemi v  ulici 
Ve  Svahu, Psáry. Po příjezdu na místo strážníci 
zjistili, že žena nemůže vstát, je zmatená a není 
schopna řádné komunikace. Přivolaná posádka 
vozu RZS ženu odvezla do lékařského zařízení 
k odbornému vyšetření.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 17 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku. 
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Mgr. St. Sivaninec, MS Borovina Psáry

Černá zvěř — stále aktuální téma
Znovu se chci vrátit k problematice odstřelu divo-

kých prasat. Blíží se podzim, řepky v okolí obce jsou 
již posekány a  část černé zvěře, která nezůstala 
v  kukuřici, se vrátila do lesa, kde pravděpodobně 
přečká zimu.

Divočáci začínají podnikat spanilé jízdy do přileh-
lých chatových oblastí. Jedenou z  oblastí, kterou 
divočáci mají v  oblibě, je zpustlý sad Třešňovka 
u Horních Jirčan, kde se prasata drží po celý rok a kde 
pozemek není majiteli několik let udržován. V hustém 
porostu keřového patra, reprezentovaného šípkem, 
ostružinami a dalšími keři, které tvoří skoro nepro-
stupnou džungli, mají prasata ideální skrýš a na při-
lehlých pozemcích i dostatek potravy, kterou tvoří 
i biologický odpad ze zahrad. Na začátku září jsem 
zde zaznamenal a  zadokumentoval čtyři skládky 
biologického odpadu, a  to jsem zdaleka neprošel 
všechno.

Díky těmto podmínkám, ke kterým patří např. 
i chatrné ploty z několik desítek let starého pletiva 
bez podezdívky, jež nahrazuje například vrstva lesní 
hrabanky (jako u  jedné z  chat v  Houbové ulici), se 
prasata v těchto místech ráda zdržují, protože zde 
vždy najdou dostatek potravy.

Rovněž bychom rádi veřejnost upozornili na znění 
§ 54 odstavec 1 zákona o  myslivosti, kde je 
uvedeno:

„Nehradí se škody způsobené zvěří na pozemcích 
nehonebních, na vinné révě neošetřené proti ško-
dám působeným zvěří, na neoplocených květino-
vých školkách nebo zahradách ovocných a zelinář-
ských, na stromořadích a  stromech jednotlivě 
rostoucích, jakož i  na vysokocenných plodinách. 

O  tom, která plodina je vysokocenná, rozhoduje 
v  pochybnostech orgán státní správy myslivosti. 
Nehradí se rovněž škody způsobené zvěří na země-
dělských plodinách nesklizených v agrotechnických 
lhůtách a dále škody na zemědělských plodinách 
uskladněných na honebních pozemcích, pokud 
osoba, která plodiny uskladnila, neprovedla záro-
veň opatření za účelem účinné ochrany proti ško-
dám působeným zvěří.“

Z toho vyplývá, že myslivecký spolek jako právnická 
osoba nemá ze zákona povinnost hradit škody na 
nehonebních pozemcích. Navíc zvěř není jejich 
vlastnictvím, ale vlastnictvím státu.

Myslivecký spolek Borovina Psáry řádně hospodaří 
v  souladu se zákonem o  myslivosti. Věnujeme se 
například i ochraně zvěře u komunikací, kam jsme 
nainstalovali modré reflexní pásky, které jsou účinné 
v  nočních hodinách po nasvícení reflektory aut 
a odrazují zvěř od přechodu komunikace. Můžete je 
najít např. u komunikace z Dolních Jirčan do Jesenice 
(na této komunikaci došlo od dubna letošního roku ke 
snížení střetů aut se zvěří o  více než 90 %). Chceme 
zároveň upozornit, že tyto pásky nemohou zabránit 
vpádu černé zvěře na pozemky u lesa, neboť jejich 
efekt spočívá právě v nasvícení reflektory aut a násled-
ném odrazu modrého světla, na který zvěř reaguje.

V  rámci řádného mysliveckého hospodaření se 
dlouhodobě intenzivně věnujeme odstřelu černé 
zvěře, když od počátku letošního mysliveckého roku 
(od 1. 4. do současné doby) bylo uloveno více než 
48 kusů černé zvěře. Z tohoto počtu byla více než 
polovina kusů ulovena v  okolí chatové oblasti na 

Vysoké, na Štědříku a na Vápence. Odchytové klece 
jsou používány v současné době (po posekání kuku-
řice) a byly v nich odchyceny 3 kusy černé zvěře.

Pokud bychom jako období pro odstřel černé 
zvěře vzali v úvahu kalendářní rok (jako myslivci však 
používáme lovecký rok, který se časově neshoduje 
s kalendářním rokem), tak v letošním roce 2017 bylo 
dosud uloveno 76 kusů černé zvěře.

Je potřeba zdůraznit, že odstřel černé zvěře mys-
livci provádí ve svém volném čase, převážně v pozd-
ních večerních a  nočních hodinách. Pravidelně 
apelujeme na občany, aby nám se snižováním stavu 

černé zvěře pomohli tím, že nebudou ve svém okolí 
vyhazovat posekanou trávu a odpadky budou shro-
mažďovat na obcí určeném místě, případně využijí 
služeb sběrného dvora. Důležité je udržování pozem-
ků. V neudržovaných lokalitách mají divočáci neru-
šený klid. Pravidelná údržba pozemků, nedostatek 
krytu a potravy způsobí, že se černá zvěř odstěhuje 
na bezpečnější místo.

Spolupráce s Obecním úřadem Psáry je příkladná, 
na okrese Praha venkov se jedná spíše o  výjimku. 
Jsme za ni rádi a nadále se budeme snažit dle svých 
možností obci pomáhat.

Prořezání a kácení 
stromů z lana

Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách
Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách

 y Odtahová služba
 y Pneuservis – Autoservis
 y Příprava na STK vč. zajištění
 y Prodej náhradních dílů a příslušenství
 y Diagnostika vozidel všech značek
 y Nákup–výkup–prodej–dovoz vozidel ze zahraničí
 y Likvidace pojistných událostí
 y Půjčovna osobních a užitkových vozů
 y Převody – registrace vozidel i jiné úkony na 

úřadech
 y AUTODOPRAVA DO 3,5 t

Michal Procházka, tel. 739 690 667
252 44 Psáry, Pražská 128

- osobní přístup, rozsáhlá kvalifikace a zkušenosti v oboru
- efektivní a bezpečný průběh spolupráce
- kvalitní smlouvy, podpora renomovaných advokátů

V Domkách 736, Dolní Jirčany
tel 603 48 4444
mail hajek@dumrealit.cz
web www.dumrealit.cz/a-hajek

Alan HÁJEK dumrealit.cz VIP
Kompletní realitní servis

prodeje a pronájmy nemovitostí
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 17. 10. 2017 (bez záruky)

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

1. Dobřichovice 8 6 1 1 26:6 19
2. Choteč 8 5 1 2 26:14 16
3. Jinočany 8 5 1 2 20:16 16
4. Psáry 8 5 0 3 25:24 15
5. Zlatníky 8 4 2 2 17:11 14

10. Úhonice 8 3 2 3 16:21 11
11. Měchenice 8 3 0 5 12:13 9
12. Štěchovice B 8 2 1 5 17:21 7
13. Roztoky 8 1 1 6 11:30 4
14. Všenorský SK 8 1 0 7 9:28 3

Poslední zápas: Jinočany – Psáry 1:4

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Krňany 8 7 0 1 40:12 21
2. Libeř 8 7 0 1 32:16 21
3. Hvozdnice B 8 6 1 1 28:19 19

8. Hradištko 8 3 1 4 13:19 10
9. Radlík 8 2 3 3 14:18 9

10. Davle 8 3 0 5 16:22 9
11. Okrouhlo 8 2 1 5 18:24 7
12. Dolní Jirčany 8 1 1 6 9:25 4
13. K. Přívoz 8 1 0 7 11:31 3
14. Jesenice B 8 0 1 7 11:30 1

Poslední zápas: Vrané – D. Jirčany 2:0

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

1. Zvole B 5 5 0 0 19:9 15
2. Libeř B 5 4 0 1 15:6 12
3. Bojanovice 6 4 0 2 15:11 12
4. Slapy 6 3 1 2 26:17 10
5. Zlatníky B 6 3 1 2 15:10 10
6. Pikovice 5 3 0 2 17:10 9
7. Psáry B 5 2 0 3 14:13 6
8. Libeň 6 2 0 4 13:19 6
9. Mníšek pod B. 6 2 0 4 8:20 6

10. Řevnice 6 1 0 5 5:16 3
11. Čisovice B 6 1 0 5 13:29 3

Poslední zápas: Slapy – Psáry B 7:2

Jóga pro ženy

Jóga pro zdravá záda a klouby

Individuální lekce

Kurzy hormonální jógy

Opakovací lekce

Aktivní OSHO meditace

Jóga a meditace v Dolních Jirčanech

Pro rezervaci místa volejte 778 088 006 
Více informací najdete na www.jogapromne.cz

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C

Chcete dát odpočinout nohám a unaveným cho-
didlům relaxovat v prostředí vašeho domova??

 y Zbavit se bolesti chodidel??
 y Nebo jen úhledně upravit nehty??
 y To vše za dostupnou cenu u vás doma …

Psáry a okolí  
(k dispozici v pozdějších odpoledních hodinách/

večer, možná domluva také během víkendu) 
Základní ošetření 300,- Kč

Eva Sikorová, tel.: 605 953 167
www.evin-pedikura.freepage.cz

Jiří Římovský

SK Rapid Psáry se zapojil do projektu Partnerských 
klubů SK Slavie Praha

SK Rapid Psáry se zapojil do nového projektu, to  bylo i  hlavní téma našeho rozhovoru s  manažerem 
mládeže Michalem Kroupou, členem výboru SK Rapid Psáry.

 � Začátkem letošního roku byla podepsána 
smlouva o partnerství s SK Slavie Praha v oblasti 
mládežnického sportu. Co to znamená a  jaký to 
bude mít přínos pro fotbal v Psárech?

Pro mládežnický fotbal v  Psárech to znamená 
hodně. Byli jsme vybráni jako jediný klub na Praze-
západ pro tento projekt, který nabízí úzkou spolupráci 
v oblasti výchovy talentů v klubu a skautingu mládeže. 
Znamená to, že SK Slavie nám každý měsíc poskytuje 
školení a vzdělávání trenérů a sdílení společné meto-
diky výchovy fotbalové mládeže a trenérů. Naši hráči 
se také zúčastní tréninkových jednotek SK Slavie, což 
umožní srovnání úrovně tréninků v  jednotlivých 
ročnících mládeže. Totéž platí i o našich trenérech. 
SK Slavie zve pravidelně na turnaje partnerských 
klubů, kde dochází k  přímému pozorování hráčů 
a trenérů. Tyto turnaje jsou vlastně vyhodnocovacím 
nástrojem, zda se daří dané metodiky uplatňovat 
v praxi u partnerských klubů.

 � Použil jste také slovo „skauting“. Co si mají čte-
náři, kteří se tolik nezajímají o  sport, pod tímto 
slovem představit?

Skauting znamená činnost zabývající se výběrem 
talentovaných hráčů a jejich zapojením do kvalitního 
tréninkového procesu v  partnerských klubech. Ne 
všichni hráči mohou dojíždět do Prahy na hřiště 
SK Slavie.

Hráči do páté třídy ZŠ trénují v partnerských klu-
bech, v našem případě SK Rapid Psáry, a od 6. třídy 
se nejtalentovanější přesouvají do akademie SK Slavie 
Praha.

 � Jak to funguje v akademii SK Slavie Praha?
Akademie funguje tak, že školní výuka je spojena 

s tréninkovým procesem. To znamená, že hráči chodí 
do základní školy Eden, Praha 10, která spolupracuje 
s SK Slavie. V rámci akademie se stará tým odborníků 
o tréninkový a regenerační režim.

 � Jak často kluci na akademii trénují?
Pro porovnání uvedu, že v rámci Psár trénují až 

4x týdně, na akademii je až 9 tréninkových jednotek 
týdně.

 � A není to moc?
Tréninková jednotka neznamená jen fotbalový 

trénink, ale i gymnastické, atletické a kompenzační 
tréninky.

 � Jaké výhody partnerského projektu můžete 
ještě uvést?

Obrovská výhoda je, že můžeme využívat veškerý 
servis SK Slavie Praha. Vedle speciálního tréninkového 
vybavení také doktory, fyzioterapeuty a další odborné 
lékaře.

 � A co byste chtěl říci ještě na závěr?
Chtěl bych se pochlubit tím, že v současné době 

hrají čtyři naši hráči v prvoligových soutěžích mládeže, 
což jasně ukazuje smysl partnerské spolupráce. Velice 
si vážíme, že se podařilo vytvořit společnou koncepci 
výchovy mládeže a  propojení mezi jednotlivými 
kategoriemi našich hráčů. Poprvé v  historii klubu 
SK  Rapid Psáry budeme mít kompletní strukturu 
mládežnických týmů, tj. od minipřípravky až po 
dorost. Otevírají se tak možnosti všem talentovaným 
hráčům, kteří se zapojí do tréninkového procesu 
v Psárech.

Chtěl bych tímto vyzvat i další zájemce o fotbal 
z  řad mládeže, aby se přihlásili do SK Rapid Psáry, 
a  rozšířili a  zkvalitnili tak náš mládežnický fotbal. 
Veškeré kontakty najdete na www.rapid-psary.cz.

 � Děkuji za rozhovor a přeji hodně talentovaných 
hráčů a hlavně hezkou podívanou na hru zvanou 
fotbal.
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
  241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
web: www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove

Do 19. 11. 2017
Na stáří nezáleží
Komorní výstava darů muzeu v roce 2016

Do 19. 11. 2017
Lovecké zbraně
Výstava loveckých zbraní a trofejí

Kultura

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

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

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603�477�211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ŘÍJEN 2017, vyšlo 28. 10. 2017
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

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

7. 11., 19.30–22 hod.
Koncert Michala Prokopa a Framus Five
14. 11., 19.30 hod.
Přednáška Radka Jaroše – Koruna Himálaje
Radek Jaroš je profesionální horolezec, fotograf 
a držitel Koruny Himálaje

25. 11., 19–23 hod.
Hafla show 2017
Hafla Show je každoroční taneční akce pořádaná 
studiem Hannah. Večer plný tance a zábavy je 
výsledkem celoroční dřiny na choreografiích 
tanečnice Hannah

30. 11., 19.30 hod.
Adventní koncert Ireny Budweiserové
Koncert v čase svátečním – od Adventu do Tří králů

9. 12., 18–20 hod.
Vánoce s Choreou
Český folklórní umělecký soubor zahraje, zazpívá 
a zatančí své tradiční vánoční pásmo

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

24. 11., 19.3–22.00 hod.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
to tentokrát vezmou od „PRVNÍ KŘAPLAVKY 
JAZZOVÉ“

Sukův hudební Štiřín
Cyklus exkluzivních koncertů na zámku Štiřín

12. 11., 17–18 hod.
VÁCLAV PETR (violoncello) –  
ALENA GREŠLOVÁ (klavír)
Martinů – Suk – Dvořák 

10. 12., 17–18 hod.
PAVLA VYKOPALOVÁ (soprán) –  
LUCIE PIROCHOVÁ (klavír)
Dvořák – Janáček

21. 1. 2018, 17–18 hod.
JOSEF ŠPAČEK (housle) –  
MIROSLAV SEKERA (klavír)
Suk – Szymanowski...

11. 2. 2018, 17–18 hod.
MLADÉ TALENTY JOSEFU SUKOVI
Bach – Suk – Smetana – Beethoven...

Do 31. 12. 2017
Městem a krajinou
Výstava pražských amatérských výtvarníků

Od 4. 11. do 31. 12. 2017
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
Výstava přibližující život v neolitu (mladší době 
kamenné)



nejnovější a nejmodernější 

technologie v kraji!

ceny tarifů již od

SPecial
20 / 10 Mbps

350,- Kč

30 / 15 Mbps
480,- Kč

40 / 20 Mbps
690,- Kč

SuPer
20 / 15 Mbps

480,- Kč

30 / 25 Mbps
590,- Kč

40 / 30 Mbps
720,- Kč

Premium
20 / 20 Mbps

550,- Kč

30 / 30 Mbps
720,- Kč

40 / 40 Mbps
960,- Kč

BeZdrÁtovÉ
PŘiPojení

oPtickÉ
PŘiPojení

digitÁlní
TELEVIZE

kvalitní
PodPora

350,- kč

za měsíc

 
Aktivační poplatek 1440,- Kč 

Wifi router 490,- Kč

Sledovánítv.cz v ceně 
Aktivační poplatek 990,- Kč 

Wifi router 490,- Kč

Sledovánítv.cz v ceně 
Aktivační poplatek 0,- Kč 

Wifi router 200,- Kč

227 023 023 
www.uvtnet.cz

2017_155x225_tarify_srpen.indd   1 8/30/17   8:25 AM
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