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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

10. 3., 19.30 hod.
Květinový ples
Zámek Štiřín

3. 3., 20 hod.
4. ples sportovců

Na Kopečku

15. 3.
Komedie Na správné 
adrese aneb Holky 
z inzerátu
Branické divadlo 
odjezd v 18 hod.

1. 3., 17.30 hod.
Ze školky do školy – 
kdy a jak na to
OÚ Psáry

14. 3., 14 hod.
Diskuzní středa

OÚ Psáry

17. 3., 9 hod.
1. ročník pěšího výletu 
Od pramene k soutoku

D. Jirčany

w

ww.psary.cz

 4 Rady a Zastupitelstva obce Psáry
Informace z obce
� 11 Co se v obci udělalo
� 11 Oblíbená prodejna opět otevírá
� 11� Co�nového�v knihovně
� 12 Zpráva o činnosti obce
� 14� Rozpočet�obce�Psáry�na�rok�2018
� 15 Kam s objemným odpadem
� 15� Zákaz�podomního�prodeje
� 16 Krok za krokem k nové škole
Sociální a kulturní komise
� 18 Pojďte s námi za kulturou
� 18 Diskuzní středa
� 19 Kalendář akcí pro seniory
 19 Paměťová posilovna
� 19 Kurz keramiky
� 19 Kurz ITC
� 20 Dolní Jirčany a Psáry ve století republiky
 22 Fotosoutěž – Kopce a kopečky
 23� Nejenom�Řím�–�putování�po�Rakousku�

a Itálii
 24� Srdečně�Vás�zveme�na�1.�jarní�pochod
 24 Psárský sedmiboj aneb putování za 

pokladem
� 25 Senioři si naši pozornost zaslouží
� 26 Dvoudenní výlet do sklípku
� 27 Jednodenní výlet na zámek Manětín a do 

kláštera Plasy
Děti
 28 Informace o zápisu k povinné školní 

docházce
� 29 Do školy ano či ne
� 30 Internetu se bát nemusíme
� 31� Návštěva�Triloparku�děti�nadchla
 32 Cesta ke krmelci
 33 EDU point Psáry
 34 Mozaika
� 37� MC�Pohádka�Jesenice
 38� PSINA�–�psárské�informace�a nápady�

od dětí pro děti

 42� Ohlédnutí�za�rokem�2017
 43 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
Sport
 44 Florbalový turnaj ČEPS CUP
� 45 Líbí se vám florbal? Přijďte mezi nás!
� 46 Zimní příprava fotbalové mládeže Rapidu 

Psáry začala
 47� Rekonstrukce�hospůdky�na�hřišti�v Psárech
 48� Fotbal�–�rozpis�utkání�–�jaro�2018
� 50 Kultura

33
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13. 4., 19.30 hod.
Tomáš Berka a Corpus 
Delicti – český kytarista 
a písničkář
Zámek Štiřín

24. 4.
Divadelní představení 
Jo, není to jednoduché 
divadlo Palace 
odjezd v 17.15 hod.

28. 4., 14 hod.
Psárský sedmiboj aneb 
putování za pokladem
Na Vápence

19. 5. po celý den
Rozkvetlý Štiřín
Zámek Štiřín

51

51

7. 4.
Jednodenní výlet na 
zámek Manětín a do 

kláštera Plasy
Odjezd v 8.30 hod.

17.–21. 4.
Nejenom Řím – 

putování po Rakousku 
a Itálii

25. 4., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva obce
OÚ Psáry

30. 4.
Pálení čarodějnic

Psáry pod skalou,
hřiště v D. Jirčanech
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27. 3., 8–11.30 hod.
Den otevřených dveří ZŠ
Hlavní 13 (bílá škola)

4. 4., 15–18 hod.
Zápis k povinné školní 

docházce
Pražská 795 (zelená škola)
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31–2017 ze dne 6. 12. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 151/31–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o  zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Psáry 
a  Elektrowin a.  s. Předmětem dodatku je změna 
rozsahu odebíraných skupin elektrozařízení.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku

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

RO Usnesení č. 152/31–2017
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technický 
dozor investora stavby nové školy pro Psáry 
a Dolní Jirčany“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od FRAM 
Consult a.  s., IČ 64948790 za cenu 1.196.640,-  Kč 
bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem příkazní smlouvy.

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

RO Usnesení č. 153/31–2017
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektový 
manažer stavby nové školy pro Psáry a  Dolní 
Jirčany“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 
MP Consulting Ing. Milan Oleríny, IČ 49853341, za 
cenu 1.120.000,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem příkazní smlouvy.

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

RO Usnesení č. 154/31–2017
I. schvaluje

Navýšení provozní dotace na rok 2017 Základní 
škole Amos o 60.000,- Kč na nákup kancelářského 
a úklidového materiálu a ochranných pracovních 
prostředků.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 32–2017 ze dne 8. 12. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 155/32–2017
I. souhlasí

S  podáním výpovědi smlouvy o  sdružených do-
dávkách elektřiny se společností ČEZ prodej s. r. o. 
na všechna odběrná místa.

II. schvaluje
Předloženou nabídku od E.ON Energie a. s. z aukce 

konané dne 8. 12. 2017 na dodávku elektřiny od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o sdru-
žených službách dodávky elektřiny se společností 
E.ON Energie a. s.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2017 ze dne 13. 12. 2017
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Jan Čihák, 

Vladimír Kadeřábek, Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín Rak, Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián, 
Pavel Kuka, Pavel Otruba

Nepřítomni:  Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek

Usnesení č. 49/6–2017
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 

Málkové o činnosti obce.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení č. 50/6–2017
I. bere na vědomí

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

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 51/6–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  uzavření budoucí kupní 
smlouvy mezi obcí Psáry a Staving Olomouc s. r. o. 
Předmětem smlouvy je budoucí prodej pozem-
ků – budoucí veřejné prostranství mezi stavbami 
polyfunkčních domů o  výměře cca minimálně 
700 m² – za cenu 10,- Kč/m².

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 1 (Otruba).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 52/6–2017
I. bere na vědomí

a) informaci o  postupu projednání Opatření 
obecné povahy – Změna č. 6 územního plánu 
sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany ve znění 
předložené Důvodové zprávy,

b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plá-
nování Krajského úřadu Středočeského kraje – 
odboru regionálního rozvoje č. j. 042921/2017/
KUSK ze dne 30. 3. 2017, ve kterém se konstatu-
je, že neshledal žádné rozpory a je možné změ-
nu č. 6 projednat ve smyslu ustanovení § 52–54 
stavebního zákona.

II. konstatuje
Že Změna č. 6 územního plánu sídelních útvarů 
Psáry a  Dolní Jirčany není v  rozporu s  Politikou 
územního rozvoje ČR, s územně plánovací doku-
mentací vydanou krajem – Zásadami územního 
rozvoje a ani se stanovisky dotčených orgánů.

III. vydává
Dle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, §  13 a  přílohy č. 7 
vyhlášky č.  500/2006 Sb., o  územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a  způsobu evidence územně plánovací činnosti 
Změnu č. 6 územního plánu sídelních útvarů Psáry 
a Dolní Jirčany, ve znění návrhu předloženého pro-
střednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu 
– Opatření obecné povahy – Změna č. 6 územního 
plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany.

IV.  ukládá starostovi ve spolupráci s  pořizovate-
lem

Ve smyslu ustanovení § 165 stavebního zákona 
opatřit záznamem o  účinnosti všechna pare 
Změny č. 6 územního plánu sídelních útvarů Psáry 
a Dolní Jirčany. Jedno pare včetně dokladů o jeho 

pořízení uložit na obecním úřadě Psáry, dále pak 
po jednom pare jednotlivě poskytnout příslušné-
mu stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování 
a  krajskému úřadu zveřejnit způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 6 
územního plánu sídelních útvarů Psáry a  Dolní 
Jirčany a o místech, kde je možno do Změny č. 6 
územního plánu sídelních útvarů Psáry a  Dolní 
Jirčany a do její dokladové části nahlížet pro účely 
vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat 
registrační list nadřízenému orgánu územního 
plánování zajistit vyhotovení územního plánu 
zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny 
opatřený záznamem o účinnosti dle ust. § 55 odst. 
5 stavebního zákona.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 1 (Otruba).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 53/6–2017
I. bere na vědomí

Vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených 
orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních při-
pomínek k Návrhu zadání územního plánu Psáry, 
jak je uvedeno v tabulce.

II. schvaluje
Zastupitelstvo obce Psáry příslušné podle § 6 odst. 
5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“), schvaluje podle § 47 
odst. 5 stavebního zákona Zadání územního plánu 
Psáry.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 54/6–2017
I. schvaluje

Vzdání se předkupního práva k podílu obce Vestec, 
IČ: 00507644, se sídlem Vestecká 3, 252 50 Vestec, 
ve společnosti Technické služby Dolnobřežanska, 
s. r. o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 
252 50, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 236760, 
o velikosti 9 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 9.000,- Kč, který obec 
Vestec prodá obci Vrané nad Vltavou, IČ 00241831, 
se sídlem Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou;

II. schvaluje
V  souvislosti s  prodejem podílu ve společnosti 
Technické služby Dolnobřežanska, s.  r.  o., IČ 037 
11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 50 rov-
něž uzavření smlouvy o  postoupení budoucích 
pohledávek ve znění, v  jakém je přílohou tohoto 
zápisu. Smlouva o  postoupení budoucích pohle-
dávek je uzavírána ve prospěch obcí Vestec, Psáry 
a Březová-Oleško (nabyvatelé pohledávek) s ohle-
dem na skutečnost, že podíl o velikosti 9 % ve spo-
lečnosti Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o., 
IČ 037 11  617, nabývá obec Vrané nad Vltavou, 
která se stane společníkem společnosti až ke dni 



6� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ÚNOR�2018 www.psary.cz� 7

1. 1. 2018, tedy neúčastnila se na společnosti od 
jejího vzniku až do konce účetního období roku 
2017, kdy společnost v tomto období vykonávala 
podnikatelskou činnost a  vykazovala zisk, a  dále 
zejména s ohledem na skutečnost, že obec Vrané 
nad Vltavou při zohlednění uzavření smlouvy 
o postoupení budoucích pohledávek nabývá podíl 
ve společnosti Technické služby Dolnobřežanska, 
s. r. o., IČ 037 11 617, za kupní cenu, která odpoví-
dá nominální hodnotě vkladu na základní kapitál 
společnosti. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 
uzavřením této smlouvy.

III. deleguje
S  účinností od 1. 1. 2018 deleguje jako svého 
zástupce pro účast na veškerých budoucích val-
ných hromadách společnosti Technické služby 
Dolnobřežanska, s.  r. o., IČ 037 11 617, konaných 
do konce jeho funkčního období starostu obce 
a  pověřuje jej hlasováním na těchto valných 
hromadách, podpisem veškerých příslušných 
dokumentů a  prováděním veškerých jednání 
a výkonem veškerých práv a povinností, jež bude 
obec Psáry mít jako společník společnosti, jakož 
i souhlasí s tím, aby delegovaný zástupce zmocnil 
ke svému zastoupení další osobu;

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 55/6–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Psáry (opráv-
něná) a  Evou Šůrovou (povinná) na pozemcích 
p. č. 613/4 a 613/3 v k. ú. Psáry. Věcné břemeno je 
zřízeno bezúplatně.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 56/6–2017
I. schvaluje

8. rozpočtové opatření na rok 2017 – snížení 
o 2.200.000,- Kč.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 57/6–2017
I. schvaluje

Střednědobý rozpočtový výhled obce Psáry na 
roky 2018–2020.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 58/6–2017
I. pověřuje

Radu obce Psáry případným schválením rozpočto-
vého opatření obce na rok 2017 ke konci tohoto 
roku do maximální výše 300.000,-  Kč v  případě 

přijetí účelové dotace.
II. pověřuje

Radu obce Psáry schválením rozpočtových opat-
ření v  roce 2018, jde-li o  změny ve finančních 
vztazích k  jinému veřejnému rozpočtu (dotace), 
bezodkladně.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 59/6–2017
I. schvaluje

Rozpočet obce Psáry na rok 2018 ve výši 
119.467.312  Kč jako schodkový – příjmy ve výši 
52.798.500  Kč, financování ve výši 66.668.812  Kč 
a  výdaje ve výši 118.769.900  Kč, financování ve 
výši 697.412  Kč. Schodek bude kryt z  přebytku 
minulých let (2017).

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 60/6–2017
I. schvaluje

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, 
a  to v  plné výši pro neuvolněné místostarosty, 
členy rady, předsedy výborů a  komisí a  členy za-
stupitelstva v souladu s § 71–73 zákona o obcích 
a podle aktuálního prováděcího nařízení vlády za 
výkon funkce členům zastupitelstva od 1. 1. 2018.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 61/6–2017
I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k  regulaci 
hlučných činností.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 62/6–2017
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (dárce) 
a Základní školou Amos (obdarovaný). Předmětem 
smlouvy je převod movitých věcí dle přílohy 
smlouvy.

II. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(dárce) a  Mateřskou školou Štědřík (obdarovaný). 
Předmětem smlouvy je převod movitých věcí dle 
přílohy smlouvy.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 
1 (Šmerglová).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 63/6–2017
I. schvaluje

Poskytnutí odměn pro členy výborů a  komisí za 
činnost v  roce 2017 dle zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 64/6–2017
I. schvaluje

Výši poplatků na rok 2018 za svoz komunálního 
odpadu v  obci dle Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální 
odpad v nezměněné výši jako v r. 2017.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 65/6–2017
I. schvaluje

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva na rok 
2018: 14. února, 25. dubna, 20. června, 19. září.

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 33–2017 ze dne 13. 12. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 156/33–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Staving Olomouc s.  r. o. v souvislosti s budoucí 
výstavbou polyfunkčních domů včetně inženýr-
ských sítí na pozemcích p. č. 29/2, p. č. st. 15, p. č. 
23/2, p. č. 29/1 a p. č. 1089/19, v k. ú. Psáry. Výše 

finančního příspěvku je stanovena jako součin po-
čtu bytových jednotek a příslušné výši příspěvku 
odpovídající velikosti vnitřní plochy bytů.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 34–2017 ze dne 20. 12. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 157/34–2017
I. schvaluje

Uzavření dohody vlastníků provozně souvisejí-
cích vodovodů a  kanalizací a  smlouvy o  prodeji 
a  dodávce vody mezi obcí Psáry, Tondach Česká 
republika s. r. o. a Vodohospodářskou společností 
Benešov s. r. o.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
dohody/smlouvy.

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

RO Usnesení č. 158/34–2017
I. ustanovuje

Komisi v  zadávacím řízení „Nová škola pro Psáry 
a  Dolní Jirčany“ ve složení: Mgr. Ivana Šilhanová, 
Ing. Jaroslav Rybář, JUDr. Richard Sysel, Ing. Milan 
Oleríny, Ing. Alena Bartošková (MŠMT) a  náhrad-
níci: Marek Šnajdr, Ing. arch. Ondřej Píhrt, Milan 
Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Ing. Eva Koudelová 
(MŠMT).

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

RO Usnesení č. 159/34–2017
I. schvaluje

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.420,- Kč 
na kurz plavání pro žáka mateřské školy na základě 
žádosti ze dne 11. 12. 2017.

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

RO Usnesení č. 160/34–2017
I. schvaluje

Plán inventur za rok 2017. Inventury budou zahá-
jeny 2. 1. 2018 a ukončeny 15. 2. 2018.

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

RO Usnesení č. 161/34–2017
I. schvaluje

Směrnici pro poskytování benefitů zaměstnan-
cům obecního úřadu a  uvolněným zastupitelům 
obce Psáry.

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

RO Usnesení č. 162/34–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IZ-12–6000364/1 mezi obcí Psáry 
a  ČEZ Distribuce a.  s. na pozemcích p. č. 621/77 
a p. č. 1077 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
12.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 163/34–2017
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a Ivanou Bílkovou (prodávající) na polohovací pos-
tel zn. Meyra za kupní cenu celkem 7.000,- Kč.
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IV. ukládá
Starostovi Milanu Váchovi zabezpečit veškeré po-
třebné úkony směřující k realizaci tohoto usnesení 
v části III., konkrétně k uzavření smlouvy s účast-
níkem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější.

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

Usnesení č. 2/1–2018
I. souhlasí

S jednáním o úvěru ve výši maximálně 80 mil. Kč 

na realizaci výstavby „Nové školy pro Psáry a Dolní 
Jirčany“ a investic do infrastruktury obce.

II. zavazuje
K  dofinancování rozdílu mezi celkovými náklady 
projektu „Nová škola pro Psáry a  Dolní Jirčany“ 
a  poskytnutou dotací z  MŠMT v  rámci programu 
133–330.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2018 ze dne 17. 1. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 1/1–2018

I. schvaluje

1. rozpočtové opatření na rok 2018 – navýšení 

o 21.324,- Kč.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 2/1–2018
I. schvaluje

Uzavření dohody o členství v jednotce SDH Dolní 
Jirčany mezi obcí Psáry a Ondřejem Horákem.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2018 ze dne 14. 2. 2018
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr, Bc. Miloslav 

Burián, Ing. Jan Čihák, Ing. Petr Jaško, Vladimír Kadeřábek, Pavel Kuka (příchod 19.18 hod.), 
Ing. Antonín Rak (odchod 19.33 hod.)

Nepřítomni:  Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek, Pavel Otruba, Martina Šmerglová

Usnesení č. 3/2–2018
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

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

Usnesení č. 4/2–2018
I. bere na vědomí

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

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

Usnesení č. 5/2–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  úvěru mezi obcí Psáry 
a  Komerční bankou a. s. ve výši maximálně 
80 mil. Kč na zajištění financování akce Nová škola 
pro Psáry a Dolní Jirčany a investic do infrastruktu-
ry obce s dobou fixace 10 let a úrokovou sazbou 
1,79 % p. a.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu dojednáním konečného 

znění smlouvy o úvěru a jejím podpisem.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

V průběhu bodu příchod zastupitele Kuky.

Usnesení č. 6/2–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  dílo k  nadlimitní veřejné 
zakázce „Nová škola pro Psáry a  Dolní Jirčany“ 
mezi Obcí Psáry a  PKS stavby a.  s., IČ: 46980059, 
za celkovou nabídkovou cenu 317 227 349,50 Kč 
bez DPH.

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o  dílo k  nad-
limitní veřejné zakázce „Nová škola pro Psáry 
a Dolní Jirčany“ mezi obcí Psáry a PKS stavby a. s., 
IČ: 46980059. Předmětem dodatku je úprava čl. IV, 
odst. 1 – vyčíslení ceny díla s DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o  dílo 
a  dodatkem č. 1. Smlouva a  dodatek budou po-
depsány až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí 
dotace od MŠMT k jejich uzavření.

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

Po tomto bodu odešel zastupitel Ing. Rak.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  výpůjčce věci movité mezi 
obcí Psáry (půjčitel) a  Domovem Laguna Psáry 
(vypůjčitel) na bezplatnou výpůjčku polohovací 
postele Meyra.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem těchto 
smluv.

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

RO Usnesení č. 164/34–2017
I. schvaluje

Rozpočet školské právnické osoby Základní školy 
Amos, IČ 06289371, na rok 2018.

II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Základní školy Amos, 

IČ 06289371, pro rok 2018: plyn 140.000,-  Kč, el. 
energie 150.000,- Kč, vodné a stočné 40.000,- Kč.

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

RO Usnesení č. 165/34–2017
I. schvaluje

Rozpočet školské právnické osoby Mateřské školy 
Štědřík, IČ 06279457, na rok 2018.

II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Mateřské ško-
ly Štědřík, IČ 06279457, pro rok 2018: plyn 
200.000,- Kč, el. energie 150.000,- Kč, vodné a stoč-
né 60.000,- Kč.

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

 Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 35–2017 ze dne 28. 12. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 166/35–2017
I. schvaluje

9. rozpočtové opatření na rok 2017 – navýšení 
o 90.459,- Kč.

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

RO Usnesení č. 167/35–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  nájmu prostoru mezi obcí 

Psáry a RZ Development s. r. o. Předmětem smlou-
vy je nebytová jednotka č. 148/27 v  č. p. 148 na 
Sídl. Štědřík na dobu určitou 1 rok, nájemné činí 
10.000,- Kč/měsíčně.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2018 ze dne 10. 1. 2018
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Jan Čihák, 

Vladimír Kadeřábek, Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín Rak, Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián
Nepřítomni:  Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek, Pavel Kuka, Pavel Otruba

Usnesení č. 1/1–2018
I. bere na vědomí

• Protokol o otevírání obálek k nadlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce „Nová škola pro Psáry 
a Dolní Jirčany“,

• Protokol z  jednání komise ze dne 2. 1. 2018 
k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“,

• Protokol z  jednání komise ze dne 5. 1. 2018 
k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“,

• Protokol z  jednání komise ze dne 10. 1. 2018 
k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“,

• Zprávu o  hodnocení nabídek k  nadlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce „Nová škola pro 
Psáry a Dolní Jirčany“.

II. souhlasí
S  výběrem nejvhodnější nabídky, dle kritéria 
hodnocení nejnižší nabídkové ceny bez DPH, 

kterou byla vyhodnocena nabídka účastníka PKS 
stavby a.  s., sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059 
za 317 227 349,50 Kč bez DPH.

III. souhlasí
S uzavřením smlouvy o  dílo k  nadlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce „Nová škola pro Psáry 
a Dolní Jirčany“ s účastníkem, který podal nabídku 
s nejnižší nabídkovou cenou:
PKS stavby a. s., sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059, 
za celkovou nabídkovou cenu 317 227 349,50 Kč 
bez DPH.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

25. 4. 2018, 18 hod.
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�prosinec�2017�–�leden�2018
 9oprava povrchů nezpevněných komunikací,
 9sběr odpadků – příkopy, veřejná prostranství,
 9příprava návsi na vánoční trhy a úklid po akci,
 9úklid sněhu a posyp komunikací a chodníků,
 9zdravotní a  bezpečnostní prořezy stromů, úklid 
a odvozy větví,
 9 instalace svodu na dešťovou vodu v ulici Spojovací,
 9příprava podkladu a instalace zatravňovací dlažby 
pro parkování v areálu mateřské školky,
 9výměna prasklých prken v  oplocení sběrného 
místa v ulici V Třešňovce,

 9odstranění zeleně přesahující do komunikací, úklid 
v lokalitě K Hlásovu, Zátopkova, Hejrovského, Gen. 
Peřiny, Spojovací, pod návsí v Dolních Jirčanech, 
Štědřík,
 9malování chodby bytového domu č. p. 13,
 9zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.

Ivana Šimková
Co�nového�v knihovně

Zima končí a  začíná krásný jarní měsíc březen, 
který je zasvěcen všem milovníkům knih. Zvu vás 
proto stejně jako každý rok do naší obecní knihovny. 
To, co jste nestihli přečíst v zimě, dožeňte v březnu! 
Nechte se inspirovat řadou novinek, a pokud máte 
rádi knihy a jste nebo chcete-li být Vy nebo Vaše děti 
čtenáři, přijďte!

Knihovna i  knihovnice se na Vás těší v  úterý 
od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 16 do 20 hodin.

Nejste mobilní? Máte zdravotní 
problémy? Po dohodě přineseme 

vybrané knihy až k vám domů!
tel. 241 940 454, simkova@psary.cz

Usnesení č. 7/2–2018
I. schvaluje

Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany 
(příjemce) ve výši 55.000,– Kč. Příspěvek bude po-
užit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

II. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjem-
ce) ve výši 120.000,– Kč, z toho 50.000,– Kč je urče-
no na dětské družstvo a  20.000,– Kč na družstvo 
dorostu. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 
spojených s činností SDH.

III. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  SK Rapid Psáry 
(příjemce) ve výši 350.000,– Kč. Příspěvek bude 
použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.

IV. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 380.000,– Kč. 
Příspěvek bude použit k  pokrytí nákladů spoje-
ných s činností SK.

V. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina (pří-
jemce) ve výši 25.000,– Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s činností MS.

VI. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a TEAMGYM Dolní 
Jirčany z. s. (příjemce) ve výši 30.000,– Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činnos-
tí spolku.

VII. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

Usnesení č. 8/2–2018
I. schvaluje

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí 
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Domovem 
Laguna Psáry (příjemce). Předmětem smlouvy je 
dotace na rozvoj sociálních služeb poskytovaných 
občanům obce Psáry a  financování pečovatelské 
služby ve výši 300.000,– Kč

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení č. 9/2–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě – vodovodní řad mezi 
obcí Psáry (oprávněná) a  J.  Dvořáčkem (povinná) 
na pozemku p. č. 110/228 v k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 1.000,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě – vodovodní řad mezi 
obcí Psáry (oprávněná) a Staving Olomouc s.  r. o. 
(povinná) na pozemku p. č. 110/27 v  k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 1.000,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

Usnesení č. 10/2–2018
I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o  nočním 
klidu.

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

Usnesení č. 11/2–2018
I. pověřuje

Radu obce k dojednání konečného znění smlouvy 
o  spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/105 
Psáry, průtah“ mezi obcí Psáry a  Středočeským 
krajem a jejímu uzavření.

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

Usnesení č. 12/2–2018
I. souhlasí

S předloženou nabídkou společnosti Vodo hos po-
dářský rozvoj a výstavba a. s. na zajištění projektové 
dokumentace na připojení obce na štolový přiva-
děč – zdroj K13 a připojení obce na Posázavský vo-
dovod mimo Metodiku obce o zadávání veřejných 
zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách, která byla schválena zastupitelstvem 
obce dne 19. 4. 2017.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou zajištěním a  ob-
jednáním dílčích částí projektu.

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

Usnesení č. 13/2–2018
I. souhlasí

Se zadáním vyhotovení díla „Zpracování územ-
ního plánu Psáry, Dolní Jirčany“ mimo Metodiku 
obce o zadávání veřejných zakázek podle zákona 
č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, která byla 
schválena zastupitelstvem obce dne 19. 4. 2017, 
zpracovateli Ing. arch. Janu Veisserovi za cenu 
celkem 448.500,- Kč.

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

Vlasta Málková, místostarostka

Oblíbená prodejna opět otevírá
V minulých týdnech jsme se na obecním úřadu 

často setkávali s dotazy, co vznikne na místě uzavřené 
prodejny potravin na Štědříku vedle zahradnictví. 
Prodejna potravin sice skončila svůj provoz, ale nový 
majitel plánuje prodejnu brzy znovu otevřít a nabíd-
nout široký sortiment masa z českých chovů, uzeniny, 
pečivo, chybět nebude ani teplý pult zahrnující 
například polévky či oblíbený guláš. Součástí nabídky 
budou i lahůdky včetně salátů, chlebíčků a zákusků. 
Nový majitel je připraven vyjít vstříc poptávce 

zákazníků a rozšířit sortiment dle jejich požadavků. 
Předpokládané otevření prodejny je 1. března 2018.
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Nový územní plán
Po dlouhých přípravách je schváleno zadání 

územního plánu pro Psáry a  Dolní Jirčany. Roli 
výkonného pořizovatele územního plánu nám plní 
MÚ  Černošice, odbor územního plánováni. Obec 

musí vysoutěžit architektonickou kancelář, která 
připraví grafickou a textovou část ÚP. Předpokládané 
náklady na tuto část jsou na rok 2018 cca 800.000,- Kč.

Nádržka v Psárech
Rekonstrukce a odbahnění nádržky v Psárech bylo 

plánováno na podzim roku 2017, ale nepodařilo se 
ani do dnešního dne získat stavební povolení. 
Bohužel, nadřízený úřad nesplnil zákonnou lhůtu. 
Vlastně si nevzpomínám, že by tento úřad zákonnou 
lhůtu v posledních pěti letech alespoň jednou dodr-
žel. Okamžitě po získání stavebního povolení bude 
vypsána zakázka. Předpokládané náklady byly 
odhadnuty na 1.800.000,- Kč.

Projektová příprava posilování vodohospodářské infrastruktury
Další položkou v rozpočtu je projektová příprava 

přivaděče vody ze zdroje Želivka a  intenzifikace 
čistírny odpadních vod. Nejedná se pouze o samot-
nou čistírnu, ale i  o  soubor opatření, která budou 

postupně zvyšovat kapacitu hlavních stokových 
přivaděčů. Na rok 2018 se počítá s  částkou 
2.400.000,- Kč.

Oprava komunikace Na Vápence
Na setkání s obyvateli ulice Na Vápence se přítomní 

shodli, že je potřeba, abychom tuto vytíženou komu-
nikaci rozšířili a opravili. V lednu jsme nechali zaměřit 
těleso komunikace a okolní pozemky. V únoru pro-
běhlo pracovní setkání mezi projektantem a někte-
rými aktivními obyvateli z dané ulice, kteří popsali 
své historické zkušenosti. Po úpravě projektu a zadá-
vací dokumentace se přistoupí k vyhlášení veřejné 
zakázky na zhotovitele. Odhad nákladů je 
5.500.000,- Kč, dokončení plánujeme do října 2018.

Oprava mostku v ulici Za můstkem
Zmíněný mostek se měl opravovat již v roce 2017. 

Požadavky správce toku byly takového rozsahu, že 
byl projekt neprojednatelný, a  to zejména kvůli 
zásahům do soukromých pozemků. Hledá se tedy 

forma, která by měla být přijatelná jak pro majitele 
sousedních pozemků, tak i pro správce toku. V kaž-
dém případě je pro tuto akci v rozpočtu rezervována 
částka 3.300.000,- Kč.

Oprava márnic a přístavba kolumbária
Na obou hřbitovech již delší dobu plánujeme 

opravy a drobné úpravy márnic. V Dolních Jirčanech 
je nutné projednat veškeré zásahy s  majitelem 
pozemku, kterým je církev. Totéž se vztahuje i  na 

rozšíření kolumbária. Stávající kapacita 50 schránek, 
které byly instalovány v  roce 2014 je již bohužel 
zaplněna. Celkově počítáme s náklady 800.000,- Kč.

Kamerový systém Dolnobřežanska
Koncepce kamerového systému, který 

má dodávat Policii ČR informace o vozi-
dlech vjíždějících a vyjíždějících do obcí 
mikroregionu Dolnobřežanska, je v  pří-
pravě zadání výběrového řízení. Zatím je 

realizována pouze část na území 
Jesenice včetně Horních Jirčan. Na 
naši obec připadá spoluúčast 
1.200.000,- Kč, které jsou již rezer-
vovány v obecním rozpočtu.

Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce –  
co�nás�čeká�v roce�2018

Výstavba nové školy
Nové škole je věnován samostatný článek na 

str.  16. Aktuálně proběhlo výběrové řízení a  před-
pokládáme, že na únorovém zastupitelstvu bude 
schválena smlouva s dodavatelem stavby. Zároveň 
by měl být schválen i  infrastrukturní úvěr ve výši 

80 mil. Kč, který bude z části sloužit k dofinancování 
školy a z části na vodohospodářskou infrastrukturu. 
Z finančních prostředků, které jsme ušetřili v minulých 
letech, na tento projekt v  roce 2018 použijeme 
odhadem 44,5 mil. Kč.

Kruhový objezd
V březnu by měly být obnoveny práce na kruho-

vém objezdu. Dle Středočeského kraje, investora 
stavby, se začne zbouráním stávajícího mostu a stav-
bou mostu nového. Do té doby se bude využívat 
kyvadlová doprava na dnes již hotové cyklostezce, 
která má už připraven nájezd na stávající komunikaci. 
Obec na jaře dofinancuje odvodnění chodníku, který 
je v rámci výstavby kruhového objezdu naší investicí. 
Nájezdy pro areál nové školy jsou již realizovány. 
Otevřenou otázkou zůstává, jestli obec osadí střed 
kruhového objezdu nějakým uměleckým dílem, jak 
to bývá obvyklé např. v obcích západní Evropy.

Oprava mostu u Rubínu a na návsi s částečnou rekonstrukcí ulice Pražská
V  současné době projednáváme smlouvu se 

Středočeským krajem, která by řešila spolupráci při 
výstavbě nového mostu u  Rubínu. Cílem je nejen 
bezpečný provoz, ale i  zvýšení průtočného profilu 
a zlepšení průchodu vody v situacích, kdy důsledkem 
dešťů stoupá hladina potoka. Zároveň je plánována 
rekonstrukce silnice od obecního úřadu k  psárské 
návsi. V úvahách je i úprava samotné křižovatky Jílové 
x Libeř a  zlepšení její bezpečnosti. V  rámci této 
rekonstrukce je nutné, aby se zkapacitnila hlavní 
kanalizační stoka, a to dvojnásobně. Obec musí toto 
zkapacitnění provést před dokončením rekonstrukce 
vozovky, neboť poté by nás do hlavní komunikace 
Středočeský kraj, jako vlastník stavby, nepustil po 
dobu pěti let. Dále předpokládáme opravy 

a zkapacitnění mostku na návsi v Psárech. Po dokon-
čení této investice by měl správce toku zahájit pří-
pravu celkového zkapacitnění koryta potoka. Celkem 
si tato akce vyžádá odhadem 72 mil. Kč a  z  toho 
zhruba 15 mil. Kč bude hradit obec. Aktuálně jsem 
požádal Středočeský kraj o  finanční podporu této 
akce.

Příprava projektu cyklostezky – Tondach
Do koncepce Středočeského kraje se nám podařilo 

prosadit cyklostezku, jež je trasována na obecní polní 
cestě, která vede z bývalého JZD před vrátnici areálu 
Tondach. Dále jsme se shodli s vedením společnosti 
Tondach, že prověříme i cyklostezku od Tondachu 

ke kruhovému objezdu. Toto propojení by bylo jistě 
velmi užitečné. Vhodně by se tento úsek napojil na 
novou školu a cyklostezku do Jesenice. Náklady na 
projektovou přípravu jsou v rozpočtu odhadnuty na 
500.000,- Kč.

Oprava střech hasičských zbrojnic
Na požárních zbrojnicích v  Psárech i  v  Dolních 

Jirčanech potřebujeme opravit střechy. V rozpočtu 
je vyčleněno na obě střechy celkem 400.000,- Kč.
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Rozpočet�obce�Psáry�na�rok�2018�členěný�
dle paragrafů

Příjmy
§ text Kč

dotace 1 739 000
převody daní ze SR, místní 
poplatky

44 240 000

2310 nájem vodovodu VHS 1 750 000
2321 nájem kanalizace VHS 1 800 000
3399 divadlo, cvičení 60 000
3314 členství v knihovně 1 500
3612 nájmy a služby bytového 

hospodářství
650 000

3613 nájmy a služby nebyto-
vých prostor

300 000

3639 dohled VHS + provoz 
multikáry

158 000

3725 příspěvek na tříděný 
odpad

700 000

6171 nájmy pozemků 150 000
6310 příjmy z úroků 50 000
3633 příspěvky investorů 1 200 000

52 798 500
Financování

přebytek hospodaření 66 668 812
Příjmy celkem 119 467 312

Výdaje
§ text Kč

2212 komunikace 10 595 000
2219 cyklostezky 500 000
2221 dopravní obslužnost 750 000
2310 vodovod 1 750 000
2321 kanalizace 18 210 000
2333 vodní toky a nádrže 1 800 000
3111 mateřská škola 1 695 000
3113 základní škola 46 745 000
3314 obecní knihovna 30 000
3319 kniha o historii obce + 

kronika
487 000

3326 umělecká díla 400 000
3349 zpravodaj 175 000
3399 sbor pro občanské 

záležitosti
1 090 000

3419 sportovní kluby 900 000

3421 dětská hřiště 360 000
3429 ostatní zájmová činnost 30 000
3612 bytové hospodářství 520 000
3613 nebytové prostory 230 000
3631 veřejné osvětlení 1 300 000
3632 hřbitovy 920 500
3635 územní plán 1 078 000
3639 komunální služby / četa 2 716 400
3721 likvidace nebezpečného 

odpadu
250 000

3722 komunální odpad, SD 4 507 000
3725 tříděný odpad 1 700 000
3745 veřejná zeleň 4 155 000
4339 sociální pomoc rodinám 30 000
4399 sociální pomoc 

důchodcům
200 000

4351 pečovatelská služba, 
opatrovnictví

540 000

5212 plán ochrany životů 6 000
5311 obecní policie, kamerový 

systém
1 720 000

5512 požární ochrana 1 090 000
6112 zastupitelstvo obce 3 090 000
6171 činnost místní správy 9 040 000
6310 finanční operace / bank.

popl., úroky
60 000

6320 pojištění majetku 100 000
118 769 900

8124 splátka úvěru a půjčky 697 412
Výdaje celkem 119 467 312

Rekapitulace příjmů, výdajů 
a financování
Daňové příjmy 44 240 000
Nedaňové příjmy 5 619 500
Kapitálové příjmy 1 200 000
Dotace 1 739 000
Financování 66 668 812
Příjmy celkem 119 467 312
Výdaje 118 769 900
Financování/ splátka úvěru 697 412
Výdaje celkem 119 467 312

Vít Olmr, radní

Kam s objemným odpadem
Všichni obyvatelé Psár a Dolních Jirčan, kteří mají 

řádně zaplaceno za svoz domovního odpadu, mají 
rovněž nárok ukládat velkoobjemový domovní odpad, 
stejně jako bioodpad, na sběrném dvoře, ale v někte-
rých případech se naskýtá otázka, jak ho tam dostat. 
Obec Psáry poskytovala do letošního ledna možnost 
objednat si pro tento svoz služby technické čety 
obce, která přijela s  multikárou a odpad odvezla. 
Avšak tato služba je určena pouze pro výjimečné 
situace, jako je odvoz sedačky či lednice, a protože 
byla některými občany nadužívána a pracovníci obce 
byli často nuceni téměř vyklízet domy a byty, sou-
hlasila rada obce s omezením této služby striktně na 
rozsah původního účelu. Žádosti o odvoz většího 
množství odpadu budou odmítány.

Nabízí se tedy otázka, jak se nyní objemného 
odpadu zbavit. Řešením je objednání některé 
z  komerčních služeb – můžete si objednat odvoz, 
případně i lidi na vyklízení. Pokud vám však stačí 

odvoz odpadu, pak pro vás kromě 
komerčních služeb může být řešením 
i využití Technických služeb Dolnobřežanska s. r. o., 
které vám sice za svoji službu rovněž naúčtují tržní 
cenu, ale s ohledem na to, že jsou vlastněny jednot-
livými obcemi, smí generovat pouze omezený zisk, 
a tedy vaše peníze půjdou opravdu jen na úhradu 
nákladů. 
Informace o bioodpadech pro rok 2018

Svoz bioodpadu i pro letošní rok zajišťuje společ-
nost Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. v období 
od 4. 4. do 28. 11. 2018, smlouvu o svozu bioodpadu 
je proto třeba uzavírat s ní. Svoz bioodpadu bude 
i v letošním roce probíhat ve středu. 

Naši občané si mohou sjednat svoz bioodpadu 
přímo na obecním úřadě, kde zároveň zaplatí 
a vyzvednou si známku, kterou je třeba vylepit na 
popelnici. Protože se jedná jen o zprostředkování, 
je třeba platit poplatek za svoz na obecním úřadu 
HOTOVĚ. Smlouvy bude možné uzavírat od konce 
března.
Ceny svozů bioodpadu: 

 y 1× týdně – 34 svozů: 2.800,- Kč (nádoba vlastní), 
2.850,- Kč (nádoba pronajatá),

 y 1× za 14 dní (v sudém týdnu) – 16 svozů: 1.350,- Kč 
(nádoba vlastní), 1.600,- Kč (nádoba pronajatá).
Pro naše občany bude i v letošním roce připraven 

velkoobjemový kontejner na bioodpad před sběrným 
dvorem, a to i mimo provozní hodiny sběrného dvora. 

Informace o cenách a termínech svozu domovního 
a tříděného odpadu byly uveřejněny v minulém čísle 
Psárského zpravodaje.

Vít Olmr, radní

Zákaz�podomního�prodeje
Rada obce schválila na svém zasedání dne 31. 1. 

2018 nařízení, jímž se na území obcí Psáry a Dolní 
Jirčany zakazuje podomní a pochůzkový prodej. 
Ačkoliv je tento nešvar znám zejména v  bytových 
domech na Štědříku, vztahuje se zákaz na celé území 
obce.  

V  praxi to znamená, že pokud vám na zvonek 
zazvoní podomní prodejci bez ohledu na to, zda vám 
chtějí nabídnout levnější energie či třeba hrnce, stačí 
zvednout telefon a zavolat obecní policii na čísle 
775 775 978. Strážníci pak již budou postupovat dle 

zákona a příslušného prodavače vás zbaví. 
Nařízení se naopak nevztahuje na nabídky služeb, 

jako je čištění komínů, pojízdné prodejny či stánkový 
prodej předem ohlášený na Obecním úřadu Psáry.
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Milan Vácha, starosta, Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Krok za krokem k nové škole
K zahájení stavby nové školy už zbývá opravdu jen poslední krůček – smlouva byla podepsána, staveniště 

bylo předáno a během nejbližších dnů přijedou bagry a začne se stavět. V prvních měsících budou sice probíhat 
„jen“ terénní práce, ale už o prázdninách bychom měli vidět, jak se zvedají zdi budoucí školy, a na zimu by 
již stavba měla být pod střechou!

V lednu 2018 byla v rámci veřejné zakázky vybrána 
firma, která bude novou školu stavět – vítězem sou-
těže je akciová společnost PKS stavby, která splnila 
všechna kritéria a  nabídla nejnižší cenu 
317.227.350  Kč bez DPH. Ministerstvo školství 
a ministerstvo financí schválily předloženou doku-
mentaci a  MŠMT vydalo finální rozhodnutí 

o poskytnutí dotace v celkové výši 238.539.773 Kč. 
Předpokládané náklady celého projektu výstavby 
nové školy činí 412.081.816 Kč, z čehož již bylo z pro-
středků obce uhrazeno na projekční a  související 
práce 9,5 mil. Kč. Zbývající částka ve výši cca 
164 mil. Kč bude financována z více zdrojů – dotace 
SFŽP v  předpokládané výši 50 mil. Kč, dotace 
Středočeského kraje v  rozmezí 10–30 mil. Kč, pro-
středky rezervované v  rozpočtu obce Psáry (cca. 
55  mil. Kč) a  infrastrukturní úvěr ve výši rozdílové 
částky.
Co je již za námi:

 y 2008 hledání vhodné lokality pro novou školu,
 y 2009–2012 změna územního plánu, studie 
proveditelnosti,

 y 2013 nákup pozemků, architektonická soutěž,
 y únor 2014 vyhlášení výsledků architektonické 
soutěže,

 y 2015 příprava podmíněné stavby kruhového 
objezdu,

 y červen 2016 územní rozhodnutí,
 y září 2016 odevzdání investičního záměru na MŠMT,
 y listopad 2016 Vláda ČR schválila alokaci finančních 

prostředků,
 y duben 2017 stavební povolení,
 y srpen 2017 schválena registrace projektu na MŠMT,
 y září 2017 žádost o dotaci na SFŽP,
 y listopad 2017–leden 2018 veřejná zakázka,
 y únor 2018 rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT,
 y únor 2018 podpis smlouvy s PKS stavby a. s.

Co nás ještě čeká:
 y březen 2018 zahájení stavby,
 y duben 2018 dotační žádost Středočeský kraj,
 y říjen 2018 dotační žádost na vybavení odborných 
učeben,

 y zima 2018/2019 veřejné zakázky na dodavatele 
interiérů a vybavení,

 y červen 2019 dokončení stavby,
 y červenec–srpen 2019 stěhování,
 y září 2019 zahájení provozu.

Od září 2018 bude mít naše Základní škola Amos 
historicky první šesťáky!

Vzhledem k  tomu, jak dobře postupuje projekt 
nové školy, můžeme bez obav od září 2018 poprvé 
v  naší historii otevřít v  základní škole v  Dolních 
Jirčanech šestou třídu. Páťáci a jejich rodiče již nebu-
dou muset marně hledat místa na druhém stupni 
v okolních školách, žáci nebudou nuceni dojíždět do 

pražských základek. Na hlavní budově ZŠ Amos pro 
ně připravujeme novou třídu, kde stráví jeden školní 
rok. Pak už se přestěhují do nové školy, která bude 
mít vlastní budovu pro druhý stupeň. Vedení ZŠ Amos 
momentálně pracuje na novém školním vzdělávacím 
programu pro druhý stupeň a soustředí se na posílení 
pedagogického týmu, abychom šesťákům nabídli 
koncept vzdělávání, který svou kvalitou bude odpo-
vídat požadavkům dětí, rodičů i moderní společnosti 
a děti připraví na život, jaký je čeká.



18� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ÚNOR�2018 www.psary.cz� 19

Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Paměťová posilovna
Pro naše seniory, kteří chtějí 

mít v  dobré kondici nejen 
tělo, ale i paměť, probíhá na 
Obecním úřadu v Psárech 
každý druhý čtvrtek kurz 
Paměťová posilovna. 
Pokud se chcete přidat 

k partě pohodových lidí i vy, 
přijďte si vyzkoušet atmosfé-
ru našich setkání a natréno-
vat třeba některou 

z mnemotechnik.

Pojďte s námi za kulturou
Na jarní měsíce jsme pro vás připravili dvě skvělá 

divadelní představení:

1.  Na správné adrese  
aneb Holky z inzerátu

Ve čtvrtek 15. března se vypravíme do Branického 
divadla na známou komedii Na správné adrese 
aneb Holky z  inzerátu. Odjíždíme autobusem 
v  18  hodin z  tradičních zastávek Psáry, Psáry OÚ 
a Dolní Jirčany. Vstupenky lze zakoupit v pokladně 
obecního úřadu za zvýhodněnou cenu 200 Kč (původ-
ní cena 390 Kč).

Ve světě nesmírně úspěšná komedie plná vtipných 
situací a  nečekaných záměn – to je hra Marca 
Camolettiho Na správné adrese, kterou v Branickém 
divadle uvádí v nové úpravě pod názvem Na správné 
adrese aneb Holky z inzerátu. Z Paříže, kde měla v roce 
1966 premiéru, se přesouvá do současné Prahy. 
Odkvétající kabaretní hvězda Stella pronajímá v cen-
tru metropole luxusní byt – a  tak spolu na jedné 
adrese bydlí ještě klavíristka Julie, malířka Žofie a PR 
manažerka Marie. Všechny se nezávisle na sobě 
rozhodnou radikálně změnit život a všechny si, bez 
vědomí ostatních, dají inzerát – a kam jinam, než na 
Facebook. Záhy začne kolotoč nečekaných záměn. 
V hlavní roli se představí Uršula Kluková, jako malířka 
Žofie Patricie Solaříková, hvězda seriálu Ulice, která 
se na divadelních prknech objeví vůbec poprvé. 
Chybět nebude ani ředitel Branického divadla Václav 
Čížkovský, nebo syn Pavla Trávníčka Pavel Dytrt.

2.  Jo, není to jednoduché
Na úterý 24. dubna jsme pro Vás připravili diva-

delní představení Jo, není to jednoduché v divadle 
Palace. Odjezd autobusu ze zastávek Psáry, OÚ Psáry 
a Dolní Jirčany je v 17.15 hod. Vstupenky lze zakoupit 
již nyní v pokladně obecního úřadu za zvýhodněnou 
cenu 230 Kč (původní cena 449 Kč).

Jo, není to jednoduché je velmi oblíbená francouz-
ská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout 
doučování matematiky pod peřinou. Těšit se mimo 
jiné můžete na skvělého Jiřího Langmajera a Adélu 
Gondíkovou.

Kalendář akcí pro seniory
každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna

březen
1. 3. Trénování paměti 15.00 OÚ
5. 3. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

7. 3. Univerzita 3V – senioři 14.00 OÚ

14. 3. Výuka country tanců 10.00 Laguna
14. 3. Diskuzní středa 14.00 OÚ
15. 3. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
15. 3. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
15. 3. Trénování paměti 15.00 OÚ

17. 3. Jarní pochod (viz str. 24) 9.00

D. J., 
pohád.
louka

20. 3. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

21. 3. Univerzita 3V – senioři 14.00 OÚ
21. 3. Setkání seniorů – Čína 15.00 OÚ
22. 3. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

28. 3. Výuka country tanců 10.00 Laguna
29. 3. Kavárnička 10.00 Mozaika
29. 3. Trénování paměti 15.00 OÚ

duben
4. 4. Univerzita 3V – senioři 14.00 OÚ
5. 4. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
7. 4. Výlet – Manětín, Plasy
9. 4. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

11. 4. Výuka country tanců 10.00 Laguna

11. 4. Univerzita 3V – senioři 14.00 OÚ
12. 4. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
12. 4. Trénování paměti 15.00 OÚ
13. 4. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
24. 4. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

25. 4. Výuka country tanců 10.00 Laguna
26. 4. Kavárnička 10.00 Mozaika
26. 4. Trénování paměti 15.00 OÚ

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

Kurz keramiky
Ve spolupráci s Domovem Laguna otevíráme další 

kurz keramiky pro seniory. Kurz bude probíhat každý 
druhý čtvrtek v keramické dílně Laguny. Čas a termín 
bude ještě upřesněn. Přihlásit se můžete do 5. března.  
Počet míst je omezen, v případě zájmu tedy neváhejte 
dlouho!

Kurz ITC
Náplní tohoto nově otevíraného kurzu, který 

zahajuje svou činnost 15. března v  10 hodin pod 
vedením paní Veroniky Ontlové, bude základní úprava 
fotografií na PC, dle potřeb seniorů i programy Word, 
Excel, emaily, Facebook, … Přihlásit se můžete do 
8. března.

Více informací ke všem kurzům a možnost 
přihlášení: 

 y e-mail: malkova@psary.cz
 y tel. 602 714 101

Diskuzní středa
Zveme Vás na první letošní diskuzní středu 

s  místostarostkou Vlastou Málkovou. Setkání se 
koná na Obecním úřadu v Psárech dne 14. března 
od 14 hodin.
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Mgr. Jana Koutná

Dolní Jirčany a Psáry ve století republiky
Výročí – a to jakékoli – bývá zpravidla možností oslavit existenci, připomenout počátky, přiblížit proběhlé 

a  odžité. I tak významné výročí, jímž nepochybně vznik republiky je, by mělo obsáhnout děje a  události 
zpočátku nepatrné a  dnes i  zapomenuté. Výročí nestojí jen na velkých událostech, mají i  své všední dny. 
A právě o těch obyčejných okolnostech, které nejsou součástí velkých dějin, bychom Vám chtěli vyprávět. 
Vyprávět o tom, jaké byly Vaše obce – Dolní Jirčany a Psáry před sto lety a jak se v nich žilo v desetiletích 
následujících …

A začneme rovnou poměry v obcích – na počátku 
století se stále jednalo o dvě samostatné obce. Životní 
poměry v  obou byly poměrně identické – několik 
velkých sedláků, obyvatelé pracující v zemědělství 
či zhusta cestující za prací do hlavního města, počí-
nající spolkový život, jedna farnost, jedna škola.

A také obdobné starosti pánů starostů, kteří se 
snažili v bouřlivé době své obce všemožně zvelebit: 
„Jako ve všech jiných obcích, tak i v Psárech stoupají 
stále břemena obecní (rozumějte výdaje), nestoupají 
však v témže poměru příjmy k jejich uhrazení potřebné. 
V obci Psáry jsou to zejména výdaje na školní paušál 
a chudinství.“ (Psáry, 1908)

Doba to opravdu nebyla jednoduchá, obecní 
příjmy rostly pomalu a stále bylo za co platit. Je však 
jen čestné uvést, že obec se snažila prostředky inves-
tovat bohulibým způsobem, byť to jistě nebyla 
rozhodnutí jednoduchá. Například celých sedm let 
trvalo, než byla psárská obec schopna splatit dluh 
i  s  úroky občanské záložně za pořízení hasičské 

stříkačky s  příslušenstvím. V  roce 1900 ji pořídili 
u továrníka R. A. Smekala na Smíchově a vyplacený 
dlužný úpis se obci vrátil v  červnu 1907. Stříkačka 
stála celých 1.300 korun! (Psáry 1900–1907)

I v Dolních Jirčanech bylo konáno – starosta Vlček 
byl osvíceným a vzdělaným člověkem. Přispěl mimo 
jiné k povznesení vzdělání v obci. Při místní obecní 
škole založil Hospodářskou školu s večerním vyučo-
váním o 2 odděleních (i pro obec Psáry). Škola působila 
asi do roku 1908, kdy byla pro nezájem žactva zrušena. 
(Dolní Jirčany 1894–1908)

Dalším jeho počinem bylo, že nechal planinu 
„Vysoká“, odedávna porostlou vřesem a  náletem, 
zušlechtit pro „kulturu polní“. Celkem mělo jít takřka 
o 22 hektarů pozemků. Nechal vyměřit nestejné dílce, 
průměrem po 0,30 ha, které pak byly ve veřejné 
dražbě propachtovány místní chudině, a to za velmi 
nízké nájemné. I  tak obec získávala z  nájemného 
finanční prospěch, který mohl být následně použit 
pro další obecní výdaje.

Svůj čas investoval také do vybudování silničního 
spojení s Jesenicí. V letech 1897–1900 byla postavena 
okresní silnice Jirčany – Jesenice, která byla připojena 
na stávající státní silnici Benešovskou (dříve tzv. 
Lineckou). Stavbu financoval a  organizoval okres 
Jílové. Materiál potřebný na stavbu, zejména štěrkový 
kámen, byl dodáván ze sousední obce Psáry, a  to 
z tamějšího lomu „Na Vápence“.

V této souvislosti zmíníme vznik místního názvu 
„U Lávky“. V místě cesty byl asi 150 metrový rovinný 
úsek, kam spádově přitékala voda „z Vršků“, 
„Na Mokrém“ a od „sv. Jana“. Tento úsek byl hlavně 
v  období dešťů a  mokra podmáčen, často i  celý 
zavodněn a pod vodou. Potahy a vozy se pak musely 
tímto úsekem brodit. Pěším sloužila vedle zřízená 
dřevěná lávka – odtud tedy plyne místní pojmenování 
„U Lávky“. (Dolní Jirčany 1900)

A ještě se vraťme do Psár – v lednu 1912 byl nově 
regulován potok. O rok později bylo jednáno o při-
stoupení obce k akcionářům plánované místní dráhy 
Uhříněves – Modřany – Radotín, která měla obecně 
přinést lepší dopravní spojení a především podpořit 
výrobu v oblasti. Bohužel, následující válečné události 
již rozvoji místních železnic nepřály… (Psáry 
1912–1913)

Doba velké války byla pro obyvatele obou obcí 
dobou těžkých zkoušek. Mnoho mužů odešlo plnit 
svou vojenskou povinnost, postupně přitvrzovaly 

rekvizice, nastala doba velké bolesti a těžkostí…
„Vyzývám všechny pány majitele koní, aby zítra ráno 

o ½ 4 hodině ráno se svými koňmi ze zdejší obce vyrazili, 
aby včas do stanice odvodní komise v Jílovém přibýti 
mohli.“ (Psáry, 1914)

„Po dobu odvodů, až do 27. 5. 1916 včetně jest ve 
zdejší obci zakázáno čepovati pivo a veškeré lihoviny 
v dopoledních hodinách a veškeré hostinské a výčepní 
místnosti musí být o  10 hodině večer vyprázdněny 
a uzavřeny“. (Dolní Jirčany, 1916)

„Veškeré seno a sláma ze sklizně roku 1918 se zaba-
vuje ve prospěch státu a nesmí býti jiné osobě přene-
cháváno. Vývoz sena a slámy z obce bez povolení jest 
zakázán pod trestem do 2000 korun pokuty a vězení 
do 6ti měsíců!“ (Psáry, 1918)

Mnohé zápisy v dokumentech úředních i soukro-
mých přinášejí svědectví o minulém; použili jsme jen 
nepatrný kousek z celé velké mozaiky dalších zpráv 
– o válce, odchodech a návratech, těžkých podmín-
kách obyčejných lidí, oslavách konce války, zprávách 
o  založení republiky, které se tehdy proplétaly se 
strachem z velké epidemie chřipky – ty a další Vás 
jistě zaujmou i v chystané knize.

V letošním roce oslavíme sto let vzniku republiky a k tomuto významnému výročí vydává obec Psáry 
knihu o historii obcí Dolní Jirčany a Psáry. Jedná se o obsáhlou publikaci, na které historička Jana Koutná 
s místostarostkou Vlastou Málkovou pracují již dlouhou dobu a díky spolupráci s mnoha místními občany 
a pamětníky nasbíraly nepřeberné množství textů, fotek, dokladů a vzpomínek. Řada z vás také na knihu 
finančně přispěla. 

V následujících šesti vydáních Psárského zpravodaje vás bude Jana Koutná prostřednictvím úryvků 
z připravované knihy provádět historií našich obcí, a to právě obdobím posledních sto let. 

Cílem není přepisovat kroniky a staré záznamy do obsáhlé historické statě, rozhodli jsme se přiblížit 
tehdejší dění jako živoucí kaleidoskop drobných prožitků a dějů. Snad vás naše nová rubrika zařazená do 
Zpravodaje v tomto roce pobaví a také poučí …

za redakci Psárského zpravodaje Lucie Libovická
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Blahopřejeme všem našim seniorům, kteří 
v měsících březnu a dubnu oslaví svá životní jubilea

Ing. Jitka Svobodová

Fotosoutěž – Kopce a kopečky
V  průběhu let jsme podle zasílaných fotografií 

zjistili, že toulky po Čechách, Evropě či světě jsou 
velmi oblíbené, a věříme tedy, že nějaký ten krtinec, 
kopeček, kopec, horu či velehoru jste určitě nejen 
viděli, ale také zvěčnili pomocí fotoaparátu.

A pokud snad ne, máte do poloviny prázdnin, tedy 
do uzávěrky, dost času. Fantazii se samozřejmě meze 
nekladou, takže budeme rádi za každý neotřelý nápad. 
Ty nejlepší a nejpovedenější fotografie pak budou 
uveřejněny ve velkém či malém obecním kalendáři 
pro rok 2019, vylosovaní účastníci soutěže získají 
zajímavou cenu.

Podmínky pro zařazení vašich fotek 
do fotosoutěže:
Kdy: do 31. července 2018.
Jak: v elektronické podobě.
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 
NALEŽATO v  co nejlepší kvalitě (alespoň 2  MP). 
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. Zasláním 
fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v mate-
riálech obce Psáry.

Nejenom�Řím�–�putování�po�Rakousku�a Itálii
Ve dnech 17.–21. 4. se uskuteční dlouho plánovaný výlet do Itálie.
Kapacita zájezdu je již dávno zaplněna, budeme 

si tedy přát, aby se vše co nejlépe vydařilo. Pro naše 
účastníky máme dobrou zprávu; do ceny zájezdu se 
nám podařil vměstnat i výjezd lanovkou na Monte 
Baldo u jezera Garda. Další potěšující zprávou bude 
jistě i  to, že oproti původnímu rozsahu stravování 
(jen snídaně) budeme mít v případě včasného příjezdu 
na hotel zajištěnu i večeři. A to opět za původní cenu.
Ještě jednou tedy shrnutí programu:
1. den – odjezd v brzkých ranních hodinách, prohlídka 
vodního zámku Hellbrunn, proslaveného vodními 
hrami v Salzburgu. Podle situace zastávka v maleb-
ném historickém centru města Bischofshofen nebo 
večerní promenáda u moře v Lido di Jesolo. Přejezd 
do hotelu v blízkosti Benátek.
2. den – prohlídka romantických Benátek s neopa-
kovatelnou atmosférou. Uvidíme náměstí a  bazilku 
sv. Marka s  kampanilou a  Dóžecí palác. Těšit se 
můžeme na spleť úzkých uliček, řadu mostů a můstků, 
včetně nejfotografovanějšího Ponte di Rialto. Cestou 
uvidíme benátské ostrovy včetně Murana, proslulého 
bohatou sklářskou historií. To vše pohodlně z paluby 
lodi. Odpoledne odjezd do hotelu poblíž Říma.
3. den – po snídani celodenní návštěva hlavního 
města Itálie. Pro co nejpohodlnější prohlídku zvolíme 
vyhlídkový autobus, který nás zaveze k nejznámějším 
místům věčného města. Postupně tak budeme moci 
obdivovat Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, 
Piazzu Venezia, Fontanu di Trevi či Španělské 
schody. V malebných uličkách ochutnáme vynikající 
italskou zmrzlinu a pravou římskou pizzu.
4. den – celé dopoledne strávíme ve Vatikánu. 
Uvidíme baziliku sv. Petra s Michelangelovou Pietou 
a Berniniho kolonádou, projdeme se po vatikánských 
muzeích, kde budeme moci obdivovat Sixtinskou 
kapli, Rafaelovy síně nebo Láokoónova sousoší. 

Odpoledne přejezd k  jezeru Lago di Garda. 
Ubytování v hotelu.
5. den – procházka do středověkého městečka 
Sirmione, kam z pevniny vedl pouze padací most. 
Poté výjezd lanovkou na Monte Baldo, kde se nabízí 
unikátní výhledy na jezero a jeho okolí. Odpoledne 
krátká zastávka v městě Brixen, známém někdejším 
pobytem Karla Havlíčka Borovského. Návrat domů 
v pozdních nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, 4× ubytování v hotelu 
s  polopenzí, průvodce, vstupné (zámek Hellbrunn, 
loď v Benátkách, vyhlídkový autobus a místní doprava 
Řím, Vatikánská muzea, lanovka na Monte Baldo). 
Změna programu vyhrazena.

Prosíme o zaplacení doplatku ceny zájezdu v částce 
5 900,- Kč (obsahuje veškeré vstupy v částce 2 960,- Kč) 
na obecním úřadu do 9. 3. 2018. Cena neobsahuje 
pojištění léčebných výloh, které si můžete připlatit 
(200,- Kč). Cena zájezdu může být upravena tehdy, 
pokud by se navýšilo vstupné do objektů nebo došlo 
ke změně kurzu eura.

Účastníci zájezdu obdrží podrobné informace 
nejpozději měsíc před odjezdem.

Vzhledem k novým zpřísněným pravidlům pro uveřejňování osobních 
údajů nebudeme nadále jmenovitě gratulovat, zároveň je však tento prostor 
v časopise zdarma k dispozici těm, kdo chtějí svým blízkým popřát. V případě 
zájmu se obracejte na redakci na emailu: psarskyzpravodaj@psary.cz nebo 
na tel. 603 477 211, Lucie Libovická.
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Josef Hájek

Srdečně�Vás�zveme�na�1.�jarní�pochod�dne�17. března
Srdečně vás zveme na jarní pochod od 

pramene k  soutoku Zahořanského 
potoka pod vedením Josefa Hájka. 

Sraz účastníků je v 8.30 v Dolních 
Jirčanech na „Pohádkové louce“ 
(křižovatka Javorová 
a Ke Kukaláku), startujeme v 9.00 
a  v  9.30 ze psárského hřiště. 
Odtud pokračujeme dál směrem 
na Zahořany, kde budeme mít 
přestávku na opečení špekáčků 

a  malý odpočinek. Do Davle 
bychom měli dorazit asi ve 14 hod. 

Domů nás odveze autobus. Trasa je 
dlouhá přibližně 15 km.

S sebou dobrou náladu, nožík a pev-
nou obuv. Všechny zájemce prosíme o registraci na 
webových stránkách obce Psáry www.psary.cz. 

Vstupné je dobrovolné.

Více informací: Vlasta Málková, tel.: 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz

Za organizační tým Martina Jedličková a Honza Honek

Psárský sedmiboj aneb putování za pokladem
Pokud fandíte sportovním, logic-

kým či únikovým hrám, zkrátka 
všem těm, které vyžadují fyzickou 
zdatnost, zdravý logický úsudek, 
mrštnost a v neposlední řadě důvtip 
a  taktiku, pak rozhodně navštivte 
28.  dubna Psáry, lokalitu Na 
Vápence.

Pro letošní rok jsme se rozhodli 
změnit tradiční Psárský sedmiboj 
ve hru, která svým charakterem bude připomínat 
legendární dobývání pevnosti Boyard.

Dvou či tříčlenné hlídky budou muset na stano-
vištích získat indicie k  tomu, aby dokázaly vyluštit 
heslo, pod kterým je ukrytý ten jediný správný klíč, 
který otevírá truhlu s pokladem.

Na stanovištích se, stejně jako ve známé televizní 
soutěži, setkají s moudrým poustevníkem, který je 
zavede do světa hádanek, budou potřebovat sílu 
v soubojích se siláky i důvtip při řešení nástrah cesty.

Pro bližší orientaci ve hře budou její pravidla 
vyvěšena začátkem dubna 2018 spolu s registracemi 
na webových stránkách obce Psáry (www.psary.cz).
Co je třeba vědět již nyní:

 y datum konání: 28. dubna od 14 hod.

y  kde: Psáry, lokalita Na Vápence
y  vstupné: 30 Kč
y  registrace: začátek dubna 2018 

na www.psary.cz
y  kdo se registruje: 2–3členné 

hlídky
y  kategorie: mladší (5–9 let), starší 

(10–14 let)
Pojďte s námi získat klíče k psár-

skému pokladu a hlavně zjistit, co 
nebo kdo to vlastně je! Těšíme se na Vás!

Vlasta Málková, místostarostka

Senioři si naši pozornost zaslouží

Jak jste se mohli v minulých vydáních Psárského 
zpravodaje dočíst, obec vyhrála 1. místo v  soutěži 
vypsané Ministerstvem práce a  sociálních věcí ČR 
o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu s názvem 
„Obec přátelská seniorům 2017“. Toto fantastické 
umístění, které bylo uděleno díky ambiciózně při-
pravenému projektu péče o  seniory v  naší obci, 
přineslo finanční dotaci ve výši 992 300 Kč určenou 
na úhradu nákladů projektu v roce 2017.

Projekt byl realizován v  období od 1. ledna do 
31. prosince 2017 a byl rozdělen do série pravidelných 
přednášek, workshopů a výjezdů pro seniory. Zvolené 
způsoby realizace aktivit na sebe logicky navazovaly, 
byly vzájemně provázány a korespondovaly s téma-
tem Univerzity třetího věku. Není náhodou, že projekt 
zaujal odbornou porotu, protože navazoval na šest 
let zkušeností sociální komise, která tyto aktivity 
v naší obci organizuje již od roku 2010.

Cílem projektu bylo stejně jako v minulých letech 
aktivní zapojení seniorů do společenského dění 
v  obci, se snahou prostřednictvím vzdělávacích 
a rukodělných aktivit udržet danou cílovou skupinu 
co nejdéle společensky aktivní a v jejím přirozeném 
rodinném prostředí.
Jaké aktivity jsme pro naše seniory připravili?

 y nově zařazený kurz angličtiny pro začátečníky 
a  pokročilé s  možností konverzace s  rodilým 
mluvčím,

 y trénování paměti,

 y kurz ICT,
 y keramika,
 y korálkování,
 y kavárnička seniorů,
 y zdravotní cvičení v Laguně,
 y chůze s trekovými holemi,
 y výuka country tanců, na které si naše seniorky 
ušily country oblečení,

 y večery s harmonikou,
 y večery s country tanci,
 y toulky Prahou, na které bude v  letošním roce 
navazovat série výletů s názvem Poznáváme krásy 
Čech a Moravy,

 y přednášky na téma Poznávání světa,
 y přednášky na téma Příprava historické knihy o obci. 
Velkým úspěchem je pro seniory a nadšence z řad 
zájemců o historii obcí Psáry a Dolní Jirčany vznik 
knihy, která mapuje historii obcí a  bude sloužit 
i dalším generacím,

 y studium na Univerzitě třetího věku ČZU, která se 
v obci těší velké oblibě již třetím rokem,

 y z dotace byly zakoupeny notebooky pro seniory, 
a to včetně programů, např. právě na výuku ang-
lického jazyka, na úpravu videí i  na trénování 
paměti.
Co nás na této získané dotaci těší nejvíce, je fakt, 

že naši senioři se mohli zúčastnit tolika akcí, výletů, 
kurzů či společného setkávání, a  to vše s  finanční 
podporou.

Děkujeme firmě Staving Olomouc, která 
společně se svými obchodními partnery 
zorganizovala charitativní akci, na které 
se vydražily výrobky seniorek a klientů 
Domova Laguna Psáry.

Celkem se vybralo 100 tisíc korun 
a výtěžek byl rozdělen na dvě části. První 
dostal pro své klienty Domov Laguna 
a  druhou mohou na své akce využít 
senioři Psár a Dolních Jirčan.

D
E
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Vlasta Málková, místostarostka

Dvoudenní výlet do sklípku
Ani v letošním roce nebude v nabídce akcí připravovaných pro naše občany chybět oblíbený dvoudenní 

výlet do sklípku kombinovaný s návštěvou kulturních památek, který se uskuteční v termínu 22.–23. září.

Co nás tentokrát čeká?
Autobusem pojedeme ze Psár/Dolních Jirčan na 

zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Po jeho prohlídce 
se odpoledne ubytujeme, stejně jako vloni, ve Znojmě 
v Hotelu U Divadla, kde také společně povečeříme. 
Poté se přesuneme ke sklípku do Tvořihráze u Znojma 
a  večer otevřeme degustací prvního vzorku vína/
burčáku přímo na naučné vinici. Čeká nás přibližně 
půlhodinový netradiční výklad o  vinicích (odrůdy, 
rozdíl jednotlivých odrůd ve vzhledu, chuti, terroir atd.), 
během kterého budeme ochutnávat bobule přímo 
z keřů a porovnávat jejich chuť. Na degustaci vín se 
přesuneme do sklípku, který sousedí s vinicí a nachází 
se ve sto let staré původní kamenné místnosti. Tím 
však večer nekončí, čeká na nás volná zábava, občer-
stvení k vínu, muzika a posezení v nově vybudované 
vinárně, která je součástí tohoto komplexu. V nočních 
hodinách nás převeze autobus zpět do hotelu.

Po snídani si prohlédneme královské město 
Znojmo pod vedením průvodce.

Předpokládaná cena zájezdu je 1 690 Kč, program 

se ještě může měnit.
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, pobyt ve 

sklípku, degustaci sudového vína, burčák, večeři/
občerstvení, snídani, vstup na zámek i průvodce po 
Znojmě.

Zájemce o  výlet prosíme o  vyplnění přihlášky, 
kterou naleznou na www.psary.cz. Platbu uhraďte 
na OÚ u pí Šimkové.

Jaroměřice nad Rokytnou
Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří 

k  nejmohutnějším stavbám 1. pol. 18. stol. u  nás 
i  v  Evropě. Původní středověká tvrz byla koncem 
16. stol. přestavěna na renesanční zámek. Do barokní 
podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího 
rodu Questenberků, který vlastnil jaroměřické panství 

v  letech 1700–1737. Současně s budovami vznikla 
i  zámecká zahrada francouzského typu. Na druhé 
straně říčky Rokytné, na jejíchž březích se park roz-
kládá, pokračuje rozsáhlá část v anglickém stylu. Ve 
své nejslavnější době byly Jaroměřice nad Rokytnou 
centrem kulturního života a měly velkou knihovnu, 

galerii, divadlo a vlastní kapelu. Jednotlivé místnosti 
zámku jsou v současné době zařízeny podle jejich 
bývalých funkcí a navráceny účelům, ke kterým dříve 

sloužily. Jsou zde také zastoupeny dobové hudební 
nástroje a  další předměty související s  hudebním 
životem na zámku.

Znojmo
Znojmo je významné královské město, založené 

Přemyslem Otakarem I., ve kterém návštěvníci nalez-
nou množství zachovaných historických pamá-
tek: rotundu svaté Kateřiny (jednu z nejstarších v ČR) 
s unikátní vnitřní výzdobou románských přemyslov-
ských fresek z  12. století a  dvě vyhlídkové věže 
(Radniční věž,  Vlkova věž).  Za prohlídku jistě stojí 
i zachované městské opevnění, četné gotické, rene-
sanční a  barokní domy, Střelniční věž v  městském 
parku, několik kostelů s bohatou vnitřní výzdobou 
a dominantní chrám sv. Mikuláše i nedaleko od něho 
stojící dvoupatrovou svatováclavskou kapli.

Znojemské podzemí je jedním z nejrozsáhlejších 

podzemních labyrintů ve střední Evropě, jehož 
počátky vzniku se datují do 14. století. Spletitá pod-
zemní síť chodeb má délku 27 km pod historickým 
jádrem města a  místy má až 4 patra. Všechna pří-
stupná nejsou, ale kromě klasické prohlídkové trasy 
nabízí i speciální 3 adrenalinové.

Na západním okraji města se nachází Znojemský 
hrad a v jižní části také Loucký klášter, který byl po 
staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních kom-
plexů ve střední Evropě, dnes v jeho části sídlí vinařská 
společnost Znovín Znojmo. Městem jezdí oblíbený 
turistický vláček a  do vinařských oblastí  lze využít 
Vinobus.

Jednodenní výlet na zámek Manětín a do kláštera Plasy
Sociální a kulturní komise pro vás připravila jed-

nodenní výlet do západních Čech s návštěvou dvou 
zajímavých architektonických skvostů.

Naší první zastávkou bude barokní zámek Manětín. 
Zde se tentokrát budeme moci seznámit s  hraběcí 
rodinou Lažanských. Kromě interiérů zámku si prohléd-
neme také půvabnou zahradu a park. Kdo bude mít 
chuť, bude moci poobědvat v zámecké restauraci.

Až se posilníme, vydáme se k druhému cíli výlet-
ního dne, kterým bude klášter Plasy. Konvent nechal 
založit na několika tisících dubových pilotách Jan 
Blažej Santini Aichel. Při prohlídce navštívíme barokní 
lékárnu, budeme moci obdivovat umělecká díla 
Jakuba Antonína Pinka či Matyáše Bernarda Brauna. 
Vrcholem pak bude Santiniho samonosné točité 
schodiště.

Výlet se uskuteční v sobotu dne 7. dubna.
Odjezd z obce v 8.30 hod., návrat domů v pozdně 

odpoledních hodinách.
Cena: 350 Kč, přihlásit se můžete do 9. 3.
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Základní škola Amos

Informace�o zápisu�k povinné�školní�docházce
Stručný přehled nejdůležitějších informací (více na www.zsamos.cz)

Důležité termíny
 y Konzultačně–informační schůzka pro rodiče 
předškoláků se koná ve středu 21. března v 16.00 
hod. v budově Hlavní 13 (bílá škola).

 y Den otevřených dveří se uskuteční v  úterý 
27. března. Ukázkové hodiny se konají od 8.00 
do 11.30 hod. v budově Hlavní 13 (bílá škola).

 y Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 
2018/2019 bude v  hravém duchu,  proběhne 
v budově školy Pražská 795 (zelená škola) od 15.00 
do 18.00 hod. ve středu 4. dubna.

 y Nepřijatým žákům budou rozhodnutí v písemné 
podobě rozeslána poštou dne 9. dubna.

 y Přijatým žákům nebude rozhodnutí v  písemné 
podobě doručováno, seznam přijatých žáků bude 
dne 9. dubna 2018 zveřejněn na vývěsce u hlav-
ního vchodu školy a na webových stránkách školy: 
www.zsamos.cz (elektronická vývěska).

 y Schůzka rodičů budoucích prvňáků se koná ve 
středu 30. května v 16.00 hod. v budově Hlavní 
12 (hlavní budova, třída 5.B) Dozvíte se zde: roz-
dělení žáků do tříd, informace o organizaci školního 
roku i samotné výuky, důležité termíny, odevzdání 
přihlášek na kroužky a kurzy, odevzdání přihlášek 
do školní družiny, odevzdání přihlášek ke školnímu 
stravování aj.

Věk dítěte
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k povinné 

školní docházce dítě narozené od 1. 9. 2011 do 
31. 8. 2012.

 y Žák s odkladem povinné školní docházky z před-
chozího roku není automaticky žákem školy, kde 
absolvoval zápis. Zákonný zástupce musí dítě 
přihlásit do vybrané školy v termínu zápisu.

 y Dítě, které dosáhne šestého roku od září 2018 do 
prosince 2018, může být přijato pouze na základě 
doporučujícího vyjádření pedagogicko-psycho-
logické poradny.

 y Dítě, které dosáhne šestého roku od ledna 2019 
do srpna 2019, může být přijato pouze na základě 
doporučujícího vyjádření pedagogicko-psycho-
logické poradny a odborného lékaře.
Povinná školní docházka se vztahuje i na cizince, 

kteří mají na území České republiky trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, a azy-

lanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Výběr školy
Zákonný zástupce si může pro žáka zvolit jakou-

koliv základní školu. Dítě může přijít k zápisu do více 
základních škol, ale přijato může být pouze na jednu 
základní školu. Ředitel školy je však povinen před-
nostně přijmout žáky s  místem trvalého pobytu 
v příslušném obvodu školy. Spádovou oblast ZŠ Amos 
stanovuje zřizovatel (OÚ Psáry).

Postup školy při přijímání žáků
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel 

školy za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 
Sb. (školský zákon) v  platném znění a  na základě 
těchto kritérií:
1. žáci s  trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu 

školy (obce Psáry – Dolní Jirčany),
2. ostatní zájemci.

Co si vzít s sebou
Veškeré formuláře a  vzory žádostí nutných pro 

zápis či odklad jsou na webových stránkách ZŠ. 
V zájmu urychlení přijímacího řízení mohou zákonní 
zástupci požadované dokumenty přinést již 
vyplněné.
K zápisu je nutno přinést:

 y žádost o přijetí případně také žádost o odklad,

 y čestné prohlášení, že dítě nebylo přihlášeno v jiné 
základní škole k  zápisu k  povinné školní 
docházce,

 y rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 
dítěte,

 y občanský průkaz zákonného zástupce,
 y u cizích státních příslušníků doklad o oprávnění 
k  pobytu v  ČR, rodný list s  úředně ověřeným 
překladem,

 y u dětí s odkladem povinné školní docházky roz-
hodnutí o povoleném odkladu z minulého školního 
roku.
Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, ovšem 

doporučujeme ji.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně 

nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný 
zástupce dítěte písemně požádat o odklad povinné 
školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být 
podána řediteli školy do 31. 5. 2018 a  doložena 
posouzením pedagogicko-psychologické poradny 
a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Seznam věcí do 1. třídy
Protože se škole každoročně podaří získat pro žáky 

1. tříd na školní pomůcky dopředu neznámou částkou 
a škola si může sama určit, co přesně z těchto peněz 
pořídí, žádáme rodiče, aby nakoupili pouze zásadní 
věci (přezůvky, tašku a penál) a se zbytkem počkali 
na začátek září, kdy se od třídních učitelů dozvědí, 
co přesně je potřeba opravdu zajistit.
V  poslední době rodiče zpravidla zajišťují 
následující:

 y aktovka na záda: desky na sešity, náčrtník, 5× obal 
na sešity A5,

 y penál: guma, nůžky s  kulatými špičkami, malé 
pravítko (20 cm), tužky (č. 2 a  č. 3), trojhranné 
pastelky (12 barev),

 y cvičební úbor v látkové tašce: triko, trenky, boty 
s bílou podešví, sportovní obuv na hřiště, míček 
(tenisák), švihadlo,

 y pomůcky na výtvarnou výchovu: lepidlo na papír, 
modelína, voskové pastelky (6 barev), temperové 
barvy (10 barev) + paleta, vodové barvy, štětce 
kulaté (č. 6, č. 10), štětec plochý (č. 10), kelímek 
na vodu, ochranný oděv na výtvarnou výchovu, 
igelitový ubrus na lavici, hadřík (cca 20×20 cm), 
tuš, špejle,

 y kancelářské potřeby: balík kancelářského papíru, 
sada barevných papírů, 30× čtvrtka, euroobaly 
50×, kancelářský šanon,

 y přezůvky (s pevnou patou), polštářek na sezení, 
papírové kapesníky.

Martina Šmerglová, ředitelka Mateřské školy Štědřík

Do školy ano či ne
Blíží se zápis do základní školy a  to je čas, kdy 

někteří rodiče zvažují, zda neodloží školní docházku 
svého dítěte ještě o jeden rok.

Odklad školní docházky je akt, který je třeba pečlivě 
zvážit. Aby se nestalo, že odklad dostane dítě, které 
ho nepotřebuje, nebo naopak do školy půjde dítě, 
které ještě není zralé. V obou případech to negativně 
ovlivní další školní úspěchy.

Hlavní roli v přípravě dětí na školu a v podpoře 
jejich vývoje hrají rodiče. Mateřská škola svoji výcho-
vou a vzděláváním tuto úlohu doplňuje. Rodič zná 
své dítě nejlépe, ale paní učitelky ho vidí v každodenní 
interakci s  ostatními dětmi, ve styku s  autoritou, 
v situacích, kdy je samo za sebe. Ony jsou prvními 
rádci, zda do školy ano, či ne.

Odklad školní docházky nesouvisí s mírou inteli-
gence dítěte, jak se mnoho rodičů domnívá, ale 
s mírou jeho zralosti. A za úroveň školní zralosti je 

odpovědná centrální nervová sousta-
va, která svůj vývoj dokončuje okolo šestého roku 
věku, u  někoho dříve, u  někoho později. Zralost 
můžeme do určité míry ovlivnit, ale nemůžeme ji 
uspíšit.

Mezi hlavní oblasti, které rozvíjíme a které hod-
notíme, patří zrakové a sluchové vnímání, schopnost 
koncentrace pozornosti, vyjadřování, komunikativní 
dovednosti, grafomotorické dovednosti, sociální 
dovednosti, sebeobsluha. Důležité je též vnímání 
času a prostoru, pravolevá orientace, schopnost řešit 
problémy, třídit a  seskupovat objekty, schopnost 
soustředit se a zapamatovat si. Zralý předškolák je 
motivovaný učit se novým věcem, zvládá započatou 
práci dokončit a neodbíhá od ní.

Nezralost v  těchto oblastech ovlivní úspěšnost 
budoucího školáka a může být příčinou specifických 
poruch učení.
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Renata Dlouhá

Internetu se bát nemusíme

V průběhu měsíce ledna proběhl ve všech třídách 
Základní školy Amos ve spolupráci s  neziskovou 
organizací Proxima Sociale preventivní interaktivní 
program „Bezpečný internet“. V  průběhu dvou 
vyučovacích hodin si děti povídaly a hrály, přiměřeně 
ke svému věku, na téma, které se stává celospole-
čenským problémem.

Internet nabízí nezměrnou škálu možností pro roz-
voj dítěte, ale bohužel současně s  tím i  spoustu 
nástrah, které mohou jeho zdravý vývoj ohrozit.

Děti si spolu s  lektorkami povídaly například 
o nebezpečí při vkládání fotografií či videí na internet. 
Všichni živě diskutovali o tom, co na internet vložit 
lze a co by naopak mohlo někomu ublížit. Kupodivu 
i  naše děti ve věku 6–12 let mají s  vkládáním na 

Monika Mazúrová, učitelka nepovinného předmětu Poznáváme přírodu

Návštěva�Triloparku�děti�nadchla
V pátek 19. ledna odpoledne se 29 dětí a tři odváž-

né ženy, paní učitelky i paní asistentka, vypravily do 
pražského Triloparku.

Expozice období pravěku v Triloparku je perfektně 
připravena. Děti si zde mohou prohlédnout zástupce 
živočichů i rostlin určitého období prvohor, seznámí 
se i s prostředím té doby.

Naše návštěva začala přednáškou a vysvětlením 
základních pojmů, jako je např. zkamenělina nebo 
paleontolog.

Vynikající paleontolog Mgr. Zedník, který shodou 
okolností má  k  psárskojirčanskému území blízký 
vztah, neboť má v okolí Vápenky chaloupku, spolu 
se svými kolegy připravili opravdu pěkný program 
i prostředí expozice. Po přednášce děti svými dotazy 
udělaly vědcům  velkou radost.  Pan magistr měl 

mnohokrát co dělat, aby dětem odpověděl na jejich 
téměř odborné dotazy. Kryštof Hájek si pro jistotu 
přivezl s sebou i knihu o období pravěkých zvířat.

Děti si následně směly v dílničkách vyrobit odlitky 
různých pravěkých živočichů (trilobitů, lebek pravěkých 
zvířat apod.), či si udělat výbrus zkameněliny na vzorku 
horniny. Své výrobky si mohly odnést domů. Kostry, 
lebky, klouby či zkameněliny mohly děti i  kreslit. 
Nakonec byl vyhlášen TOP  výkres a  uspěla kresba 
Tomáše Horkého. I jiné práce byly skvělé!

Při návratu byly děti bohužel svědky nepříjemného 
chování řidiče linky 332, ale zastal se nás jeden spo-
luobčan z Dolních Jirčan, a i tato situace je pro děti 
výchovně cenná! Našemu spoluobčanovi tímto velice 
děkujeme! Vrátili jsme se všichni v  pořádku, snad 
spokojení a  šťastní, domů k  rodičům. Akce je pro 
mne velkou výzvou k přípravě další výpravy!

internet poměrně bohaté zkušenosti.
Dalším tématem byl čas strávený u počítače a díky 

dětské upřímnosti vyšlo najevo, že i v naší škole je 
spousta dětí, které u počítačových her stráví v kuse 
i několik hodin. Následně samozřejmě opět došlo na 
diskusi, proč je několikahodinové hraní her pro děti 
nebezpečné. Děti samy navrhovaly, jakým způsobem 
si i školák v jejich věku může délku pobytu u počítače 
korigovat, a dobrých nápadů měly mnoho.

Spousta dětí také zná Facebook, a  přestože je 
přístupný dětem až od 13 let, bohužel i někteří naši 
školáci ho nejen znají, ale  mají s  ním i  bohaté 

osobní zkušenosti. Do jakých nebezpečných situací 
se například děti při komunikaci přes internet mohou 
dostat, jim následně lektorky ukazovaly dramatickou 
formou. Děti si poté samy  v  několika samostatně 
připravených a  sehraných scénkách zkoušely, jak 
podobné situace řešit.

Věřme tedy, že se při preventivním programu 
školáci nejen dobře bavili, ale že si z  něj odnesli 
i  poučení a  bezpečné užívání počítače či interne-
tu  přispěje k  jejich rozvoji a  neohrozí  zdravý 
životní styl.

Prodej medu 
přímo od včelaře

Kutná 68, Psáry
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Mateřská škola Štědřík

Dana Kristen

Cesta ke krmelci
V zimních měsících, konkrétně od prosince, chodí 

děti z MŠ Štědřík pravidelně každý týden do psárského 
lesa ke krmelci. Při první návštěvě čekalo děti ze třídy 
Soviček velké překvapení, které jim přichystal hajný 
Ladislav Rácz. U krmelce, který je postavený u lesní 
cesty kousek od rybníku Kukalák, byla připravena 
mikulášská nadílka (velké množství perníků) a  také 
„pekelný“ oheň. Děti z naší mateřské školy se pravi-
delně u krmelce po třídách střídají a vždy zvířátkům 
přinesou něco dobrého na zub. Vědí totiž, že zvířátka 

je potřeba přikrmovat v době zimního období pra-
videlně (kromě medvěda, který má zimní spánek, 
a navíc u nás nežije ). A co všechno děti zvířátkům 
nosí? Především suché pečivo, převážně chléb, také 
zrní, výhradně oves, a  samozřejmě i  nějaké plody 
lesa, jako jsou např. kaštany nebo žaludy. Cestu ke 
krmelci děti uskutečňují vždy při dopoledním pobytu 
venku – krásnou procházkou neméně krásnou pří-
rodou psárského lesa. O zvířátka se děti budou starat 
až do března, než přijde jaro.

 606 688 058
katerina.teimlova@re-max.cz Ing. Kateřina Teimlová

 y specializuji se na prodej nemovitostí na jižním okraji Prahy
 y nabízím časovou flexibilitu a nejvíce zkušeností z místního 
realitního trhu

 y certifikovaný insolvenční specialista
 y přeji Vám v roce 2018 hodně zdraví 
a sil k uskutečnění Vašich plánů

G8 Reality

         

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

ve čtvrtek 1. 3. 2018 od 17.30 hod.

Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

EDUin, o. p. s. a obec Psáry 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

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY
- KDY A JAK NA TO

Mgr. Jana Dlabolová, speciální pedagog

Chystáte se s dítětem k zápisu? Vstup do 
školy patří k důležitým mezníkům v životě 
dítěte. Jak poznáme, že je dítě dostatečně 
zralé na vstup do školy a kdy zvažovat od-
klad školní docházky? Jak můžeme jedno-
tlivé oblasti rozvíjet, především hravou 
formou? Na tyto a podobné otázky bude 
společně hledat odpovědi! Zároveň si uká-
žeme pomůcky, které vám s tím pomohou 
a které si můžete sami snadno vyrobit.

EDUpoint 
Psáry
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Ing. Lucie Libovická

Mozaika
Od ledna letošního roku převzala obec Psáry provozování klubu Mozaika, který byl čtyři 

roky otevřen na sídlišti Štědřík především pro děti. Původní provozovatel Centrum Mozaika o. p. s. ukončil 
svou činnost v prosinci 2017. Na to, jak Mozaika funguje 
nyní, jsme se zeptali paní místostarostky Martiny 
Běťákové, která má Mozaiku nově na starost.

 � Jako�první�se�nabízí�otázka,�proč�se�obec�Psáry�
rozhodla�provozování�klubu�převzít?

Mozaika si za dobu své existence získala oblibu 
a  pravidelné návštěvníky nejen mezi dětmi. Když 
Ondra Kracman z  Centra Mozaika o.  p.  s. oznámil 
vedení obce, že v prosinci končí, rozhodování nebylo 
složité. Znamená to sice více práce a pro obec zcela 
nový typ aktivit, které pro obyvatele organizuje, ale 
fungování Mozaiky pod vedením Ondry jasně ukázalo, 
že takováto služba je v  naší obci potřeba. Byla by 
škoda, kdyby zaniklo něco, co je užitečné, pomáhá 
a přináší radost!

 � Zmínila� jsi,� že� Mozaika� je� oblíbená� nejenom�
mezi�dětmi.�Kdo�všechno�prostory�Mozaiky�tedy�
využívá?

Nejvíce času tráví v Mozaice opravdu děti. Ale dva 
dny v  týdnu se zde schází senioři a  ve večerních 
hodinách zde probíhají kurzy pro dospělé.

 � Můžeš�nám�o  jednotlivých�aktivitách�pro�děti�
říci�něco�více?�Co�všechno�mohou�děti�v Mozaice�
dělat?

Zachovali jsme bezplatný klub pro děti školního 
věku, a to v pondělí, středu a pátek od 13 do 17 hod. 
V pondělí nově nabízíme doučování. Jana Dlabolová, 
speciální pedagožka, pomáhá dětem s  domácími 
úkoly, přípravou do školy či třeba doplněním učiva 
po nemoci. Ve středu odpoledne mohou děti navště-
vovat chovatelský nebo modelářský kroužek a  na 
pátek plánujeme tvořivé odpoledne. Úplnou novin-
kou je cvičení pro děti od 2 let, které od února probíhá 
ve středu dopoledne. A už neodmyslitelnou součástí 
Mozaiky jsou také dětské narozeninové oslavy. Na 
jaře plánujeme tematická sobotní odpoledne a oblí-
bené výlety s Monikou Mazurovou a v létě příměstské 
tábory.

 � A� jak� do� tohoto� programu� zapadají� senioři�
a dospělí?

Klub zralého věku se v Mozaice schází pravidelně 
v  úterý odpoledne, nejčastěji při korálkování. 
Čtvrteční či páteční dopoledne pak senioři využívají 
pro společná posezení u kávy či nejrůznější tematická 
setkávání. V pondělí a ve čtvrtek večer vede v Mozaice 
paní Crhová lekce jógy pro dospělé. Přibližně jednou 
za měsíc organizuje Míša Hájková v mozaice kreativní 

workshopy pro ženy. Stále hledáme nové aktivity 
a nové lektory, abychom nabídku aktivit mohli rozšířit. 
Provoz Mozaiky přece jen něco stojí, a tak je škoda 
prostory maximálně nevyužít.

 � Když� zmiňuješ� náklady� na� provoz,� jak� je� to�
vlastně s financováním Mozaiky?

Obec Psáry si prostory pronajímá od majitele 
RZ Developement za cenu 10 tis. Kč měsíčně. Dalšími 
nezbytně nutnými výdaji jsou náklady na energie 
a odměna pro hlavní lektorku dětského klubu, paní 
Mackovou. Naopak mezi příjmy patří poplatky za 
podnájmy na placené kurzy a poplatky za organizaci 
dětských narozeninových oslav. Centrum Mozaika 
o. p. s. dostávalo každoročně od obce příspěvek na 
provoz ve výši 300  000,- Kč. Tuto částku jsme pro 
Mozaiku rezervovali v rozpočtu obce i pro rok 2018 
s tím rozdílem, že nyní s penězi hospodaříme sami. 
Cílem je samozřejmě být co nejefektivnější – využít 
pronajaté prostory v největší možné míře, aby sloužily 
co nejvíce obyvatelům naší obce. U  tohoto typu 
služeb nepočítáme se ziskovostí, ale věřím, že se nám 

podaří Mozaiku vést tak, aby byla ekonomicky stabilní. 
V neposlední řadě i díky ochotě místních lidí nezištně 
se zapojit, pomoci, nabídnout svůj čas a své doved-
nosti při práci s dětmi. Například vedoucí modelář-
ského kroužku, pan Procházka, se dětem každý týden 
věnuje bez nároku na odměnu.

 � A�jaké�jsou�plány�do�budoucna?�Chystáte�ještě�
nějaké novinky?

Jak jsem říkala, jednou z novinek je chovatelský 
kroužek s Renatou Kopanicovou a Renatou Crhovou, 
z toho mám osobně vážně radost – děti budou ve 
středu odpoledne jezdit do Domova Laguna a tam 
nejenom poznávat zvířata, ale především se o  ně 
opravdu starat. A kromě farmy v Laguně na děti čekají 
i  exotická zvířata, která chová právě Renata 
Kopanicová. Pokud klapne dotace na doučování, 
chtěli bychom nabídnout i kondiční lekce angličtiny 
pro děti. V plánu je také otevření herny pro maminky 
s  dětmi v  pondělí dopoledne – maminky s  těmi 
nejmenšími se momentálně nemají kde scházet, a tak 
jim chceme nabídnout prostory Mozaiky vždy v pon-
dělí dopoledne. Ráda bych rozšířila i nabídku kurzů 
pro dospělé, takže nyní intenzivně hledáme lektory. 
No a i když do prázdnin zbývají ještě čtyři měsíce, už 
teď připravujeme prázdninovou školku a příměstský 
tábor, na kterých s námi budou spolupracovat paní 
učitelky ze školy, ze školky i z Klubíčka. Těšit se děti 
mohou na Petru Honkovou, Janu Dlabolovou, Moniku 
Mrkvovou, Janču Chvapilovou, Moniku Mazurovou, 
Renatu Kopanicovou, Renatu Crhovou a do třetice 
Renatu Kizurovou.

 � Martino,� kdyby� se� třeba� někdo� chtěl� přidat�
k  týmu lektorů či zorganizovat narozeninovou 
oslavu,�co�je�pro�to�potřeba�udělat?�Kde�lze�získat�

více informací?
Základní informace lze najít na www.psary.cz/

mozaika a na facebookovém profilu Mozaiky. A další 
otázky stačí napsat na betakova@psary.cz.

 y Dětský klub Mozaika – po-st-pá 13–17, pro 
všechny děti školního věku, zdarma

 y Doučko s  Janou – po 15–16, pro všechny děti 
školního věku, zdarma

 y Chovatelský kroužek – st 13–16, pro děti od 2. 
tř.; 100 Kč/měsíc

 y Modelářský kroužek – st 16–18, pro děti školního 
věku, zdarma

 y Cvičení pro rodiče s  dětmi – st 8,45–9,30, pro 
děti od 2 let, 700,- Kč/10 lekcí

 y Herna pro nejmenší – po 9–12, pro rodiče s dětmi 
od narození, 30,- Kč/vstup

 y Klub zralého věku – aktivity pro seniory dle 
programu

 y Cvičení pro dospělé – po 18–19 jógalates, 
po 19:10–20:10 pilatesjóga, čt 18–19 pilatesjóga, 
čt 19:10–20:10 jóga

 y Kreativní workshopy pro dospělé – dle aktuál-
ního programu

 y Příměstský tábor – 16.–20. 7. a 23.–27. 7.
 y Prázdninová školka – 16.–20. 7. a 23.–27. 7.

Každé pondělí
DOUČKO S JANOU

Každé pondělí od 15 hod. je 
v  Mozaice Mgr. Jana Dlabolová, 
aby dětem pomohla! Jana pracuje 
jako speciální pedagog, vede 
nápravy pro děti s SPU a vašim 
dětem pomůže procvičit učivo, 
osvojit si nové dovednosti a především překonat 
obavy z neúspěchu a získat sebedůvěru. Doučování 
je ZDARMA! 
Akci pro děti ze Psár a Dolních Jirčan organizuje obec 
Psáry. Podrobné informaci na betakova@psary.cz 
nebo tel. 60 60 60 323.

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

Čeká ho pí semka nebo zkoušení ? 
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Víkendové a individuální kurzy
Opakovací lekce HJT
Hatha jóga pro ženy
Yin jóga pro zdravá záda 
a klouby
Individuální lekce jógy
Meditace

Hormonální jóga pro ženy v Jirčanech

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

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna. Stáří slepiček 
15–20 týdnů – cena 159–195 Kč/ks dle stáří. Prodáváme 
slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: 15. března, 20. dubna, 21. května 
a 11. června 2018.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
728 605 840.

Prodej slepiček

MC�Pohádka�Jesenice�z.�s.

PONDĚLÍ
dopoledne–HERNA ZAVŘENA, KLUBOVNA pro 
Mezigenerační centrum a právní poradna
8.30–12.30 Pohádka s tetou Evou–hlídání)
odpoledne–HERNA OTEVŘENA 15.00–18.00
13.00–17.00 „Pohádko-hlídání“
15.15–16.00 Mini Šikulíček
16.00–16.45 Šikulíček od 3 let
17.15–18.00 Předškoláček
17.15–18.15 Zážitkové tanečky s paní Lynch

ÚTERÝ
dopoledne–HERNA OTEVŘENA 8.30–12.00
  9.00–10.00 Helen Doron – angličtina
  9.15–10.00 Hajánci (2–8 m) cvičení s rodiči
10.15–11.00 Broučci (6–12 m) cvičení s rodiči
11.15–12.00 Opičky (1–2 roky) cvičení s rodiči
  9.15–10.00 Hudební škola Yamaha PKH 1–2
10.10–10.55 Hudební škola Yamaha PKH 1–2
11.00–11.45 Hudební škola Yamaha PKH 1–2
odpoledne–HERNA OTEVŘENA 16.30–18.30
16.30–17.15 Sokolské cvičení se zvířátky 3–4r.
17.30–18.15 Sokolské cvičení se zvířátky 4–5let
18.30–19.30 Jóga s Pavlou

STŘEDA
dopoledne–HERNA OTEVŘENA 8.00–12.00
  8.30–12.30 Pohádka s tetou Bárou–hlídání
  9.00–12.00 Setkávání bez hranic se Zdenkou
  9.15–10.00 Opičky (1–2roky) cvičení s rodiči
10.15–11.00 Opičky (1–2roky) cvičení s rodiči
odpoledne–HERNA OTEVŘENA 16.00–18.00
13.00–17.00 „Pohádko–hlídání“
17.00–17.45 Hudební škola Yamaha RK1
17.30–19.30 Hafla–Hana Lynch tanec pro dospělé
19.30 Dulí poradna

ČTVRTEK
dopoledne–HERNA OTEVŘENA 9.00–12.00
  9.30–10.30 MC DANCE4MOM
  9.15–10.00 Hudební škola Yamaha PKH 1–2
10.15–11.00 Hudební škola Yamaha ROB
11.00–11.45 Hudební škola Yamaha PKH 1–2
odpoledne–HERNA OTEVŘENA 15.00–18.00
15.30–16.15 Helen Doron–angličtina
16.30–17.15 Helen Doron–angličtina
17.30–18.15 Helen Doron–angličtina
15.30–16.15 Hudební škola Yamaha PKH3
16.20–17.05 Hudební škola Yamaha PKH 1–2
17.10–17.55 Hudební škola Yamaha PKH 3
18.00–20.00 Homeopatická poradna (herna)
19.30–20.30 Jóga s Danielou (klubovna)

PÁTEK
dopoledne–HERNA ZAVŘENA
  8.30–12.30 Pohádka s tetou Evou–hlídání (celý 
prostor)
odpoledne–HERNA OTEVŘENA 15.00–17.00
15.00–16.00 DIY klubík (místnost č. 2)
15.00–17.00 Klubová komunitní setkávání (společ-
né hraní her, zábava, posezení)
17.00–20.00 Klubová posezení mezigeneračního 
centra (klubovna)

SOBOTA
9.00–11.00 Meditační dopoledne 1x za 14 dní 
(klubovna)

Sobota a  neděle možnost pronájmu na dětské 
a  rodinné oslavy. Připravujeme i mimořádné akce, 
sledujte naše stránky www.mcpohadka.cz a Facebook.

E-mail: mcpohadka.jesenice@gmail.com
Tel. 739 063 142 (Jitka Chmelařová)
MěÚ Jesenice, Budějovická 303
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Terka Meduňová

Úvodník Recept
Čokoládové košíčky (reese‘s)
Ingredience:

• 3 tabulky hořké čokolády (na 16 
čokoládových košíčků)
• 15 muffinových košíčků
• arašídové máslo
• Nutella (není nutné)

Postup:  Rozpustíme polovinu 
hořké čokolády ve vodní lázni 
nebo v mikrovlnce asi 1 minutu. 
Vezmeme si 3 muffinové košíčky, 
které do sebe vložíme, a na dno 
nalijeme trochu rozpuštěné čoko-
lády. To opakujeme se všemi pa-
pírovými košíčky. Po té necháme 
ztuhnout v lednici asi 1 hodinu. 
Když košíčky budou ztvrdlé, potře-
me čokoládovou vrstvu arašído-
vým máslem, můžeme ještě přidat 
nutellu. Nyní rozpustíme druhou 
polovinu hořké čokolády a zalije-
me připravené košíčky. Nakonec 
to necháme minimálně na hodinu 
ztuhnout v lednici. Tak doufám, že 
vám budou chutnat naše domácí 
čokoládové košíčky. 

Fany Běťáková 
Terka Meduňová

Už je tady únor. Uběhly dva měsíce 
od začátku nového roku a blíží se 
nám Velikonoce. Někteří z našich 
novinářů už mají o rok víc. Anička 
Krbcová (13) a Tomáš Sklenář (12) 
už jsou o rok starší. Takže VŠECHNO 
NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM . 
O Velikonocích dívky budou bar-
vit vajíčka a kluci plést pomlázky. 
Bude se péct beránek nebo maza-
nec. Na Velikonoční pondělí budou 
holky sedět doma a otevírat klu-
kům, kteří je vyšlehají, aby dívky 
byly krásné a zdravé. 

V tomto čísle je pro vás připravené 

malované čtení, křížovka, Aniččino 
ponaučení o Velikonocích, zajíma-
vý článek od našeho malého ho-
kejisty o hokeji ve Velkých Popo-
vicích a nově také bludiště. Tak si 
užijte Velikonoce a teď už hurá do 
našeho dalšího čísla. 

Pepíček volá radostně na tatínka:

"Tati, já už umím psát!"

"A co jsi napsal?"

"To nevím, ještě neumím číst!"

Velikonoce, jak je dnes známe jsou 
úplně jiné, než jak je slavili naši 
předci. Dříve to byly nejvýznam-
nější křesťanské svátky, ale dnes 
toto místo zastávají spíš Vánoce. 
Velikonoce měly připomínat zmrt-
výchvstání Ježíše Krista, právě pro-
to byly významnější než Vánoce. 
Vánoce oslavují Ježíšovo narození, 
kdežto o Velikonocích už stihl na-
plnit své poslání. Velikonoce jsou 
pohyblivý svátek, což znamená, že 
mají každý rok jiné datum. 

Celé to začíná Modrým pondělím 
a Šedivou středou. U nás, Slovanů, 
jsou tyto dny pozůstatkem z ne-
křesťanského svátku, který později 
splynul s Velikonocemi. Pro většinu 
křesťanů je tedy prvním důležitým 
dnem Škaredá středa. V pondělí a 
úterý se vymetaly pavučiny, bělila 
stavení a uklízelo.

Následovala Škaredá středa. Tehdy 
se vymetaly saze z komína, neby-
lo ale radno se kvůli tomu mračit. 
Podle pověry by vám to mohlo zů-
stat na každou středu v měsíci. V 
tento den zradil Jidáš Ježíše.

O Zeleném čtvrtku se říkalo, že 
byste měli jíst pouze zelené jídlo, 
abyste byli po celý rok zdraví. Třeba 
špenát, kopřivy a řeřichu. Křesťané 
si tento den připomínají poslední 
večeři Páně. Večer pak zvony odlé-
tají do Říma a v kostelech zavládne 
až do Bílé soboty ticho. 

Z historie Velikonoc
Na Velký pátek se podle starobylé 
pověry otevíraly poklady, nesmě-
lo se orat a kopat na poli ani prát 
prádlo. Byl to den smutku, proto-
že Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a 
ukřižován.

O Bílé sobotě se zvony vracejí z 
Říma. V kostelích však stále bývá 
ticho, neslaví se mše a křesťané 
oplakávají smrt Ježíše Krista. Va-
řily a jedly se beránci a mazance, 
muži pletli pomlázky a zdobila se 
vajíčka.  

Na Velikonoční neděli, nebo taky 
Hod Boží Velikonoční, se křesťané 
radují ze zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista.

Celý týden ukončuje Velikonoč-
ní pondělí, zřejmě nejoblíbenější 
mezi muži. Dívky mají totiž být vy-
šlehány pomlázkou, aby byly krás-
né a zdravé. Ženy se mládencům 
odměňují malovanými a zdobe-
nými vajíčky. Součástí koledování 
může být i polévání vodou, někde 
polévají muži ženy, jinde naopak.

Anička Krbcová

Vtip

Marek Pavlas
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Chovatelský kroužek v Mozaice

Sumec velký, z čeledi sumcovitých 
je vedle jeseterovitých ryb největší 
sladkovodní rybou v Evropě. Je to 
noční dravec.

Sumec má velkou tlamu a spoustu 
mini zubů. Má velké tlusté slizovité 
tělo s miniaturními šupinami. Na 
jeho horní čelisti jsou dva dlouhé 
vousy a na spodní čelisti má čtyři 
vousy. Jeho oči jsou velmi malé a 
tak nevidí. K pohybu a orientaci 
používá jeho velké vousy.

Sumec velký se vyskytuje ve vel-
kých a pomalých vodách. Má rád 
bahno.

o sumcovi něco více dozvědět na
youtube ve videu: S Jakubem na
rybách dil.9 Vágnerovy tajné triky
na lov sumců na https://youtu.be/
BXTrCnR93x8

Ondra Tománek a Tomáš Sklenář

Sumec velký
Jako správný dravec se živí 
převážně rybami, ale nepohrdne 
ani malou kachnou.

Je to opravdu úžasná ryba se 
kterou se můžete setkat často i u 
nás. Hlavně pro nadšené rybáře 
jako je nejslavnější rybář Jakub 
Vágner. Je hodně známý a většina 
z vás ho asi zná. Pokud se chcete 

Můžete být brankářem, můžete 
být hráčem. Trenéři jsou tu hod-
ný. V pondělí ráno je brankářský 
trénink. V úterý, středu a čtvrtek 
odpoledne je hráčský trénink. Kdo 
chce hrát s námi hokej, musí mít 
hokejku, brusle a výstroj. Trénink 
probíhá tak, že hodně bruslíme a 
na konci tréninku hrajeme hokejí-
ček. Vyšší třídy mají tvrdší trénink. 
4. třída bude hrát zápas dokonce
v O2 Aréně. Nábor nováčků probí-
há celou sezónu a je určen dětem
ročníků 2009 – 2012. Tréninky jsou 
v úterý 13:30 - 14:30 a pátek od
13:00 do 14:00 hod. Přijďte se po-
dívat!

Další informace na http://www.
hcslavojvelkepopovice.cz

Velké Popovice - tým malých hokejistů

Od března otevíráme chovatelský 
kroužek pro děti od 2. třídy, které 
se chtějí dozvědět více o zvířatech 
a vyzkoušet si, co obnáší péče o ně. 
Společně se budeme starat o zvířa-
ta na farmě v Laguně a učit se jim 
více rozumět. Děti, které nemohou 
mít své zvířátko doma, se mohou o 
zvířecího kamaráda starat v našem 
chovatelském kroužku. A na jaká 
zvířata se můžete těšit? Od těch 
drobných morčat, králíků, osmáků, 
hus, kačen, křepelek, slepic, pávů 
až po ta velká jako jsou kůň, osel, 

kozy, kráva, býk, ovce a prasata. 
Za nepříznivého počasí se kroužek 
bude konat v prostorech Centra 
Mozaika. 

První schůzka chovatelského 
kroužku se bude konat 7.3.2018 ve 
13 hodin.

Podrobné informace sdělí Rena-
ta Crhová, ren.crhova@seznam.
cz, tel. 603430552 a Renata Ko-
panicová, kopanicaa@email.cz, 
tel.724589323

Jéňa Sklenář

Martina Běťáková
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Jazykový koutek
One lucky family won in lottery 
flight to Canary Islands. Naughty 
twins Timmy, Tommy and their 
bunny were very happy and 
hoped they will enjoy the holi-
day. But their dream changed in 
nightmare.

Everything looked good, their 
plane was late for a half hour, but 
without this, all was OK. When 
the plane arrived, the family with 
the bunny went into it. Nobody 
hadn’t known, that airplane’s 
navigation was broken. After 
two hours of flight the navigati-
on stopped work. Pilot said to 
microphone: “Do not panic but 
navigation isn’t working“.

When Timmy and Tommy heard 
pilot’s  speech, smiled  and star-
ted with creaming. They yelled, 
that the plane had been broken, 
would fall down and everybo-
dy in the plane would die. But 
it wasn’t true; they only wanted 
to make panic. And they were 
successful. All people were frigh-
tened and screaming.

Luckily their bunny rescued the 
situation. It was magic bunny. It 
opened its cage, where it was, 
by think and jumped from the 
cage. It went out from the trunk 
and ran throw the alley between 
aircraft seats to the pilot’s cabin. 
With magic help it repaired the 

broken navigation and became 
a secret hero. Nobody didn’t 
know, why the navigation sud-
denly started with working, only 
the bunny knew the true.

After the plane landed, the twins 
were punished. Never do some-
thing like they. 

*Slovíčka, která neznáš, si můžeš najít ve slovníku nebo můžeš použít Google překladač!
Kiki Janečková 

Lucka Vodičková 
Marek Pavlas

Křížovka

Anička Krbcová

Vodorovně

1 - Létající barevné zvíře

5 - Roční období

6 - Kulaté pečivo

7 - Sameček od ovce

9 - Malované vajíčko

  

Svisle

2 - Past

3 - Spletené proutky

4 - Plody s jedlým jádrem

8 - Mládě ovce
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NASTALY VELIKONOCE A     JENDA SI VYKOLEDOVAL ČOKOLÁDO-

VÉHO    , KTERÝ MÁ NADPŘIROZENÉ SCHOPNOSTI. NAPŘÍKLAD 

PŘEMÍSŤUJE VĚCI NEBO OSOBY. JENDA SI VŽDY PŘÁL ŽIVÉHO                              

              , ALE TOHO DOMA MÍT NEMOHL. KOUZELNÝ      JEHO PŘÁNÍ 

VYSLYŠEL, A KDYŽ SE JENDA VRACEL DOMŮ, NAJEDNOU SE PŘED 

NÍM OBJEVIL ŠEDIVÝ         . CHVILKU SE S NÍM MAZLIL. DOMŮ SE 

VRÁTIL AŽ PO SETMĚNÍ. VELICE HO POTĚŠILO, KDYŽ            UVIDĚL 

DRUHÉHO DNE ZNOVU. A TAKTO SE S NÍM POTKÁVAL KAŽDÝ DEN. 

ČASEM MU ZAČAL NOSIT               A DOKONCE MU SÁM VYTVOŘIL

           . JEDNOU ŠEL JENDA ZE          , ALE             TAM NEBYL. NEVIDĚL 

HO ANI DALŠÍ DNY POTOM. MOC SE O NĚJ BÁL. KDYŽ       PŘIŠEL         

        , BYL MOC VYSTRESOVANÝ.         ŠEL PROTO DO        ČLOVĚKA, 

KTERÝ               UNESL,               TAM NAŠEL A PAK SE ZA POMOCI 

KOUZLA I S            PŘEMÍSTILI ZPÁTKY NA ZAHRADU U JENDOVA 

          . JENDA BYL MOC ŠŤASTNÝ, KDYŽ              OPĚT UVIDĚL, A JE-

JICH PŘÁTELSTVÍ TRVALO AŽ DO SMRTI.

Kouzelný zajíček

Bludiště

Marek Pavlas

K jakému vajíčku 

se slepice dosta-

ne?
Jéňa Sklenář

Vtipy
Přijde Pepí-
ček ze školy 
a ptá se ma-
minky: 

"Je dvojka 
dobrá znám-
ka, mami?"

" C e l k e m 
ano, Pepíč-
ku."

"Víš mami, já 
ji dostanu z 
chování..."

Bára Meduňová
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Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice za období 
od poloviny�listopadu�2017�do�poloviny�ledna�2018

 y 10. listopadu ve večerních hodinách přijala hlídka 
oznámení o obrubníku vyčnívajícím z chodníku 
v zatáčce u restaurace Rubín. Po příjezdu na místo 
strážníci zničený obrubník odklidili z komunikace, 
aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního pro-
vozu. Zjištěnou skutečnost strážníci oznámili 
příslušnému odboru obce.

 y 16. listopadu v ranních hodinách přijala hlídka 
MP žádost o součinnost od PČR Jílové při šetření 
dopravní nehody v ulici Jílovská. Strážníci zajistili 
místo nehody a  usměrňovali provoz do doby 
ukončení šetření.

 y 27. listopadu v  ranních hodinách 
poskytla hlídka MP součinnost 
JSDH Psáry při přepravě vánoč-
ního stromu na místo určení. 
Při přepravě strážníci zajišťovali 
dohled na bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu.

 y 29. listopadu v  odpoledních 
hodinách přijala hlídka ozná-
mení o nedostatečně provede-
ném dopravním značení výko-
pových prací, které byly provádě-
ny v ulici Na Vápence. Strážníci po 
šetření na místě kontaktovali odpo-
vědnou osobu, která následně zajistila 
správné označení místa.

 y 9. prosince v odpoledních hodinách zjistila hlídka 
MP pomalovanou čekárnu autobusové zastávky 
ulice Psárská v obci Psáry. Zjištěnou skutečnost 
strážníci oznámili příslušnému odboru obce.

 y 26. prosince ve večerních hodinách hlídka MP 

vyjížděla k manželské verbální rozepři v ulici Nad 
Obcí, která se posléze změnila v drobnou potyčku. 
Přivolaní strážníci zajistili na místě, aby se ani jedna 
z osob dále nedopouštěla protiprávního jednání. 
Při této potyčce oba manželé utrpěli menší pora-
nění, která si odmítli nechat odborně ošetřit. 
U  muže byla orientačním vyšetřením zjištěna 
přítomnost alkoholu v  dechu. Strážníci celou 
událost zadokumentovali a oznámili příslušnému 
správnímu orgánu k projednání.

 y 1. ledna při hlídkové činnosti v obci Psáry/Dolní 
Jirčany bylo strážníky zjištěno několik veřejně 

prospěšných zařízení, která během sil-
vestrovských oslav poškodil nebo 
poničil neznámý pachatel. Jednalo 
se převážně o vyvrácené sloupky 
s  odpadkovými koši, vysypané 
odpadkové koše, povalené popel-
nice na tříděný odpad atd. Dále 
byla zjištěna závada na chodníku, 
kterou někdo způsobil odstraně-
ním krycí mřížky odtokového kanál-

ku na dešťovou vodu.
 y 9. ledna v odpoledních hodinách 

vyjížděla hlídka MP do ulice Pod 
Kostelem, kde se nacházel muž, který 

utrpěl epileptický záchvat. Po příjezdu stráž-
níků na místo tohoto muže odvážela do zdravot-

nického zařízení přivolaná RZS. Na místě události 
zůstal po transportu muže pes, kterého hlídka MP 
umístila do pohotovostního kotce.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 5 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Ohlédnutí�za�rokem�2017
Začátkem ledna hodnotil Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Jirčanech na výroční schůzi 

sboru svoji práci v uplynulém roce.
Velkou radost nám již tradičně udělala družstva 

žen a  mužů. Reprezentovala náš sbor a  obec na 
soutěžích v požárním sportu, ze kterých máme od 
družstva mužů dvě první místa. Za ženy skvěle repre-
zentovaly v běžeckých závodech Markéta Chvátalová 
a  Naďa Raušerová. Dosahování těchto pěkných 
výsledků samozřejmě není jen tak zadarmo. Většina 
našich hasičů a hasiček dbá na svoji dobrou fyzickou 
kondici. Můžete nás v průběhu roku spatřit na kolech, 
při běhu v lese nebo při cvičení v posilovně. Prostě 
jsme stále v pohybu.

Nezapomněli jsme samozřejmě ani na kulturní 
akce. Březnová taneční zábava v Dolních Jirčanech, 
naše pomoc s realizací Pohádkového lesa, výlety do 
Krkonoš, zdobení vánočního stromu, kamarádské 
setkání na ,,Polární expedici“ či výlet do jižních Čech 
na malých motocyklech jsou akce, které naše hasiče 
spojují a posilují.

Obec a  sbor byly perfektně reprezentovány 
i  v  zahraničí. Hasiči Jirka Hofírek a  Martin Zela se 
zúčastnili v rámci týmu Racing Rescue mezinárodní 
soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných auto-
mobilů v německém Bernburgu. Získané zkušenosti 
ze soutěží předávají při výcviku výjezdové jednotky 
dalším hasičům.

Výjezdová jednotka měla za rok 2017 celkem 
34 události. Jednalo se většinou o technické zásahy, 
ale i o velké požáry. Při vzpomínce na dlouhotrvající 
požár rodinného domu v  Bohulibech spojený se 
zálohou na stanici HZS, požáry automobilů, chat, 
nebezpečný požár chemických látek v  Jesenici či 
tragický požár výrobní haly ve Zvoli jsem rád, že se 

nikomu z našich hasičů nic nestalo. Loňský rok jsme 
se na základnu vždy vrátili až na pár škrábanců 
nezraněni a bez ztráty či poškození výbavy. Lze to 
vzhledem k událostem, které jsme zažili, pokládat za 
velký úspěch.

Nově jsme díky předurčenosti na dopravní 
nehody zasahovali u  čtyř nehod, většinou na 
Pražském okruhu. Spolupracovali jsme i na záchraně 
dvou osob. Prvním případem byla úspěšná resus-
citace v Dolních Jirčanech, druhým zásahem bylo 
nalezení a vyproštění zraněného kolegy při požáru 
lakovny ve Zvoli. Při těchto událostech jsme spo-
lupracovali s hasiči z Jílového a Zvole. Jsem rád, že 
jsme mohli ocenit Ladislava Buriána a  Jaroslava 
Přibyla plaketou za záchranu kamaráda. Osobní 
pomoc při záchraně lidského života je velkým činem 
v životě člověka a samozřejmě hasiče, který je na 
tuto událost neustále cvičen. Naši hasiči byli při-
praveni, pomohli na správném místě, a za to jim 
patří velký dík nás všech.

V  tomto roce opět pokračujeme v  lednovém 
školení a  výcviku. Čekají nás výcviky při záchraně 
osob propadlých ledem, vyprošťování osob z hava-
rovaných automobilů, lékařské prohlídky, výcvik 
s dýchacím přístrojem a další již tradiční dění v našem 
sboru. Samozřejmostí jsou dále zásahy, kterých máme 
v průběhu ledna již pět. I když jsme jen dobrovolní 
a „zadarmo“, držíme pomyslnou laťku vysoko a při 
společné snaze se nám to stále daří.

Jirčanští hasiči děkují všem spoluobčanům za 
podporu. Těšíme se na setkání s  vámi na některé 
z našich akcí.

Martina Kozová – www.kozova.eu

 Prodej charismatického a prostorného domu s bazénem, saunou a úchvatnou zahradou v Psárech
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Daniela Kolářová a Šárka Novotná

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Naše škola se přihlásila do turnaje ČEPS CUP 

vyhlašovaného Českou florbalovou unií pro žáky 
prvního stupně základních škol. Ačkoli na naší škole 
máme základnu spíše pro fotbalové turnaje, podařilo 
se díky florbalovému kroužku, který navštěvují někteří 
žáci a  který vede šéftrenér klubu Start98 Jakub 
Menhart, poskládat velmi kvalitní tým o devíti členech. 
Jediným „profi“ ostříleným florbalovým hráčem, který 
hraje klubovou soutěž, byl jeho nejmladší člen 
a zároveň kapitán Matouš Novotný. Ostatní členové 
týmu navštěvují jednou týdně florbalový kroužek, 
nebo si florbal pro radost zkouší v rámci velké pře-
stávky na školním dvoře.

Systém turnaje je rozdělen na jednotlivá postupová 
kola, která začínají okresním. To naše se konalo 
29.  11.  2017 v  Benešově. Na turnaj dorazilo devět 
týmů. Před prvním zápasem na některé kluky trochu 
dolehla tréma, na florbalovém turnaji se téměř všichni 
ocitli poprvé. Nejvíc tíha zodpovědnosti za tým 
dolehla asi na brankáře Matěje Motyčku, který nemá 
problém s fotbalovou brankou, ale přeci jen tu malou 
florbalovou neměl úplně „oklečenou“. Ovšem neza-
svěceného pozorovatele by náš brankář zcela zmátl, 
vypadalo to, jako by byl v té malé brance, na kterou 
lítá neuvěřitelně rychle míček, ve známém prostředí, 
kde se suverénně pohybuje a předvádí neuvěřitelné 
zákroky. Byl spolehlivou týmovou jistotou vzadu. 
Klukům se podařilo s lehkostí vyhrát první dva sku-
pinové zápasy, což je pěkně namlsalo, přičemž ve 
třetím nás čekal ostřílený soupeř z Benešova, který 
měl početnou základnu velmi kvalitních florbalových 
hráčů. Kluci byli hrou prvního klasického florbalového 
soupeře trochu rozhozeni, navíc měli pocit, že pan 

rozhodčí nepíská vše, co by měl. Prohra a rozhodčí 
kluky rozladili, ale náladu jim aspoň trochu pozvedla 
možnost bojovat o postup do krajského kola, neboť 
se umístili na druhém místě ve své skupině.

Do zápasu proti vítězi druhé skupiny tým nastoupil 
s  tím, že nemá co ztratit, ale naopak, že lze získat 
postup do krajského kola, a  tím pádem další den 
volna ze školy. Další zapeklitý soupeř z  Benešova 
nastoupil s  klasickou florbalovou hrou, klukům se 
nedařilo dostat míček za záda soupeřova brankáře, 
naopak za zády našeho se již nějaký ocitl, nálada 
týmu byla u  bodu nula. Vzpruha přišla s  prvním 
kapitánovým gólem, byla to úplně živá voda do 
našich řad. Ačkoli jsme stále prohrávali, kluci se 
najednou probrali z letargie a začali na hřišti před-
vádět vynikající výkon, dávali do zápasu všechno, 
což se projevovalo zejména tím, že si sami říkali 
o střídání. I když zápas skončil nakonec vítězstvím 
pro soupeře, nedostal ho rozhodně bez boje a kluci 
měli dobrý pocit, že na hřišti odevzdali, co umí, a že 
soupeř byl opravdu lepší a  vyhrál zaslouženě. 
Konečné třetí místo v okresním kole pro školu, která 
nemá vlastní florbalový kroužek, je naprosto famózní 
úspěch. Kluci zjistili, že hrát si florbal jen tak a hrát 
zápas proti někomu, kdo s  florbalovou hokejkou 
trénuje, je velký rozdíl. Některé „opravdový“ florbal 
naprosto nadchl, takže možná rozšíří řady florbalistů. 
Kluci si turnaj užili, dobře si zahráli a hráli jako jeden 
tým, jehož členy byli Matouš Novotný, Matěj Motyčka, 
Filip Schauer, Lukáš Naar, Antonín Soukup, Marek 
Šedivý, Štěpán Horný, Marek Burian a Pavel Birner.

Kluci, skvěle!

Jakub Menhart

Líbí se vám florbal? Přijďte mezi nás!
Florbalový kroužek v Psárech běží už druhý rok a vy si můžete přečíst dojmy našich florbalistů, devítiletého 

Vaška Šmergla a jedenáctiletého Marka Buriana.
 � Jak� dlouho� na� florbal� chodíte� a  kde� jste� se�

o něm dozvěděli?
Vašek: Na florbal chodím od září loňského roku. 

Dozvěděl jsem se o něm od kamaráda, který na florbal 
chodil.

Marek: Na florbal chodím už dva roky. O kroužku 
jsem se dozvěděl ve škole.

 � Co�se�vám�na�trénincích�líbí�nejvíce?
Vašek: Na trénincích se mi nejvíce líbí hry a tech-

nika, kterou mě učí pan trenér.
Marek: Na tréninku se mi nejvíc líbí turnaje nebo 

spíš mini zápasy mezi námi.
 � Jaká�je�na�kroužku�parta?�Kolik�chodí�dětí?
Vašek: Většinu dětí znám i  odjinud, takže parta 

dobrá. Je nás hodně a další stále přibývají.
Marek: Parta je super. Jsme tam malí i velcí, a nikdo 

si na nic nehraje, ani se nikdo nad nikoho nepovyšuje. 
Vycházíme spolu, a to je při hře moc důležité. Víme, 
že se na sebe můžeme spolehnout. Je nás celkem 
asi osmnáct.

 � Už�jste�odehráli�i dva�florbalové�turnaje,�jak�je�
hodnotíte?�Jak�se�vám�dařilo?�Bavilo�vás�to?

Vašek: Turnaje se mi líbily, moc jsem si je užil. Hrál 
jsem za obě kategorie, což bylo prima. První turnaj 
byl těžší, i když se ho zúčastnilo méně týmů než ve 
druhém turnaji. Bodovali jsme, skončili jsme na 
druhém a pátém místě. Druhý turnaj jsem si užil víc 
a ještě jsme vyhráli. Nejvíc mě bavilo hrát v útoku.

Marek: Měli jsme už dva turnaje. Bylo to super. 
Mohli jsme ukázat i jiným, co nás trenér naučil, co už 
umíme. A že nás naučil, protože jsme nikdy nebyli 
poslední. Říká se, že není důležité vyhrát, ale když 
něco vyhrajete, tak to potěší. Při prvním turnaji byli 
mladší druzí a vyhráli dort. Starší byli pátí. Ale teď 
jsme se zlepšili. Mladší byli první a starší třetí. Takže 
dorty byly dva. Doufám, že to nebylo naposled. Je 
skvělé vidět, jak rodiče fandí, křičí a pískají. Fandí tam 
vlastně všichni, trenéři i  rozhodčí, fandíme si mezi 
sebou. Takže kdo chce hrát florbal a jezdit na turnaje, 
tak ať přijde mezi nás!

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.
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Michal Kroupa

Zimní příprava fotbalové mládeže Rapidu Psáry 
začala

Zimní příprava mladých fotbalistů Rapidu Psáry 
začala 8. ledna. Mladí fotbalisté se připravují kombi-
novaně v Jílovém u Prahy a v tělocvičně v Laguně 
Psáry. Tam nás čekalo na začátku roku nemilé pře-
kvapení v podobě zrušení pondělní sportovní aka-
demie, kterou jsme museli odvolat. Trénovat začneme 
opět až od března venku.

Musím se omluvit rodičům a  hlavně dětem, že 
jsme jim dali vědět až v neděli večer, ale tuto nepří-
jemnou zprávu jsme se dozvěděli oklikou také až 
v neděli večer.

Jinak nás začátkem nového roku zastihly jen pří-
jemné a pozitivní zprávy.

Minipřípravka začíná hrát své první halové turnaje 
a jejich trenér Míla Dlabola po úspěšném zvládnutí 
trenérské C licence začal studovat B licenci. Tento 
tým se začíná formovat, je v něm hodně šikovných 
kluků a jeden z hráčů je v hledáčku našeho partner-
ského klubu Slavia Praha.

Mladší přípravka pod vedením Dana Chvátala 
najela na vítěznou vlnu. Informace o lednové vítězné 
vlně Psárováků přineseme v příštím vydání Psárského 
zpravodaje. Trenéři udělali s hráči veliký kus práce 
a doufáme, že kluci kvalitu potvrdí v jarních mistrov-
ských utkáních a ještě se porvou o první místo.

Starší přípravka se připravuje pod dohledem 
trenérů vedených Jakubem Kalbáčem. Podzimní část 
skončili v mistrovské tabulce na prvním místě. Hráči 
této kategorie hrají mistrovské zápasy na dvou hřištích 
díky příchodu hráčů z Jirčan. Jsem velice potěšený 
reakcí rodičů příchozích hráčů, kteří si velice pochva-
lují tréninkový a zápasový přístup.

Mladší žáci, které vede Jaroslav Šimek a kteří také 

vedou svoji soutěž, v  zimě 
absolvují zimní ligu Motorletu. 
Tam se potkávají se žákovský-
mi týmy, které hrají ligu a kraj-
skou soutěž, a vedou si velmi 
dobře. Mají už skalpy, kromě 
jiných pražských týmů, Admiry a  Vyšehradu (part-
nerský tým Jirčan). V týmu máme hodně postaršených 
hráčů ročníku 2007.

Starší žáci, na které dohlíží Jan Zeithaml, bojují 
statečně s velkým hřištěm ve své soutěži. Cílem této 
kategorie je připravit kluky na dorosteneckou soutěž, 
kterou chceme příští sezonu začít hrát. Dorostenecký 
tým příští sezonu povede Zdeněk Balouš, který se 
vrací k trénování psárské mládeže jako čerstvý držitel 
trenérské licence B, kterou kromě něj u mládeže mají 
Jarda Šimek, šéftrenér, a  trenérský metodik Jirka 
Strnad.

Kromě péče o mládež v Rapidu řešíme pod dohle-
dem Pavla Kuky přestavbu hospody (tankové pivo) 
a  úpravu a  zkulturnění toalet. Dále máme v  plánu 
výstavbu kabin a zázemí pro mládež (hostující týmy 
by se tak nemusely převlékat v  hasičárně). Věříme 
v podporu obce ve výstavbě hřiště s umělou trávou, 
která je důležitá pro trénink týmů v  zimních 
měsících.

Největší radost nám dělá hřiště plné dětí, které 
svůj volný čas tráví pohybem a ne zahálkou po obci 
nebo u PC. Dále rádi v obci plníme kulturní a spole-
čenskou funkci, aktivně pořádáme a  účastníme se 
různých akcí, jako je masopust, dětský den, McDonald‘s 
Cup a  turnaj juniorů ČEZ CUP v  Psárech, který je 
vyvrcholením celého roku při mezinárodní účasti.

Jiří Římovský

Rekonstrukce�hospůdky�na�hřišti�v Psárech
Abychom uvedli na pravou míru různé dohady ohledně toho, zda hospůdka na hřišti 

v Psárech končí a podobně, zeptali jsme se přímo pana Pavla Kuky, který má tento objekt v pronájmu.
„Je pravdou, že od 4. února je hospůdka na hřišti 

zavřená, ale jen po dobu kompletní rekonstrukce, která 
zahrnuje sály, zázemí a  WC. Milovníkům piva, ale 
i dalším, mohu prozradit, že zde bude nainstalováno 
kompletní zařízení a technologie pro čepování tanko-
vého piva, v tomto případě značky Gambrinus. Znalci 
piva jistě dosvědčí, že tankové pivo je podstatně lahod-
nější než klasické sudové. Chceme však interiér vyladit 
tak, aby zde bylo příjemné posezení třeba jen u dobré 
kávy nebo u sklenky vína, což jistě ocení hlavně ženy. 
Samozřejmě počítáme, stejně jako v minulosti, s večery 
se zábavou, které pořádají SK Rapid Psáry a SDH Psáry, 
případně s dalšími akcemi.

Ukončení rekonstrukce a  otevření hospůdky před-
pokládáme 16. 3. 2018. Určitě včas dáme vědět přesné 
datum otevření vývěskou na hospůdce a na webových 
stránkách SK Rapid Psáry. Doufáme, že se vše podaří 
podle našich představ a ke spokojenosti všech našich 
zákazníků.

Samozřejmě nenecháme naše stálé hosty na 

holičkách. Po celou dobu rekonstrukce bude otevřena 
restaurace Rubín, kde bude náš personál poskytovat 
služby jako v hospůdce na hřišti, takže o své oblíbené 
pivečko a posezení nikdo nepřijde.“

NABÍDKA PRÁCE
Hotel u Ledu***

 přijme

RECEPČNÍ na HPP
Požadujeme:

 Příjemné vystupování  Znalost 
AJ+PC  Samostatnost  Spolehlivost 
 Praxe výhodou  Nástup možný ihned

Nabízíme:
 Dobré finanční ohodnocení 

 Rodinná atmosféra  Stravování – 
obědy zdarma  Krátký / Dlouhý týden

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Andrea Hobzová, Hotel u Ledu ***

Ringhofferova 336, 251 69 – Velké Popovice
Tel.: +420 323 665 226

Mobil: +420 602 370 776
e-mail: manager@hoteluledu.cz

www: www.hoteluledu.cz
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1  Dovolujeme si Vás pozvat na 
12. ročník tradičního pálení 
čarodějnic ve Psárech pod 
skalou Vápenka

Přijďte se pobavit se svými přáteli a dětmi na 
krásném místě s  příjemnou atmosférou. 
Akce začne v 18.00 hod. dětskými soutěžemi, 
které ukončíme tradičně  vyhlášením soutěže 
o nejlepší masku.

2  Přijďte na tradiční pálení 
čarodějnic na hřišti 
v Dolních Jirčanech

Jako každý rok na vás 
čeká oheň, občerstvení 
a pití pro všechny, děti 
navíc dostanou špeká-
ček zdarma. Okolo 
20. hodiny pro-
běhne vyhlášení 
nejlepších masek. 
Večer se můžete 
těšit na skupinu 
Fishmeni.

ČARODĚJNICE 2018
30. dubna

SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany – rozpis utkání – jaro 
2018
zápasy venku zápasy doma převzato ze stránek 
Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

SO 24. 3. Choteč / 
 15:00

Průhonice B / 
15:00

NE 25. 3.

SO 31. 3. Zlatníky / 
16:30

NE 01. 4. Vestec B / 
16:30

SO 07. 4. D. Břežany / 
16:30

Libeř / 
 16:30

NE 08. 4. Čisovice B / 
16:30

SO 14. 4. Tuchoměřice / 
16:30

NE 15. 4. Hvozdnice B / 
16:30

Mníšek B / 
16:30

SO 21. 4. Všenorský SK / 
17:00

Hradišťko / 
17:00

NE 22. 4.

SO 28. 4. Roztoky / 
17:00

Krňany / 
 17:00

NE 29. 4. Pikovice / 
17:00

SO 05. 5. Hostivice / 
17:00

Okrouhlo / 
17:00

NE 06. 5. Libeň / 
 17:00

SO 12. 5. Jinočany / 
17:00

Vrané / 
 17:00

NE 13. 5. Slapy / 
 17:00

SO 19. 5. Měchenice / 
17:00

K. Přívoz / 
17:00

NE 20. 5. Zlatníky B / 
17:00

SO 26. 5. Dobřichovice / 
17:00

Radlík / 
 17:00

NE 27. 5. Bojanovice / 
17:00

SO 02. 6. Štěchovice B / 
17:00

Davle / 
 17:00

NE 03. 6. Řevnice / 
17:00

SO 09. 6. Dobrovíz / 
17:00

Jesenice B / 
17:00

NE 10. 6. Zvole B / 
 17:00

SO 16. 6. Úhonice / 
17:00

NE 17. 6. Jílové B / 
 17:00 Libeř B / 17:00

4. PLES
sportovců

pořádá SK Čechoslovan

KDE: Na Kopečku
KDY: 3. března od 20:00
KDE: Na Kopečku
KDY: 3. března od 20:00

Vstupenky v prodeji na recepci OLTEN a v restauraci Na Kopečku.

Proč:
rádi vás všechny uvidíme a výtěžek věnujeme
dětem v SK Čechoslovan 

Program:
- klasická živá hudba kapely Tandem
- občerstvení formou rautu
- tombola, dražba, zábava

Vstupné:
190,- Kč/os. v předprodeji
250,- Kč/os. na místě
(Cena zahrnuje večeři)

Účast členů oddílu SK
Čechoslovan je povinná !!
Omluveni mohou být pouze
členi starší 70 let, ale
omluvenka musí být
podepsaná rodiči !
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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 18. 3.
Trampové ve Zlatém kaňonu
Komorní výstava o životě trampských osad ve 
Zlatém kaňonu.

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: ÚNOR 2018, vyšlo 24. 2. 2018
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

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

10. 3., 19.30 Květinový ples
vítání jara v tanečním rytmu s bohatým 
programem

13. 4., 19.30 Tomáš Berka a Corpus Delicti
český kytarista a písničkář

19. 5. po celý den Rozkvetlý Štiřín
akce s bohatým programem pro dospělé i děti, 
prohlídka zámeckých interiérů. Parkem provází 
Václav Větvička.

8. 6., 19.30 Jiří Korn a 4TET
verze 4b

Do 1. 4.
Uzbekistán – Tajemství stepi
15 let české archeologické expedice a mnohem víc...

Do 1. 4.
L. Hojný: 25 let v poli 60 výtvarných let
Pozvánka na rozdávací výstavu akademického 
malíře Ladislava Hojného s možností získat autor-
skou kresbu

Zveme vás na country večer, který se 
koná 13. dubna od 20 hodin v Restauraci 
Na Kopečku. 

Těšit se můžete na skupinu Červená řepa v sestavě 
Aleš, Dan, Míša, Pája a Vilém. Většina z nich se zná 
více než 35 let, od časů, kdy spolu usedali v lavicích 
pražského gymnázia, a  od těch dob jejich životy 
doprovází kamarádství a společné hraní. 

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C

STROMY
Kácení a prořez nevhodně 

umístěných, přerostlých a majetek 
ohrožujících stromů horolezeckou 

technikou
Tel: 603 547 856
www.ver-mont.cz
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