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Obsah slOvO na úvOd

Vážení obyvatelé, milí sousedé a přátelé,

závěr školního roku se nesl zcela ve znamení 
stavby nové školy, která jde do finiše. Kolaudace 
je stanovena na 16. července. Máme obrovskou 
radost, že se takhle velkou a  náročnou stavbu 
podaří dokončit v plánovaném termínu! V první 
polovině srpna bude do školy dodán nový ná-
bytek a vybavení a od 19. srpna už novou školu 
začnou zabydlovat učitelé. Pro školáky se ote-
vřou brány 2. září a o den později, v úterý 3. září, 
proběhne slavnostní zahájení, kterého se zú-
častní ministr školství Robert Plaga, ale na které 
jsou zváni všichni rodiče i obyvatelé naší obce.

V budově nové školy dostanou na jeden školní 
rok dočasné útočiště i  předškoláci z  mateřské 
školky, pro které od září budeme rekonstruovat 
starou školu za významného přispění dotační-
ho fondu IROP. Letošní předškoláky jsem měl 
v červnu tu čest pasovat při slavnostním obřadu 
na školáky a věřím, že propojení školy a školky 
v oblasti výchovy a vzdělávání bude i nadále vel-
mi živé.

S letními měsíci ale bohužel souvisí i  teplé po-
časí a zvyšující se sucho v krajině. Byť se jedná 
o  nadregionální problém, snažíme se i  na na-
šem území dělat, co je v našich silách – rada ob-
ce schválila připojení se k výzvě ministerstva pro 
životní prostředí a postupně omezuje intenzitu 
sekání trávy na veřejných plochách. Ještě vý-
znamnější jsou ale zahájená jednání s místními 
zemědělci o vytvoření zelených pásů mezi poli, 
které pomáhají při zamezování půdní eroze.

A problematika vody ještě z  jiného pohledu 
– ukončili jsme smlouvu s  provozovatelem vo-
dovodů a kanalizace VHS Benešov a od 1. čer-
vence přebírá tento úkol společnost Technické 
služby Dolnobřežanska, jejíž je obec Psáry spo-
lumajitelem. Provozování vlastní hospodářské 
infrastruktury vnímám jako strategicky důležitou 
roli obcí při správě vlastního majetku a zabezpe-
čení základních služeb pro obyvatele.

Přeji vám všem krásné léto!

Bc. Milan Vácha
starosta obce

Kalendář aKcí 
setříděno podle data konání

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

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

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

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

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

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

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

tíseň, hrozící nebezpeČí – hasiČi dolní JirČany
731 104 110, 602 539 146

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

241 940 454 (v pracovní době)

pozor změna – úřední hodiny červenec a srpen:
pondělí–čtvrtek 8–16 hod.
pátek 8–13 hod.

Obecní úřad – úřední hOdiny

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

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

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

16.–17. 7.
dvoudenní zájezd 
do západních čech

do 31. 7.
Uzávěrka 
fOtOsOUtĚže

21. 9., 9–13 hod.
Garage sale

7. 9, 13–18.30 hod.
Pohádkový les
na Štědříku v D. Jirčanech

14.–15. 9.
výlet do sklípku

26. 7., po setmění
letní kino – 
ženy v běhu
na návsi v D. Jirčanech

3. 9.
slavnostní otevření 
školy s možností 
prohlídky

26

10

26

30

29

27

31

Co Vás čeká a nemine:

Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), na které doprovodí Červenou Karkulku k babičce,
pomohou Jeníčkovi a Mařence vyzrát na ježibabu z Perníkové chaloupky, zaskočí s Maxipsem Fíkem pro
pivo nebo pro noviny a cestou potkají další pohádkové bytosti...

Dobrodružná cesta pro starší děti (od 8 - cca do 12 let), která vyžaduje větší odvahu, zdatnost a hlavně
znalost čtení a psaní, a na které musí děti třeba porazit Ohnivého draka, pomoci Lotrandovi najít svou
Zubejdu, projít Peklo s princeznou nebo spolu s Rychlými šípy vyřešit záhadu Stínadel...

Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz a
www.msstedrik.cz.

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí k cíli, čeká limonáda, špekáček a dárek zdarma. Doplňkový program aquazorbing. Na závěr akce po

setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.

Malování na obličej na startu / cíli.

Obec Psáry Vás srdečně zve na

Kdy:  
v sobotu  7. září 2019
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

Kde:  
start  i cíl - na Štědříku v Dolních Jirčanech
(křižovatka Javorová a Ke Kukaláku
- pohádková louka) u mostku
Sledujte, prosím, značení, které Vás
dovede na start Pohádkového lesa.

Startovné:
50,-  Kč

S sebou:  
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)

 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva
infOrmace z Obce
10 Zpráva starosty
14 Volby do evropského parlamentu
15 Medaile pro starostu Milana Váchu
16 sucho a půdní eroze je problém nás všech
18 technologie dálkových odečtů
19 Změna provozovatele vodovodu a kanal.
20 strategie vzdělávací politiky do roku 2030+
21 Mezinárodní cena vévody z edinburgu
22 aktivní život v pasivní škole
24 Co se v obci udělalo
sOciální a KUltUrní KOmise
26 Fotosoutěž
27 Garage sale
28 Včelařský rok je novým tématem U3V
29 Výlet do sklípku
31 letní dvoudenní zájezd do západních Čech
32 Májové slavnosti
stalO se
34 Vítání občánků
36 shrek s Fionou okouzlili děti
37 Věčné mládí
38 dětský den v dolních Jirčanech počtrnácté
39 Farmářské trhy odstartovaly
40 Zakončení dalšího ročníku výletů s holemi
40 Máme novou rodinu
 41 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
vzdĚlávání
42 Formálně neformálko
43 U rybníka
43 Čarodějnice ve školní družině
44 den Země v ZŠ amos
46 Jak jsme si to letos užívali, aneb aby ne-

bylo učení mučení
47 40 let školky na Štědříku
48 Štíři jsou jedineční aneb co jste o nich 

určitě nevěděli
50 sebeobrana ke dni dětí
51 Voda kolem nás
Psina
 52 psárské informace a nápady od dětí pro děti
sPOrt
56 Junior ČeZ CUp
 57 Fotbalové tabulky
58 Floorball academy
59 Fotbalový turnaj Mcdonald’s Cup 2019
60 k lesním požárům efektivněji
62 sportovní jaro psárských hasičů
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v  k.  ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
177.000,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 13–2019 ze dne 15. 5. 2019

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

rO Usnesení č. 45/13–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o sdružených službách dodáv-
ky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9551850535 

mezi obcí Psáry a e.On energie a. s.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 14–2019 ze dne 22. 5. 2019

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

rO Usnesení č. 46/14–2019

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

1. Lukáš Lízner – pozemek p. č. 427/4 v k. ú. 
Psáry,

2. Ing. Monika Urbanová – pozemek p.  č. 
997/5 v k. ú. Psáry.

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

rO Usnesení č. 47/14–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zří-
zení věcného břemene a  dohody o  umístění 
č. IZ-12–6001375/VB/01 mezi obcí Psáry a čeZ 
Distribuce a. s. na p. č. 107, p. č. 1089/10 a p. č. 

1089/13 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
14.500,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 48/14–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a národní kanceláří programu Dofe Award na 
realizaci výchovného a motivačního programu 
„Mezinárodní cena vévody z edinburghu“.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 15–2019 ze dne 5. 6. 2019

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

rO Usnesení č. 49/15–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě mezi 

obcí Psáry (příkazce) a FRAM Consult a. s. (pří-
kazník) na zajištění technického dozoru stav-
by „nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“. 
Předmětem dodatku je prodloužení doby 

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 11–2019 ze dne 24. 4. 2019

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

rO Usnesení č. 39/11–2019

i. souhlasí
S nominací starosty Bc. Milana Váchy na člena 
Rady Svazu měst a obcí české republiky.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 40/11–2019

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

1. Olha Sediva a  Martin Šedivý – pozemky 
p. č. 583/36 a 583/73 v k. ú. Psáry.

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

rO Usnesení č. 41/11–2019

i. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Projektová dokumentace cyklostezky Štědřík 
– Tondach – nová škola“.
ii. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od All 
Plan Projekt s.  r.  o., Ič:  03833861 za cenu 
470.000,- Kč bez DPH.
iii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy 

o dílo.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 42/11–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zří-
zení věcného břemene a  dohody o  umístě-
ní stavby č. Ie-12–6008934–1 mezi obcí Psáry 
a čeZ Distribuce a. s. na pozemcích p. č. 75/52, 
577/24, 577/35, 577/1 a  621/7 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 162.500,- Kč 
bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 43/11–2019

i.  schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi obcí Psáry a  českou teleko-
munikační infrastrukturou a. s. na pozemcích 
p.  č. 597/45, 1089/1 a 1089/3 v k. ú. Psáry za 
jednorázovou úhradu 7.000,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 12–2019 ze dne 7. 5. 2019

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

rO Usnesení č. 44/12–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a  dohody o  umístění stav-
by č. Ie-12–600935/1 mezi obcí Psáry a  čeZ 
Distribuce a. s. na pozemcích p. č. 645/1, p. č. 7, 
p. č. st. 1461, p. č. 661, p. č. 663 a p. č. 664/1 

rada a zastUPitelstvO
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plnění o 2 měsíce. 
ii. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 50/15–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry (objednatel) a SAnAP s. r. o. (zhotovi-
tel). Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 
71.321,75 Kč bez DPH na stavbě „Rekonstrukce 
mostu v ul. Za Můstkem (SO 01) Psáry“.
ii. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

rO Usnesení č. 51/15–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-6022506/3 mezi obcí Psáry 
(povinná) a čeZ Distribuce a. s. (oprávněná) na 
pozemcích p.  č. 333/13 a p.  č. 343/74 v  k. ú. 
Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu ve výši 
7.000,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

rO Usnesení č. 52/15–2019

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a L. Matoušovou (nájemce). 
Předmětem smlouvy je nájem bytu v č. p. 150 
na dobu určitou od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020, 
výše nájemného je 5.107,- Kč/měsíčně + 240,- 
Kč/měsíčně paušál služby. 
ii. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro-
najímatel) a Mgr. Monikou Mazúrovou (nájem-
ce). Předmětem smlouvy je nájem bytu č. 12 
v  č. p. 154 na dobu určitou od 1. 8. 2019 do 
31. 7. 2020, výše nájemného je 4.460,- Kč/mě-
síčně + 240,- Kč/měsíčně paušál služby. 
iii. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a Klárou Homolovou (nájemce). 
Předmětem smlouvy je nájem garsonky č.  1 
v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 7. 

2019, výše nájemného je 3.291,- Kč/měsíčně + 
350,- Kč/měsíčně záloha za služby. 
iv. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a Janou Chvapilovou (nájem-
ce). Předmětem smlouvy je nájem garsonky 
č.  2 v  č.  p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2019 
do 31. 7. 2020, výše nájemného je 2.986,- Kč/
měsíčně + 350,- Kč/měsíčně záloha na služby. 
v. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem těchto smluv. 
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 53/15–2019

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

1. JTM Development s. r. o. – pozemek  p. č. 
343/70 v k. ú. Dolní Jirčany,

2. Ing. Tomáš a Janette Slavíkovovi – poze-
mek p. č. 18/5 a p. č. 20/3 v k. ú. Psáry,

3. Antonín a Martina Hořínkovi – pozemek 
p. č. 427/2 v k. ú. Psáry.

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

rO Usnesení č. 54/15–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo me-
zi obcí Psáry (objednatel) a Zepris s. r. o. (zho-
tovitel) na dílo „Vodovod Psáry – přechod 
Zahořanského potoka“. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce ve výši 237.028,74 Kč bez DPH. 
Konečná cena díla činí 1.170.931,74 Kč bez 
DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku. 
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 55/15–2019

i. pověřuje
Radního Víta Olmra k zastupování obce Psáry 
na členské schůzi spolku samospráv Otevřená 

města, z. s.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 56/15–2019

i. bere na vědomí
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-
dodavatele v zadávacím řízení „Rozšíření stá-
vající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 
200x120 pro novou budovu ZŠ Amos II.“. 
ii. pověřuje 
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem kup-
ní smlouvy s VCM VISIOn s.  r.  o. za cenu 
1.625.856,- Kč bez DPH.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 57/15–2019

i. bere na vědomí
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

– dodavatele v zadávacím řízení „Dodávka IT 
pro novou budovu ZŠ Amos“. 
ii. pověřuje 
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem kup-
ní smlouvy s C SYSTeM CZ a.  s. za cenu 
1.774.496,- Kč bez DPH.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 58/15–2019

i. bere na vědomí
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – do-
davatele v zadávacím řízení „Vnitřní vybavení – 
Základní škola Amos“.
ii. pověřuje 
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem kupní 
smlouvy s firmou Dřevozpracující výrobní druž-
stvo za cenu 1.935.760,- Kč bez DPH.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání zastUPitelstva Obce Psáry č. 3–2019 ze dne 19. 6. 

Přítomni:  Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Martina Šmerglová, Ing. Antonín Rak, Ing. Jan čihák, Mgr. Jiří Kučera, Jan Honek

Nepřítomni:  Ing. Jitka Svobodová, Tomáš Pecháček, Josef Žižka, Bc. Miloslav Burián, Petr Skřivan

Usnesení č. 22/3–2019

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. 23/3–2019

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. 24/3–2019

i. schvaluje
3. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2019 

– navýšení o 1.260.544,- Kč.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 25/3–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodo-
vodů a kanalizací mezi obcí Psáry a Technickými 
službami Dolnobřežanka s. r. o. od 1. 7. 2019.
ii. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi 
se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 26/3–2019

i. bere na vědomí
navýšení cen vodného a  stočného od 1. 7. 
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2019. nová cena vodného činí 54,70 Kč/m³ 
s DPH a stočného činí 43,76 Kč/m³ s DPH.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 27/3–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi obcí Psáry (budoucí oprávně-
ný) a Staving Olomouc s. r. o. (budoucí povin-
ný) na pozemku parc. č. 1089/19 v katastrálním 
území Psáry za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zří-
zení služebnosti mezi obcí Psáry (budoucí 
oprávněný) a  Jindřiškou Hostovou a  Vandou 
Zemanovou (budoucí povinný) na pozemku 
parc. č. 1115 v katastrálním území Psáry za jed-
norázovou úhradu 10.000,- Kč.
iii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 28/3–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o souhla-
su s provedením stavby: „Vodovod Psáry – při-
pojení obce na Posázavský vodovod – 2. etapa“ 
mezi obcí Psáry (budoucí oprávněný) a Credito 
a. s. (budoucí povinný) na pozemku parc. č. 
126/3 v  k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
úhradu 5.000,- Kč.
ii. schvaluje
Uzavření smluv o  budoucích smlouvách o  zří-
zení služebnosti inženýrské sítě a smluv o sou-
hlasu s  provedením stavby: „Vodovod Psáry 
– připojení obce na Posázavský vodovod – 
2. etapa“ mezi obcí Psáry (budoucí oprávněný) 
a Irenou Hájkovou, Otakarem Kukalem a Ivanou 
Svobodovou (budoucí povinný) na pozem-
cích parc. č. 128/9 a parc. č. 129/1 v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 10.000,-  Kč/
pozemek.
iii. schvaluje
Uzavření smluv o  budoucích smlouvách 

o  zřízení služebnosti inženýrské sítě a  smluv 
o  souhlasu s  provedením stavby: „Vodovod 
Psáry – připojení obce na Posázavský vodovod 
– 2. etapa“ mezi obcí Psáry (budoucí oprávněný) 
a Irenou Hájkovou, Otakarem Kukalem, Ivanou 
Svobodovou a  Ing. Petrem Jungem (budoucí 
povinní) na pozemcích parc. č. 129/4, parc. č. 
129/9 a parc. č. 129/10 v k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 10.000,- Kč/pozemek.
iv. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a  smlouvy o  sou-
hlasu s  provedením stavby: „Vodovod Psáry 
– připojení obce na Posázavský vodovod – 
2. etapa“ mezi obcí Psáry (budoucí oprávněný) 
a Otakarem Kukalem (budoucí povinný) na po-
zemku parc. č. 128/11 v  k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.
v. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 29/3–2019

i. schvaluje
Uzavření smluv o  budoucích smlouvách o  zří-
zení služebnosti inženýrské sítě a  smlouvy 
o  souhlasu s  provedením stavby: „Vodovod 
Psáry – připojení obce na Posázavský vodovod 
– 2. etapa“ mezi obcí Psáry (budoucí oprávněný) 
a manžely Svobodovými (budoucí povinný) na 
pozemcích parc. č. 129/7 a 129/8 v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 500,- Kč/poze-
mek.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o  připojení na vodovod 
a kanalizaci obce pro stavbu rodinného domu 
s jednou bytovou jednotkou na pozemku parc. 
č. 129/7 v  k. ú. Dolní Jirčany mezi obcí Psáry 
a manželi Svobodovými.
iii. schvaluje
Uzavření smlouvy o  připojení na vodovod 
a kanalizaci obce pro stavbu rodinného domu 
s jednou bytovou jednotkou na pozemek parc. 
č. 129/5 v  k. ú. Dolní Jirčany mezi obcí Psáry 
a Ivanou Svobodovou.
iv. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto 

smluv.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 30/3–2019

i. schvaluje
Přijetí dotace ve výši 1.806.000,- Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje a  uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o  poskytnutí dotace na realizaci pro-
jektu „nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem veřej-
noprávní smlouvy.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 31/3–2019

i. bere na vědomí
a. Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření 

DSO Dolnobřežansko za rok 2018,
b. Informaci o  závěrečném účtu DSO 

Dolnobřežansko za rok 2018,
c. Inventarizační zprávu k 31. 12. 2018.

hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 32/3–2019

i. souhlasí
S podáním žádosti o  bezúplatný převod po-
zemku parc. č. 126/9 v k. ú. Dolní Jirčany, podle 
§ 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, která je nedílnou přílohou 
tohoto usnesení
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem a odeslá-
ním žádosti uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 33/3–2019

i. pověřuje
Radu obce výběrem zhotovitele na akci 
„Rekonstrukce staré školy“ a  pověřuje sta-
rostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy se 

zhotovitelem.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 34/3–2019

i. schvaluje
Zřizovací listinu školské právnické osoby 
Základní školy Amos Ič: 062 89 371.
ii. schvaluje
Zřizovací listinu školské právnické osoby 
Mateřská škola Štědřík Ič: 062 79 457.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 35/3–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene 
mezi obcí Psáry, Petrem Purmannem, Janou 
Hejtmánkovou, manželi Pecháčkovými (opráv-
něný č. 1 – č. 4) a Moonray s. r. o. (povinný) na 
pozemcích parc. č. 465/354 a 465/355, které je 
zřízeno ve prospěch pozemků ve vlastnictví ob-
ce parc. č. 395/12 a 395/13 v k. ú. Dolní Jirčany.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 36/3–2019

i. schvaluje
Plán rozvoje sportu v obci Psáry na roky 2019–
2022.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce Psáry

18. září 2019, 18 hod.
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Zpráva 
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

nOvá šKOla

S nástupem léta se realizace stavby nové školy 
přehoupla do své závěrečné fáze. Postupně se 
dokončovaly jednotlivé třídy a jsou hotovy roz-
vody topení i elektrické energie. Po květnovém 
položení podlahového topení se pracuje na po-
kládkách finálních podlah. Instaluje se zařízení 
technologie kuchyně a staví se venkovní hřiště. 
Zároveň se zahájily práce na zakázce vybavení 
interiérů. Organizované prohlídky stavby vzbu-
dily velký zájem. Termín slavnostního otevření 
školy s  možností prohlídky všech prostor je 
předběžně stanoven na úterý 3. 9.

infOrmace z Obce
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OPrava mOstKU v Ulici za můstKem

V polovině května byla dokončena oprava 
mostu v ulici Za Můstkem. Za obec Psáry děkuji 
společnosti SAnAP s. r. o. za dobře odvedenou 
práci, profesionální přístup a dodržení harmo-
nogramu výstavby.

reKOnstrUKce PsársKá

Středočeský kraj měl v letošním roce rekonstru-
ovat hlavní silnici v  úseku od obecního úřadu 
na náves v Psárech. Plánovaný termín odevzdá-
ní nabídek byl původně 26. 4., ale kvůli velké-
mu množství doplňujících dotazů byl v  soula-
du se zákonnými předpisy termín opakovaně 
posouván. Aktuálně je termín otevírání obálek 
stanoven na 8.  7. Při troše štěstí by se výběr 
mohlo podařit dokončit do konce července. 
Je škoda, že v naší zemi výběrové řízení zabere 

více než třetinu roku. Po výběru zhotovitele bu-
de moci obec Psáry podávat k dopravním opat-
řením a avizovaným uzavírkám své připomínky. 
Dobrou zprávou je, že se nám s církví podařilo 
pro obyvatele ulic na Stráni a Akátová předjed-
nat, že by bylo možné (jako kdysi) dočasně vyu-
žívat silnici přes les k Horním Jirčanům.

OPrava mOstU na návsi 
v Psárech

Po mnoha měsících trápení se podařilo zprů-
jezdnit nový most na návsi v  Psárech. Ještě 
v době uzávěrky tohoto čísla Psárského zpravo-
daje nebyl schopen investor (Středočeský kraj) 

sdělit, kdy bude stavba dokončena a zkolaudo-
vána. navzdory velkému tlaku se příliš nedaří 
realizující stavební firmu přimět k nějakému vý-
raznějšímu posunu. Jsme rádi, že je místo prů-
jezdné, jen je potřeba i nadále dávat pozor, ne-
boť se stále projíždí a prochází stavbou.
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Medaile  
pro starostu 
Milana Váchu

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Starosta obce Psáry, Milan Vácha, obdržel 
25.  dubna v  prostorách Hrzánského paláce 
medaili „Za zásluhy o  rozvoj kvality vzdělá-
vání“, kterou uděluje česká školní inspekce 
za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti 
rozvoje kvality vzdělávání v  české republice. 
V  reprezentačních prostorách Hrzánského pa-
láce se sešlo více než sedm desítek hostů z řad 
představitelů MŠMT, čŠI, poslanců,  senátorů, 
představitelů dalších významných úřadů a  ve-
řejných institucí či zástupců akademické sfé-
ry. Medaile předával ústřední školní inspektor 
Tomáš Zatloukal.

česká školní inspekce při ocenění pana sta-
rosty Milana Váchy vyzdvihla především to, že 
jako starosta obce klade velký důraz na oblast 
vzdělávání a  velmi aktivně se podílí na deba-
tách o kvalitě ve vzdělávání. Díky svému zájmu 
o  vzdělávání a  také o  kontinuální zvyšování 
jeho kvality tak patří mezi velmi progresivní 
představitele samospráv, kteří mohou být pro 
učitele a  ředitele škol i  pro vzdělávací proces 
jako takový velmi prospěšnými a  podporují-
cími partnery. Pan starosta je členem Školské 
komise Předsednictva svazu měst a  obcí čR 
a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost Středočeského kraje.

V průběhu slavnostního setkání, kterým prová-
zel náměstek ústředního školního inspektora 
Ondřej Andrys, byly medaile Za zásluhy o roz-
voj kvality vzdělávání uděleny osmi fyzickým 
osobám a jedné právnické osobě.

Volby 
do evropského 
parlamentu
24.–25. května se konaly na území české re-
publiky volby do evropského parlamentu. níže 
najdete srovnání volební účasti v naší obci s ce-
lou čR a také počty hlasů, které získaly v naší ob-
ci strany, které mají nyní mandáty v evropském 
parlamentu.

Psáry
Okrsků 
celkem

Voliči 
v  seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Ode vzda né 
obálky

Platné hlasy
% platných 

hlasů

1 2 865 1 052 36,72 1 052 1 045 99,33

celKOvé výsledKy hlasOvání
Okrsků 
celkem

Voliči 
v  seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Ode vzda né 
obálky

Platné hlasy % platných 
hlasů

14 766 8 316 737 2 388 304 28,72 2 387 378 2 370 765 99,30

rOzdĚlení mandátů 
stranám a % hlasů PrO tytO 
strany v naší Obci

ANO: 6 13,49 %
ODS: 4 20,28 %
Piráti: 3 15,5 %
STAN+TOP: 3 20,57 %
SPD: 2 6,69 %
KDU-ČSL: 2 3,15 %
KSČM: 1 1,72 %

PrOjeKt „reKOnstrUKce 
staré šKOly“

Projekt rekonstrukce staré školy je již připraven. 
Dokončili jsme přípravu výběrového řízení a je-
ho znění jsme odeslali ke schválení poskytova-
teli dotace. Předpokládáme, že s  ohledem na 
špatnou situaci na stavebním trhu poskytneme 
pro samotnou realizaci stavby maximální možné 
časové rozmezí, abychom zvýšili pravděpodob-
nost, že se nám přihlásí více uchazečů. O sta-
vební firmy je dnes velká nouze. Dokončení by 
ovšem nemělo ohrozit otevření nové třídy ma-
teřské školy pro školní rok 2020/2021. V  sou-
časné době ještě zvažujeme možnost doplnění 
rekuperačních jednotek pro výměnu vzduchu 
ve třídách se zpětným využitím tepla. V případě 
získání dotace ze Státního fondu životního pro-
středí bychom jednotky rádi osadili ještě před 
zahájením provozu.
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Sucho a půdní 
eroze  
je problém  
nás všech

Bc. Milan Vácha, 
starosta

Půda a její ochrana by se měla v civilizovaném 
světě brát jako samozřejmá věc. Půda je základ-
ním zdrojem naší obživy a na její kvalitě závisí 
i kvalita našeho života. S narůstajícími problémy 
způsobenými zejména suchem narůstá i  míra 
zájmu nejenom odborné veřejnosti o toto téma. 
V současné době se projednává územní studie 
správního obvodu ORP černošice (oblast Praha 
– západ), ze které jistě vzejdou mnohá doporu-
čení, jak společně situaci zlepšit. naše obec se 
však rozhodla nečekat a pokusit se této oblas-
ti věnovat hned, aby následky a škody byly co 
nejmenší.

maPa Půdní erOze v česKé 
rePUblice

na internetových stránkách Výzkumného ústa-
vu meliorací a  ochrany půdy (VUMOP) je pře-
hledná mapa zemědělské půdy s  intenzitou 
ohrožení půdní erozí. Půdní eroze znamená 
narušování úrodné půdní vrstvy klimatickými 
vlivy, především vodou a větrem. na mapě jsou 
ohrožené pozemky znázorněny tmavšími odstí-
ny. nedobrá situace je v naší oblasti na pozem-
cích severně a západně od Dolních Jirčan, ale 
zejména na pozemcích západně od zástavby 
v Psárech (okolí hřbitova). 

V současné době je v čR zhruba polovina ze-
mědělské půdy ohrožena vodní erozí a deseti-
na větrnou erozí. Za posledních 30 let se degra-
dace půdy vlivem vodní eroze výrazně zrychlila. 
Jako hlavní důvod se nejčastěji uvádí nevhod-
né hospodaření a klimatické změny.

sPOjení sil Obce, majitelů 
POzemKů a zemĚdĚlců

Při pohledu na satelitní snímky evropy je stá-
le patrné, že ani po 30 letech od revoluce se 
nepodařilo navrátit před období kolektivizace 
a masového slučování pozemků do ohromných 
lánů. Menší políčka se bohužel hůře obhospo-
dařují, ale jako zásadní problém v  čR se jeví 
skutečnost, že pole neobhospodařují jejich 
majitelé, ale nájemci. Zemědělec se snaží snížit 
náklady, aby byl konkurenceschopný, a vlastník 
pozemku se naopak logicky snaží maximalizo-
vat svůj zisk a  požaduje maximální možný ná-
jem. Samotná podstata vytváří začarovaný kruh, 

jehož důsledky jsou na naší krajině vidět: velké 
lány a preference ekonomicky nejzajímavějších 
a  dotovaných plodin a  s  tím související erozí 
ohrožená půda.

Zastupitelstvo obce na svém dubnovém zase-
dání souhlasilo se zahájením jednání s  téměř 
jediným zemědělcem, který hospodaří na na-
šich katastrech, společností AGRO Jesenice. 
Požádali jsme zástupce AGRO Jesenice o zpra-
cování plánu vytvoření „zelených pásů“ v našich 
polích. Rozdělení jednotlivých polí by mělo spl-
ňovat nejenom nároky zpřísňující se legislativy, 
ale především zvolit opravdu citlivé řešení s vy-
užitím historické místní znalosti. Jinými slovy by 
se měla naše obec protnout několika zelenými 
pásy o šířce cca 7 m, které by plnily funkci dří-
vějších remízků. Takto nadělená půda není ov-
šem tak výnosná. Obec Psáry proto nabízí, že 
pokud dojde k dohodě, tak poskytneme obec-
ní pozemky k pronájmu za symbolickou cenu. 
Dále chceme svolat vlastníky ke společnému 
jednání, kde bychom projednali možnost sní-
žení ceny pronájmu zemědělské půdy. Jsem 

přesvědčen, že se najdou majitelé pozemků, 
kteří tuto aktivitu z dlouhodobého pohledu uví-
tají. Téměř v každém z nás koluje v krvi kapka 
sedláka a  většina mi jistě dá za pravdu, že je 
dnes lepší „obětovat“ např. 10 % z ceny proná-
jmu výměnou za to, že mi i za 20–30 let zůstane 
pole, na kterém je stále možné ještě něco pěs-
tovat. S ohledem na množství vlastníků v území 
bude koordinace těžká, ale věřím, že minimál-
ně potomci historických sedláků z naší vesnice 
vezmou tuto myšlenku za svou a pomohou.
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Změna 
provozovatele 
vodovodu 
a kanalizace

Vlasta Málková, 
místostarostka

Jak jsme již v  minulém zpravodaji informova-
li, od 1. července 2019 měníme provozova-
tele vodovodu a  kanalizace. Smlouva o  ná-
jmu a  provozování vodovodů a  kanalizací 
s  Vodohospodářskou společností Benešov 
končí k  30. 6. 2019. Rádi bychom poděkovali 
společnosti VHS Benešov a  jejich zaměstnan-
cům za mnoho let spolupráce při provozování 
vodohospodářské infrastruktury u nás v obci.

novým provozovatelem jsou Technické služby 
Dolnobřežanska s.  r.  o. (TSDB) částečně vlast-
něné obcí. V  průběhu června VHS posílala 
ukončení smluv o vodném a stočném. Během 
léta budou všichni obyvatelé kontaktováni pro-
střednictvím zákaznického centra TSDB a  bu-
dou postupně uzavírány smlouvy nové.

na webu technických služeb najdete zálož-
ku VaK Psáry, kde se dozvíte všechny potřeb-
né informace www.tsvestec.cz/category/ 
vodovody-a-kanalizace/vak-psary/

Užitečné KOntaKty:
Dispečink vodovody a kanalizace: tel. 725 888 
732, 605 255 145
Zákaznické centrum: tel. 734 485 495
Adresa: Technické služby Dolnobřežanska, 
s. r. o., na Průhoně 159, budova A, 
252 50 Vestec
Úřední hodiny: Po, St – 8.00–16.00 hod. (po 
tel. domluvě možno i mimo uvedenou dobu)
E-mail: vak@tsdb.cz
Odpovědná osoba: Milan Petrus, vedoucí divi-
ze voda a kanalizace, tel. 734 755 512
V případě zájmu o dovoz pitné vody do studní 
nebo bazénů kontaktujte dispečink:
p. Kvítek, tel. 731 410 418. Cisterna patří 
Technickým službám Dolnobřežanska a může 

převézt 7 m3 pitné vody za 1.900,- Kč s DPH. 
Platbu uhradíte hotově řidiči. Dodací lhůta: 
2–5 pracovních dnů od objednávky. Dovoz 
pouze po–pá 8–13 hod.
www.tsvestec.cz/dovoz-pitne-vody-cisternou

vOdné a stOčné v Psárech 
POstUPnĚ rOste

Obec je povinna zpracovávat plán financo-
vání obnovy a  vytvářet prostředky na obnovu 
vodovodu a  kanalizace. To každoročně sle-
duje Ministerstvo zemědělství jako příslušný 
orgán veřejné správy vodovodů a  kanalizací 
(VaK). Záměrem regulátora oboru vodovodů 
a  kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně 
samofinancování vodohospodářské infrastruk-
tury. Vzhledem k tomuto záměru má obec  po-
vinnost dorovnávat ztráty a  vytvářet rezervu 
finančních prostředků na obnovu VaK a doklá-
dat jejich použití pro tyto účely. To se projeví 
v cenové kalkulaci a dojde tak ke zvýšení ceny 
vodného a stočného.

V souvislosti s těmito strategickými projekty do-
chází ke zvýšení ceny v obci Psáry vodného  na 
54,70 Kč a stočného na 43,76 Kč. Celková část-
ka za vodné a stočné od 1. 7. 2019 bude tedy 
98,46 Kč s DPH.

Technologie 
dálkových 
odečtů  
se v Psárech 
osvědčila

Mgr. Daniela Kulíčková 
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.

Jak jsme již informovali v  jednom z  přede-
šlých vydání, obec Psáry se rozhodla otestovat 
možnosti dálkových odečtů patních vodomě-
rů s  technologií skupiny SUeZ. Ve spolupráci 
s provozovatelem vodohospodářské infrastruk-
tury společností Vodohospodářská společnost 
Benešov, s. r. o. byl připraven pilotní projekt za-
hrnující 10 vodoměrů u různých typů spotřebi-
telů (základní škola, průmyslové objekty, obecní 
úřad, vybraní soukromí odběratelé).

Cílem pilotního projektu bylo ověřit spolehli-
vost technologie v různých technických, terén-
ních a klimatických podmínkách. V případě, že 
by se technologie osvědčila a plošně osadila, 
přinesla by odběratelům nejen pohodlné ode-
čty bez nutnosti fyzické návštěvy odečítače, ale 
také možnost využívat pokročilých funkcí systé-
mu jako např. automatických upozornění na vy-
sokou spotřebu nebo na únik, a tím předcházet 
vysokým částkám na fakturách za vodu.

V rámci projektu byl na vodojemu Vysoká umís-
těn přijímač sbírající data z  čidel na vodomě-
rech. Vybrané vodoměry se nacházely ve vzdá-
lenosti od 0,2–1,4 km od přijímače v  různých 
podmínkách osazení (sklepy, šachty, interiér 

nemovitostí). Dosavadní výsledky projektu jsou 
velice uspokojivé – systém pracuje s téměř sto-
procentní spolehlivostí. Pilotní provoz projektu 
skončil koncem května 2019. Vzhledem k tomu, 
že obec Psáry se nyní věnuje projektům s vyšší 
prioritou (např. napojení na Posázavský vodo-
vod), bude prozatím projekt ukončen. Přijímač 
bude z  vodojemu odstraněn koncem května 
a čidla u odběratelů budou odebrána v rámci 
závěrečných odečtů při změně provozovate-
le veřejného vodovodu a  kanalizace v  červnu 
2019.

Rádi bychom tímto poděkovali všem odběrate-
lům, kteří se do projektu zapojili, za jejich vstříc-
nost a spolupráci.

POdĚKOvání
S platností k  30. 6. 2019 ukončuje 
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. 
provozovatelskou činnost na vodohospodář-
ské infrastruktuře obce Psáry.
Rádi bychom tímto poděkovali všem odbě-
ratelům a  zastupitelům obce za spolupráci 
v uplynulých letech a ujistili je, že i nadále mo-
hou využívat dalších služeb naší společnosti 
jako je dovoz pitné vody cisternou, vývoz jí-
mek nebo rozbory pitných a odpadních vod.
S pozdravem

Kolektiv Vodohospodářské společnosti 
Benešov, s. r. o.

Vážení a milí pacienti,
v letních měsících bude přesunuta ordinace 
praktického lékaře MUDr. Oldřicha Luňáka 
z objektu ve Sportovní ulici do samého středu 
obce – do prostor Mozaiky, na adrese Sídliště 
Štědřík 148, Psáry/Dolní Jirčany
Ordinace by měla začít v  těchto prostorách 
fungovat od počátku září 2019.

S pozdravem MUDr. Oldřich Luňák

šetření PitnOU vOdOU

Vážení občané,

vzhledem k  slunečným a  horkým dnům po-
sledních týdnů je v naší lokalitě zaznamená-
vána vysoká spotřeba pitné vody. Výrazný 
nárůst spotřeby pitné vody způsobuje přetí-
ženost vodovodní sítě a vodního zdroje Psáry.

Žádáme vás proto o  šetření pitnou vodou 
a  maximální využívání akumulované vody 
dešťové. Pomůžete tak předcházet riziku pře-
rušení dodávky pitné vody.

Napouštění bazénů a používání závlahových 
systémů z veřejného vodovodu se nedoporu-
čuje!

Děkuje obec Psáry
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Strategie 
vzdělávací 
politiky do 
roku 2030+

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

O tom, jak reformovat řízení vzdělávacího sys-
tému v čR, přijeli 6. června do Dolních Břežan 
diskutovat experti z oblasti školského manage-
mentu, ředitelé škol i  zřizovatelé. naši obec 
reprezentoval starosta Milan Vácha, místosta-
rostka pro vzdělávání Martina Běťáková, ředitel 
ZŠ Amos Daniel Kohout a ředitelka MŠ Štědřík 
Martina Šmerglová. Paní místostarostka byla 
pozvána i do odborného panelu, kde předná-
šející diskutovali a hledali nové cesty a nástroje, 
jak na jednu stranu ulehčit ředitelům škol v je-
jich administrativně-provozních záležitostech 
a  na stranu druhou jak pomoci ředitelům stát 
se skutečnými leadry pedagogického procesu, 
který by vedl k výraznému zvýšení kvality vzdě-
lávání v naší zemi. nezbytnými kroky se ukazuje 
především prohloubení důvěry mezi školami 
a  MŠMT, zlepšení komunikace, přesun admi-
nistrativních a  provozních povinností ředitele 
na jiné aktéry a  zajištění metodického vedení 
škol a podpory učitelů i ředitelů ze strany státu. 

Výstupy ze setkání budou sloužit pro formulaci 
cílů Strategie 2030+.

Mezinárodní 
cena vévody 
z edinburgu

Ing. Daniela Fremuntová, 
koordinátorka Neformálka

Obec Psáry jako 1. obec v čR podepsala v červ-
nu smlouvu s Dofe (www.dofe.cz). DofE je me-
zinárodní cena vévody z  Edinburghu, kterou 
u svých uchazečů oceňují mnohé světové uni-
verzity i  významní zaměstnavatelé. Velká pres-
tiž, kterou má cena dlouhodobě v anglicky mlu-
vících zemích, se šíří i v ostatních zemích světa 
a  jsme rádi, že mladí lidé z  naší obce mohou 
být u toho.

Dofe je komplexní program, který podporuje 
studenty od 13 do 24 let v jejich osobním roz-
voji. Program má volitelné úrovně – bronzovou, 
stříbrnou a  zlatou. Úrovně se liší délkou, po 
kterou se uchazeči rozhodnou program plnit. 
Postupně mohou absolvovat všechny úrov-
ně. Program se plní průběžně ve 3 oblastech: 
sportovní aktivita, rozvoj talentu (dovednosti) 
a dobrovolnictví. Uchazeči si z dané oblasti vy-
berou činnost, které se chtějí věnovat a v níž se 
chtějí zlepšovat. Za podpory vedoucího si pro 
každou vybranou činnost stanoví cíle, kterých 
chtějí dosáhnout. Jedná se o  dobrovolnou 
osobní výzvu, nesoutěží s  ostatními. Průběžně 
si své pokroky zaznamenávají a  konzultují je 
s vedoucím, který je jim po celou dobu nápo-
mocen.

Ke splnění programu a  získání ceny Dofe po-
třebují uchazeči také úspěšně absolvovat dob-
rodružnou expedici. Tu si sami v týmu vyberou, 
připraví i  zorganizují. Vyškolený lektor pak jen 
dohlíží, jak si mladí lidé podle svých plánů po-
radí s nástrahami nocování a stravováním v pří-
rodě.

Po úspěšném absolvování každé úrovně pro-
gramu jsou účastníci pozváni na slavnostní ce-
remoniál, kde obdrží mezinárodně uznávaný 
certifikát a odznak.

V září program podrobně představíme v  sed-
mých třídách a  také na Svatováclavských slav-
nostech, kam za námi přijede i ambasador pro-
jektu. O další podrobnosti, případně přihlášky, 
si prosím pište na fremuntova@psary.cz.

V celém světě se už zapojily miliony studen-
tů. V  čR se programu účastní 3000 mladých 
lidí. Moc se těšíme na první odvážné ze Psár 
a Dolních Jirčan, kteří se k nim připojí.
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Aktivní život 
v pasivní 
škole

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Když se řekne pasivní dům, vybavím si domek 
s malými okny, která se nesmějí otevírat, zahra-
baný z části pod zemí, na střeše solární panely 
a uvnitř klimatizace. Blíží se má představa sku-
tečnosti nebo je to spíše mýtus?

Mýtů a  polopravd okolo pasivních domů ví-
ří skutečně mnoho. A  toto je přesně jeden 
z nich . U pasivních rodinných domů se spí-
še jedná o rodinný dům s velkými okny na jih, 
východ a  západ, která dům propojí se zahra-
dou, a  menšími okny na sever. Všechna okna 
si můžete kdykoliv otevřít. Jen v zimě, když je 
venku opravdu chladno, to zpravidla neděláte 
(ale můžete). Větrá za vás větrací jednotka se 
zpětným získáváním tepla, která zajišťuje dosta-
tečný přívod čerstvého, teplého a filtrovaného 
vzduchu. Budova má okna s trojskly a teplý ko-
žíšek z  izolace, který vás hřeje v zimě a chladí 
v létě. Pro letní vedra jsou instalovány vnější ža-
luzie, a když dům správně navrhnete, klimatiza-
ci vůbec nepotřebujete. Solární panely nejsou 
nezbytnou součástí, ale spíše chytrým řeším, 
které uživatelům zajistí už tak bezstarostné pla-
cení nízkých účtů za energii.

Staví se kromě rodinných domů v  pasivním 
standardu i větší budovy?

V české republice se jako pasivní skutečně nej-
častěji realizují rodinné domy. Je to dáno pře-
devším tím, že právě jejich uživatelům nejvíce 
záleží na pohodlí a hospodárném využití jejich 
peněz. Velmi často myslí i na budoucí účty za 
energii. energeticky pasivní standard u  ostat-
ních typů budov vyžadoval nalézt nejen nové 
technologické postupy, ale především i  osví-
cené investory z  řad developerských společ-
ností a veřejné správy. Chtělo to čas a úsilí, ale 
v současné době existuje již celá řada realizací 
bytových domů, základních i  mateřských škol, 

komunitních center, domovů pro seniory, spor-
tovních hal, administrativních budov, knihoven, 
i nemocnic. V zahraničí, především v německu 
a Rakousku, se v tomto energetickém standar-
du realizují celé městské čtvrti. některá města 
tento kvalitativní standard dokonce předepisují 
jako povinný v případě výstavby budov z veřej-
ných prostředků. Při troše důvtipu lze jako pa-
sivní realizovat jakýkoliv dům.

Co tedy „pasivní standard“ znamená konkrét-
ně pro naši novou školu v Psárech?

Především kvalitní a  příjemné prostředí uvnitř 
budovy, které ocení zejména uživatelé, tedy dě-
ti a  pedagogický sbor. Pro provozovatele pak 

velmi nízké účty za energii – oproti běžně stavě-
ným novým školám uspoří přibližně 70 % nákla-
dů na vytápění, 20 % nákladů na přípravu teplé 
vody a  50  % nákladů na osvětlení. Důležitým 
faktem byl i vyšší důraz na kvalitní návrh a  re-
alizaci. Ty budou například ověřeny testem 
průvzdušnosti obálky budovy, při kterém se 
celá škola nafoukne a odhalí se tak nedostatky 
v kvalitě provedení. Bič důslednější kontroly tak 
s sebou přináší i pozitivní efekt pečlivější práce 
všech zúčastněných. Věřím, že úsilí, které jsme 
do přípravy vložili, tak ocení všichni zúčastnění 
od architekta, přes stavební firmu a  investora 
až po konečné uživatele. největším výhercem 
je však životní prostředí, tedy my všichni.

V médiích se často hovoří o  souvislosti me-
zi vydýchaným vzduchem ve třídách a špatnou 
soustředěností dětí. Nemůže být právě tady 
slabé místo „pasivity“? Nebudou mít děti ve 
třídách málo čerstvého vzduchu?

Podstatou návrhu pasivního domu je přesně to-
muto zabránit a zajistit dětem co nejpříjemnější 
podmínky k výuce. Za tímto účelem je v projek-
tu navržen systém řízeného větrání se zpětným 
získáváním tepla (tzv. rekuperací), která zajistí 
dostatečný přívod čerstvého vzduchu do všech 
tříd podle potřeby žáků, a  to vše s  minimální 
spotřebou energie. nebudou-li se děti ve ško-
le moci soustředit, tak vydýchaný vzduch toho 
zcela jistě důvodem nebude.

Dalším problémem bývá přehřívání učeben 
v  teplém počasí, když na děti velkými okny 
doslova pere slunce. Přináší nová škola řešení 
i těchto situací?

Ano, přehřívání tříd bývá u  běžných projektů 
opravdu velkým problémem. Ten navíc rok od 
roku umocňuje i  změna klimatu, kterou v  let-
ních měsících pociťujeme všichni. Při návrhu 
školy jsme mysleli i na tento problém a snažili 
se jej co nejlépe zvládnout. Konstrukčně jsme 
budovu navrhli z těžkých cihel, které pomohou 
v létě budovu „prochladit“. Všechna okna jsme 
také opatřili vnějšími natáčivými žaluziemi, kte-
ré teplo ze sluníčka nepustí dovnitř. V noci bu-
dou navíc třídy provětrávány chladným nočním 
vzduchem tak, aby druhý den ráno byla třída 

na začátku výuky příjemně vychlazena a zvlád-
la během dne pojmout vyšší tepelnou zátěž 
od přítomných dětí. Díky těmto jednoduchým 
principům tak není nezbytné instalovat nepří-
jemnou klimatizaci, která by mohla způsobovat 
zdravotní problémy. časem nás ale bohužel 
může zmíněná změna klimatu provázená ex-
trémními vedry donutit budovy ve velkém mě-
řítku chladit.

Když mluvíte o  všech technologických vymo-
ženostech, které s  pasivitou souvisí, nelze se 
nezeptat na peníze. Vyplatí se to? Není pasivi-
ta školy zbytečným luxusem?

Obava z extrémně vysokých nákladů je dalším 
častým mýtem o  pasivních domech. Slýchám, 
že pasivní domy jsou dvojnásobně dražší než 
domy běžné. To je ale lež. na základě našich 
praktických zkušeností uvádíme zvýšení nákla-
dů o 5–10 % oproti běžné budově. Konkrétně 
na této škole pak opatření k dosažení pasivní-
ho standardu představovala navýšení investice 
jen přibližně o 2 %, což je naprosto zanedba-
telná částka, zvláště zvážíme-li, že díky ní nám 
evropská unie přispěla podporou ve výši 50 mi-
lionů korun, bez kterých by se škola nejspíš ani 
nepostavila.

Těžiště návrhu pasivního domu spočívá přede-
vším v  chytrém a  pečlivém přístupu k  návrhu 
a  realizaci budovy a  ten většinou nestojí nic. 
Takový přístup by myslím měl být navíc součás-
tí každé realizované budovy, ne jen těch pasiv-
ních.

A otázka na závěr, myslíte si, že školní roky 
strávené v pasivní škole mohou mít konkrétní 
vliv na postoj dětí k životnímu prostředí a trva-
lé udržitelnosti?

V německu to vidíme již dnes. Vyrůstáte-li ob-
klopeni odpovědným přístupem, zanechá to ve 
vás stopu – semínko, které vyklíčí a  roste spo-
lu s vámi. Jednou se z něj může stát strom, ze 
kterého budeme sklízet ovoce my všichni. Kdo 
jiný by měl jít příkladem a učit zodpovědnému 
a  ohleduplnému přístupu ke svému okolí než 
právě škola? Za mne tedy za přístup místní sa-
mosprávy jednička s hvězdičkou.

michal čejKa
Je konzultantem v oblasti energetické efekti-
vity a kvality vnitřního prostředí budov.
Ve společnosti PORSennA o. p. s. se speciali-
zuje na komplex-
ní přístup při op-
timalizaci budov 
zahrnující nízkou 
energetickou ná-
ročnost, kvalitu 
vnitřního prostře-
dí, efektivní využi-
tí obnovitelných 
zdrojů energie 
a adaptaci budov 
na změnu klima-
tu. Je též součástí 
užšího týmu ali-
ance Šance pro 
budovy, kde jako odborný specialista spolu-
pracuje na přípravě a vyjednávání podmínek 
dotačních titulů, přípravě novelizace legisla-
tivních předpisů a  na strategii renovace bu-
dov a jejich adaptaci na změnu klimatu. V ro-
ce 2011 získal evropský certifikát „Certified 
Passive House Designer” a zaměřil se na pro-
pagaci a  reálnou energeticko-ekonomickou 
optimalizaci pasivních budov v  rozsahu od 
rodinných a  bytových domů až po veřejné 
budovy (základní a  mateřské školy, sportovní 
haly, komunitní centra apod.), ve které aktivně 
pokračuje dodnes. Od roku 2019 je členem 
rady Centra pasivního domu.
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Co se v obci 
udělalo 4–5/2019

Ing. Renáta Jašková

•	 Oprava povrchů nezpevněných komunikací,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 příprava návsi na Májové slavnosti a úklid po 

akci,
•	 zajištění následného úklidu po „čaroděj ni-

cích“,
•	 oprava houpaček a  dalších prvků, úklid na 

dětských hřištích,
•	 předělání nájezdu pro kontejner na hřbitově,
•	 nátěr stožárů veřejného osvětlení,
•	 nátěr laviček,
•	 oprava omítek a  přetření graffiti na auto-

busových zastávkách a  trafostanicích nad 
Školkou, sídliště Štědřík, na vodárně v  ulici 
U Kukaláku a rozvodně vedle obecního úřa-
du,

•	 zabetonování dopravní značky u cyklostezky 
v ulici Pražská,

•	 odvoz části černé skládky v ulici Úzká nad cy-
klostezkou,

•	 úklid listí a odpadků z okolí cyklostezky,
•	 sekání trávy,
•	 zametení splavené drtě v  ulici Javorová 

a štěrku v ulicích Lesní a K Junčáku,
•	 oprava cesty na Babu,
•	 úprava a  údržba záhonu a  výsadba kvě-

tin u  trafiky – zastávka Štědřík, u  Domova 
Laguna, před Obecním úřadem, u pomníku 
v  Psárech,  úprava zeleně v  okolí dětských 
hřišť a zabezpečení pravidelné zálivky,

•	 vytrhání plevele na kruhovém objezdu Dolní 
Jirčany u nové školy,

•	 dokončení zdravotních a  bezpečnostních 
prořezů stromů, úklid a odvoz větví,

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

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

•	 oprava spár a výtluků na vybraných místních 
komunikacích,

•	 příprava volební místnosti,
•	 údržba hřbitovů.

Obec Psáry se přidala k  výzvě 
Ministerstva pro životní prostředí 
a trávníky na veřejných plochách bude 
letos sekat méně, aby půda měla větší 
šanci zadržovat vláhu a aby se podpoři-
la pestrost rostlin i drobných živočichů.

Přidáte se i vy?

Tréninkový sporTovní kemp
sk Čechoslovan Dolní JirČany
ve Dnech 26. 8.  – 30. 8. 2019
Kemp je otevřen denně od 8:00 do 17:00 hod.  
pro holky a kluky narozené v letech 2007 - 2015.
Minimální počet dětí je 12.

cena za kemp 2 790,- kč/týden, 750,-/den

konTakT a pŘihlÁŠky: 

Účast je nutné závazně potvrdit nejpozději do 30. 5. 2019 na:

tel.: +420 602 268 248, nebo na e-mail: info@skcechoslovan.cz

Přihláška na www.skcechoslovan.cz/prihlaska

místo konání – fotbalové hřiště SK Čechoslovan Dolní Jirčany
organizátor –  SK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s.

Trenérský tým:
eva a Jarda suchoparovi 
- ze soukromého rehabilitačního zařízení JES-fyzioterapie
vladimír valouch 
- kondiční trenér a mistr světa ve sportovním aerobiku
romana hájková 
- trenérka z pohybové akademie

co nás čeká:
• Předsezónní příprava kondice, obratnosti, vytrvalosti formou zábavy
• Rozvoj všestranných pohybových dovedností
• Procházky, odpočinek, společenské hry a doplňkové sporty
• Jídlo a pitný režim zajištěn po celou dobu kempu
• 2x za týden koupání a plavání v bazénu
• Náhradní program v případě nepřízně počasí v hale Olten

190404_SKkemp19_v05_176x250.indd   1 04.04.2019   19:38:29
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Daniela Bohuslavová

Mirek Brabec

Vlasta Demeterová

Milan Fehr

Jindřiška Hostová

Miluška Koubová

Zdeněk Kuchařík

Mihra Maslić

Ludmila Maťáková

Alena Myslivečková

Jiřina Schühlerová

Jaroslav Skřivan

František Tomášek

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v červenci 
a srpnu oslaví svá významná životní jubilea!

sOciální a KUltUrní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

POKUd nám POčasí bUde 
Přát, POzveme vás v červen-
ci a srPnU OPĚt dO letníhO 
Kina

26. července po setmění (okolo 21 hodiny) na 
návsi v Dolních Jirčanech u koní za obchodem 
nás čeká film Ženy v běhu. Přijďte si zpestřit ve-
čer skvělou českou komedií, ve které hrají Zlata 
Adamovská, Tereza Kostková, Ondřej Vetchý či 
Vladimír Polívka.

30. srpna nás čeká další letní kino. O místě, ča-
su promítání i názvu filmu vás budeme infor-
movat na webu obce a na vývěskách.

Vstupné se neplatí, občerstvení je zajištěno, se-
dátka, křesílka nebo deky si vezměte s sebou.

FOTOSOUTĚŽ
I v letošním roce vyhlásila obec fotosoutěž, ten-
tokrát na téma Kolik podob má voda.

POdmínKy PrO zaslání fOteK
kdy: do 31. července 2019
jak: v elektronické podobě
kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
co: barevné nebo černobílé fotografie ve for-
mátu naležatO v co nejlepší kvalitě (alespoň 
4 megapixly) bez úprav
•	 nekvalitní fotografie budou ze soutěže 

 vyloučeny
•	 max. 10 ks fotografií od jednoho autora
•	 nezapomeňte uvést své jméno, adresu a titu-

lek k fotografii

tiPy - Každý z vás má jistě v archivu pěknou 
 fotografii zachycující vodu v kapalném stavu, ať 
už je to moře, řeka, vodopád, jezero či potok. 
Možná objevíte i její pevné skupenství ve formě 
ledovce, ledové kry, ledopádu, rampouchu ne-
bo sněhu. A nezapomeňte ani na další možnost 
– podobu plynnou, kterou může představovat 
třeba pára nebo mlha.

nejlepší fotky budou uveřejněny ve velkém 
či malém kalendáři pro rok 2020 a vylosovaní 
účastníci soutěže získají zajímavou cenu.

Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uve-
řejněním v materiálech obce Psáry.

POSLEDNÍ ŠANCE

Garage sale
Vážení a  milí sousedé, dovolujeme si Vás 
pozvat na 1. ročník garážového výprodeje 
v Psárech/Dolních Jirčanech v sobotu 21. 9. od 
9 do 13 hod. Zapojte se, přijďte se podívat, na-
koupit a podpořit 1. ročník této akce, která má 
v  zahraničí dlouhou tradici a  její obliba v  ČR 
rychle roste!

PrOč?
•	 protože možná i vy máte doma nepotřebné 

věci, které je vám líto vyhodit a jež by přesto 
někdo mohl s radostí dál používat,

•	 jistě i vy sháníte něco (či o tom ještě nevíte), 
co leží u souseda doma a co již sám nepo-
třebuje,

•	 už dlouho si říkáte, že byste rádi poznali další 
sousedy ve své obci a dlouho jste neměli čas 
na popovídání s těmi, které znáte.

jaK se zúčastnit

Pokud chcete prodávat a  zařadit se do mapy 
prodejců, přihlaste se na níže uvedeném emai-
lu. Vyberte věci, které jsou ještě pěkné, ale vy je 
již nepotřebujete. Může se jednat o kuchyňské 
potřeby, nábytek, oblečení, hračky, knížky, za-
hradní potřeby apod. V uvedený čas je viditelně 

vystavte před garáží či u  vchodu. Pak už je to 
jen o čekání na zájemce, které můžete i vy sami 
z  řad sousedů a  známých pozvat. Promyslete 
také ceny, které připište k  jednotlivým věcem. 
Buďte velkorysí, jedná se o použité zboží a na-
opak si užijte smlouvání či výměnný obchod. 

Pokud nechcete prodávat, ale jen si užít sobotní 
dopoledne nákupem zajímavých věcí za sym-
bolické ceny a poznat řadu nových lidí, přijďte 
navštívit své sousedy!

Mapu přihlášených domů najdete na  
www. psary.cz a na FB obce.

Info a přihlášení pro prodejce na adrese  
mona.viskova@gmail.com.

léčebný PObyt v lázních 
na slOvensKU 9.–16. 11.

Cenu zájezdu doplaťte na obecním úřadu 
do 21. 8.
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Včelařský rok  
je novým 
tématem U3V

Ing. Lucie Libovická

Univerzita třetího věku má v naší obci již dlouho-
letou tradici a každý semestr je naplněn řadou 
lidí s neutuchajícím zájem o vzdělání. Baví je, že 
témata studia si sami vybírají, setkávají se s par-
tou stejně nadšených a aktivních lidí, jako jsou 
oni sami, a co záleží na tom, že jsou ve věku, kdy 
kontrolují domácí úkoly svým vnoučatům.

12. června byl na obecním úřadě slavnostně 
zakončen jarní semestr univerzity třetího vě-
ku a  absolventi si odnesli domů pamětní lis-
ty. Shodli se na tom, že zvolené téma „Bernini 
– mistr italského baroka“ bylo velmi zajímavé, 
a  ti, kdo pokračují na podzim ve studiu, se již 
nyní těší na téma nové s názvem „Včelařský rok“. 
Garantem studia je opět Provozně ekonomická 
fakulta čZU v Praze, kde také probíhají promoce 
našich studentů U3V.

Výhodou studia U3V je skutečnost, že lze vstou-
pit do kteréhokoliv semestru bez nutnosti před-
chozího studia či jakýchkoliv zkoušek. Stačí jen 
zájem a nadšení z nových informací. Pokud i vy 
patříte mezi ty, kdo hledají stále nové impulzy, 
je U3V v naší obci tím pravým místem pro vás.

Více informací získáte u  místostarostky Vlasty 
Málkové, malkova@psary.cz nebo na tel. 
602 714 101.

Výlet 
do sklípku

Vlasta Málková, 
místostarostka

Součástí bohatého kalendáře akcí, připravova-
ných sociální komisí pro občany našich obcí, je 
tradiční dvoudenní zářijový výlet. I  ten letošní, 
na který si v diáři vyhraďte víkend 14.–15. září, 
zahrnuje návštěvu několika zajímavých kultur-
ních památek a večerní posezení ve sklípku.

cO nás tentOKrát čeKá?

Autobusem pojedeme ze Psár/Dolních Jirčan 
na zámek Lysice. Jedná se o barokní stavbu na 
místě renesanční vodní tvrze, která vyniká bo-
hatě zařízenými interiéry a  ojedinělou zámec-
kou zahradou s promenádní kolonádou s kry-
tou pergolou.

Po prohlídce zamíříme do Rudky, kde se na-
obědváme a  odpoledne se vydáme do ne-
daleké jeskyně Blanických rytířů ukryté v nitru 
kopce zvaného Milenka. Tvůrcem tohoto je-
dinečného díla byl Stanislav Rolínek, nadaný 
sochař samouk, který zde ve 30. letech minu-
lého století vytesal do pískovcových skal bájné 
blanické rytíře. Okolí jeskyně je upraveno jako 
park a postupně se stává galerií pod širým ne-
bem díky mladým sochařům, kteří zde v rámci 
mezinárodních sochařských symposií postup-
ně vytváří nové sochy.

Po prohlídce nás autobus odveze do Hustopečí, 
kde se ubytujeme v hotelu Rustikal, a od 18 ho-
din máme rezervovaná místa v místním sklípku 

Aurora. Jedná se o  jeden z nejstarších sklepů 
v  Hustopečích, které byly v  minulosti největší 
vinařskou obcí na celé Moravě. čeká na nás 
ochutnávka vín, bohaté občerstvení, neome-
zená konzumace sudového vína a samozřejmě 
oblíbené koláčky.

Druhý den se po snídani vydáme do Kláštera 
v  Rajhradě u  Brna, který patří mezi nejstarší 
a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter ode-
dávna sloužil jako centrum kultury a vzdělanos-
ti. navštívíme opatský chrám sv. Petra a  Pavla 
a Památník písemnictví na Moravě s historickou 
knihovnou. Po prohlídce zamíříme směrem 
k  domovu a  po cestě se již tradičně stavíme 
v motorestu Melikana.

Předpokládaná cena zájezdu pro trvale žijící ob-
čany v naší obci je 1940 Kč, pro ostatní 2140 Kč. 
Program se ještě může změnit. Cena zahrnuje: 
dopravu, ubytování, snídani, večeři, pobyt ve 
sklípku, degustaci sudového vína, burčák, vstu-
py na zámek, do jeskyně i do kláštera.

Zájemce o  výlet prosíme o  vyplnění přihlášky, 
kterou naleznou na www.psary.cz. částku za vý-
let uhraďte na OÚ do konce července.
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Letní dvoudenní 
zájezd do 
západních čech

POslední vOlná místa!

Jak jsme vás informovali v minulém Psárském 
zpravodaji, ve dnech 16.–17. července se usku-
teční zájezd na západ naší vlasti. V  původním 
programu byla zahrnuta prohlídka Ostrova nad 
Ohří, kde jsme měli také bydlet. Hotel však řeší 
technické problémy, proto jsme ubytování pře-
sunuli do krásných historických prostor kláštera 
Teplá a pozměnili pořadí objektů, které navští-
víme.

PrOGram bUde následUjící:

První den navštívíme zámek Kynžvart, letní sídlo 
diplomata a rakouského kancléře Metternicha. 
Při prohlídce reprezentativních interiérů na-
hlédneme i do pracovny kancléře, do knihov-
ny jeho syna Richarda či do jídelny s rodovou 
galerií. Okolo zámku je rozhlehlý park, kde si 
budeme moci příjemně odpočinout.

Další zastávkou pak bude Kladská, rašeliniš-
tě s  naučnou stezkou v  historické honitbě ve 
Slavkovském lese. Cesta je nenáročná, vede 
kolem rybníka s příjemným lesním porostem.

Poté budeme pokračovat do Tepelské vrchovi-
ny, kde byl na řece Teplé v 11. století založen 
proslulý premonstrátský klášter, přestavěný 
později K. Dienzenhoferem. V  nedávné minu-
losti začala velmi rozsáhlá oprava areálu, kte-
rý býval zcela soběstačný. část budov je dnes 
překrásně revitalizována, a to včetně knihovny, 
opatských místností či unikátního štolového 
systému pod klášterem. Po prohlídce se uby-
tujeme v  hotelu, který se nachází v  historické 
budově kláštera.

Druhý den po snídani v  časných ranních ho-
dinách zamíříme do hlubokého údolí nad 

řekou Teplá, kde se na vysokém ostrohu ty-
čí hrad Bečov, přestavěný na barokní zámek. 
nejvzácnějším klenotem však tentokrát nebu-
de samotná stavba či její vybavení, ale vzácný 
relikviář svatého Maura, ojedinělá románská 
památka s hodnotou blížící se českým koruno-
vačním klenotům. Pojeďme si poslechnout fas-
cinující příběh jeho znovuobjevení.

Odpoledne navštívíme další řeku i hrad, ale ne 
ledajaký. Bude to hrad královský, proslavený 
Karlem IV. – Loket. Hrad i s opevněným městem 
mnozí nazývali „klíčem ku Království českému“. 
Říkalo se kdysi, že kdo dobude Loket, dobu-
de celé čechy. Otec vlasti zařadil hrad vedle 
Karlštejna mezi místa, která nesmějí být české 
koruně nikdy zcizena. Kromě hradu a  středo-
věkého města spatříme i nejstarší meteorit na 
světě.

Odjezd z  obce bude v  7 hodin, návrat domů 
druhý den ve večerních hodinách.

Cena zájezdu je 2000 Kč, pro trvale hlášené 
občany Psár a Dolních Jirčan jen 1800 Kč (cena 
zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní a veče-
ří, vstupy do všech objektů). Přihlášky odevzdá-
vejte do 3. 7., budou k dispozici na OÚ nebo na 
webových stránkách obce a ke stejnému datu 
je třeba uhradit i cenu zájezdu. Případné dotazy 
směřujte na paní Vlastu Málkovou – malkova@
psary.cz nebo na tel. 602 714 101.

Co Vás čeká a nemine:

Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), na které doprovodí Červenou Karkulku k babičce,
pomohou Jeníčkovi a Mařence vyzrát na ježibabu z Perníkové chaloupky, zaskočí s Maxipsem Fíkem pro
pivo nebo pro noviny a cestou potkají další pohádkové bytosti...

Dobrodružná cesta pro starší děti (od 8 - cca do 12 let), která vyžaduje větší odvahu, zdatnost a hlavně
znalost čtení a psaní, a na které musí děti třeba porazit Ohnivého draka, pomoci Lotrandovi najít svou
Zubejdu, projít Peklo s princeznou nebo spolu s Rychlými šípy vyřešit záhadu Stínadel...

Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz a
www.msstedrik.cz.

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí k cíli, čeká limonáda, špekáček a dárek zdarma. Doplňkový program aquazorbing. Na závěr akce po

setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.

Malování na obličej na startu / cíli.

Obec Psáry Vás srdečně zve na

Kdy:  
v sobotu  7. září 2019
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

Kde:  
start  i cíl - na Štědříku v Dolních Jirčanech
(křižovatka Javorová a Ke Kukaláku
- pohádková louka) u mostku
Sledujte, prosím, značení, které Vás
dovede na start Pohádkového lesa.

Startovné:
50,-  Kč

S sebou:  
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)
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stávajících pracovníků, kde každý tancem ztvár-
nil své povolání.

Doprovodným programem tradičně byly díl-
ničky, které připravila základní škola, a k tomu 
pouťové atrakce, kolotoč, střelnice, bobová 
dráha, skákací hrad a  oblíbená jízdárna s  ko-
níkem a poníkem. Stánky plné dobrot nabízely 
grilované pochoutky, palačinky, trdelník či ame-
rickou spirálovou zmrzlinu. Ledové osvěžení 

přišlo vhod, protože počasí se po předchozích 
rozpačitých týdnech umoudřilo a užívali jsme si 
krásné slunné odpoledne.

Restaurace na Kopečku večer nabídla zábavu, 
na které zahrála kapela s názvem Ježkovi voči.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podí-
leli a účastníkům za podporu.

Májové 
slavnosti

Vlasta Málková, 
místostarostka

Kalendář květnových akcí v  naší obci již řadu 
let zahrnuje Májové slavnosti, které se konají 
na dolnojirčanské návsi. Ta se díky bohatému 
programu a většinou i krásnému počasí plní ná-
vštěvníky, kteří si přicházejí popovídat se svými 
sousedy a strávit s dětmi příjemné odpoledne 
plné zábavy, pouťových atrakcí,  dobrého jídla 
a pití. nejinak tomu bylo i letos.

Již v  13 hod. startovala na pódiu pečlivě při-
pravená a potleskem oceněná vystoupení dě-
tí z mateřské a základní školy a také tanečního 
seskupení Ú-holky, což jsou ženy z  Úholiček, 
které věnují svůj volný čas tanci. Viděli jsme vy-
stoupení s vějíři, deštníky či v krásných krojích. 
Odpoledne zpestřila i  velká nanuková show 
Fešáka Pína, při které se pobavili malí i  velcí, 
děti si navíc zasoutěžily a odnesly si nanuka.

naše školka slavila v  tyto dny 40. výročí a ne-
chyběl tak dort, který by si zasloužil zápis ales-
poň do místní knihy rekordů – vážil totiž neuvě-
řitelných 26 kg, měl tvar budovy školky a každý 
z  účastníků jej mohl ochutnat. V  jednom ze 
stánků promítala mateřská škola dobové foto-
grafie, nad kterými se dobře bavili starší účast-
níci Májových slavností, když hledali tváře své 
i svých spolužáků z dob minulých. A že ve škol-
ce rozumí legraci, potvrdilo vystoupení všech 

stalO se
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Vítání  
občánků

Ing. Lucie Libovická

V polovině května jsme na obecním úřadu již 
tradičně přivítali nové občánky, miminka, která 
se narodila v  předchozím půl roce. A  nebylo 
jich málo. Z 21 pozvaných dětí se 16 zúčastnilo 
slavnostního obřadu, a to 7 chlapců a 9 děvčat. 
Přivítání se opět ujala místostarostka Vlasta 
Málková a  ředitelka mateřské školy Martina 
Šmerglová. Slavnostní atmosféru pomohly 
vytvořit pěveckým a  recitačním pásmem děti 
z místní školky. nechyběly krásné dárky pro dě-
ti, květiny pro maminky a zápis do kroniky, kde 
má každé z vítaných dětí svou vlastní, ručně ma-
lovanou originální stránku. Úsměvné a  netra-
diční bylo setkání čtyř vítaných miminek, které 
jsou dětmi či vnoučaty lidí pracovně spojených 
s  obcí Psáry – natálka, vnučka místostarostky 
Vlasty Málkové, Matěj Ignác, vnuk zastupitele 
Jana čiháka, Pavel, vnuk paní Ivany Šimkové, 

Jonáš, syn nikoly Alferyové a  vnuk Jaroslavy 
Alferyové. Přejeme všem dětem, rodičům i pra-
rodičům hodně zdraví a radosti ze společně trá-
vených chvil v rámci rodin i obce.

dĚti, Které jsme Přivítali 
18. KvĚtna 2019

Beneš Albert
Doležal Matěj Ignác
Filipi Matyáš
Kaňková Karolína
Kolaříková Stella
Kresťanková Klaudie
Málková Natálie
Paducha Petr
Palko Jakub
Piskořová Mariela
Polačková Rozálie
Raušer Jonáš
Stonová Karolína
Šimek Pavel
Šimková Eliška
Zítková Gabriela
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Shrek s Fionou 
okouzlili děti

Šárka Veselá Novotná  
a Lucie Benešová

Třetí květnová sobota byla v Dolních Jirčanech 
zasvěcena zcela novému dobrodružství pro 
místní děti. Ty se mohly díky organizátorkám 
Šárce Veselé novotné a  Lucii Benešové vydat 
na 1. ročník pohádkové dobrodružné stezky, 
kterou letos inspirovala známá postava zelené-
ho obra Shreka.

Stezka procházela Dolními Jirčany a  okolím 
a  zahrnovala třináct stanovišť. Pod dohledem 
Shreka si děti nazouvaly jeho boty a plnily nej-
různější úkoly, hledaly v  lese plyšové hračky, 
společně s  vílou ochutnávaly se zavázanýma 
očima různé potraviny a hádaly, co to je. nebylo 
snadné uhádnout třeba chuť brambory s mar-
meládou či mrkve s nutellou. Zážitkem pro děti 
bylo stanoviště u  rybníčku, kde si pod dohle-
dem rybáře každý mohl nahodit prut do vody. 
A co teprve stanoviště, kde se v zakrytém kbe-
líku dle hmatu poznávalo, co je uvnitř. některé 

předměty se totiž hýbaly! Stezka pokračovala 
k lesíku, kde se účastníci proplétali pavučinou, 
na louce nad hřištěm se trefovali čerstvým va-
jíčkem do Shreka a  na konec na louce si kaž-
dý tým vyrobil libovolnou postavičku z  filmu 
Shrek. V cíli na všechny čekala odměna a byli 
vyhlášeni vítězové, kteří nasbírali nejvíce bodů 
u jednotlivých stanovišť. Pro děti byly připrave-
ny knížky, časopisy, hračky, cukrovinky apod. 
Zaslouženou pozornost budilo občerstvení, 
které dokonale ladilo s  příběhem o  Shrekovi, 
a  to jak tematicky, tak i  barevně. Po vyhlášení 
vítězů si všichni zatancovali se Shrekem, Fionou 
a ostatními pohádkovými postavičkami. Hudbu 
zajistil pan Marcel Trnovec.

O akci byl velký zájem, děti i  rodiče nešetřili 
chválou. Slibujeme tedy, že za rok se opět shle-
dáme na druhém ročníku Pohádkové dobro-
družné stezky. Téma již víme, ale neprozradíme, 
a  vy se můžete těšit na další originální úkoly 
a pohádkové postavy.

Děkujeme za spolupráci Hospůdce na hřiš-
ti, panu Karlovi Šimůnkovi, obci Psáry a  paní 
Vlastě Málkové.

Věčné mládí
Za domov Laguna 

Eva Ungerová

Domov Laguna v  neděli 19. května přivítal 
country taneční skupinu Věčné mládí a dolno-
jirčanské hasičky s jejich pohádkovým předsta-
vením.

nadšení a energie vložená do obou vystoupení 
byla úžasná! Doufáme, že se zase brzy potkáme. 

Moc děkujeme všem věčně mladým count-
ry tanečnicím a  tanečníkům, velké díky patří 
i  dolnojirčanským hasičkám, Berenice Romaně 
Komrskové, Vendule Chvátalové a  Jiřímu 
čadovi za rozluštění pohádkové záhady.

Děkujeme za váš čas a  pozornost věnovanou 
druhým.
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Dětský den 
v Dolních 
Jirčanech 
počtrnácté

Ing. Petr Jaško

aneb Dětský den opravdu sportovní

Tento ročník dětského dne byl ve znamení 
změn. Asi tou hlavní a nejvíce viditelnou změnou 
bylo souběžné uspořádání 1. ročníku Jirčanské 
Tenisky. na pobytové louce vedle fotbalového 
hřiště uspořádali trenéři SK čechoslovanu kro-
sový běh přes překážky především pro starší 
děti. nakonec ho v  doprovodu rodičů běhali 
i  ti nejmenší se stejným zápalem jako ti starší, 
sportovně zdatnější. A pro některé to byl první 
opravdový závod v  životě na čas a  pro vítěze 
třeba první medaile.

Další změnou, která stojí za povšimnutí, by-
la změna v  organizaci občerstvení. Účastníci 
dětského dne díky precizní přípravě nového 
hostinského Karla Šimůnka, který umístil stán-
ky a lavice přímo kolem fotbalového hřiště, už 
nečekali na občerstvení ve frontách.

Třetí změnou, která nebyla na první pohled tak 
patrná, bylo složení dobrovolnického týmu, 
který dětský den pořádal. Vedle osvědčených 
„matadorů“ se tu objevilo i několik nových tváří 
s novými myšlenkami a podněty.

První účastníci se začali scházet na hřišti v sobo-
tu 1. června okolo 14. hodiny. nejprve si pro-
šli osm sportovních soutěžních stanovišť, kde 
mohli plnit různé dovednostní úkoly a získat ra-
zítko do „průkazky“. Za plně vyplněnou průkaz-
ku si každý soutěžící mohl vybrat zaslouženou 
odměnu. A  jaké byly disciplíny? neprozradím, 
přijďte se příště podívat! Kromě soutěžních sta-
novišť byla v obležení také nádherná exotická 
zvířata Renaty Kopanicové. nikdy nezklamou 
skákací hrady, které byly středem zájmu nadše-
ných malých sportovců.

Odměnou byly kromě buřtíku i hodnotné ceny 
pro každého začínajícího sportovce a  medai-
le pro vítěze. Pro organizátory byly odměnou 
spokojené tváře dětí a velká účast. Vždyť k sou-
těžím se zaregistrovalo více než 240 dětských 
účastníků.

Celý dětský den se mohl uskutečnit jen díky 
našim sponzorům a spolupracovníkům, kterým 
moc děkujeme. Pomocníků, kteří se podíleli na 

organizaci, bylo mnoho, nemůžu vyjmenovat 
všechny jednotlivce, ale největší poděkování si 
určitě zaslouží Romana Hájková, která celý tým 
dávala dohromady. Ze sponzorů je třeba zmí-
nit Obec Psáry, Bravo trade s. r. o., Tenis Czech 
Olten a čarovné bylinky.

Příště přijďte zas, máme opět připraveno něja-
ké překvapení!

Farmářské  
trhy  
odstartovaly

Vlasta Málková, 
místostarostka

V sobotu 15. června proběhly na dol-
nojirčanské návsi první farmářské trhy. 

návštěvníci si mohli koupit čerstvou zeleni-
nu, sýry dovezené ze Slovenska, ovocná vína 
či vynikající domácí marmelády. Ochutnával 
se domácí gulášek, grilované maso a klobá-
sy, vynikající káva s palačinkou a mnohé jiné 
dobroty. Pro děti nechyběly skákací hrady, 
kolotoč a v neposlední řadě i dílničky. Po ce-
lou dobu hrála živá hudba a všichni si mohli 
užít pohodovou sobotu. Děkujeme organi-
zátorům i  stánkařům a  všem návštěvníkům 
za hezký den.
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Zakončení 
dalšího ročníku 
výletů s holemi

Jiřina Hiršlová

Blíží se prázdniny a  my se pomalu loučíme 
s pravidelnými aktivitami pro seniory, které ale 
na podzim znovu vzkřísíme k životu.

10. června jsme si vyšli do Průhonického parku. 
Krásně obnovený park ještě kvetl jarními květi-
nami a keři, růžová zahrada voněla jak o život 
a vyhlídky na Zámecký rybník v pozadí s průho-
nickým zámkem byly pastvou pro oči.

Pan Hubička, náš guru na chůzi s holemi, nám 
pomohl užít si krásné dopoledne i  tím, že nás 
přivezl i odvezl zpět autobusem a tak nám ušet-
řil síly pro samotnou procházku.

Tak se zase sejdeme v září, pojďte s námi i Vy!

Máme novou 
rodinu

Marie Šafaříková

Začátkem jara navštívila naši pravidelnou akci 
„Kavárničku“ paní eva Ungerová, která pracuje 
v  domově Laguna Psáry, s  nabídkou, abychom 
se staly dobrovolnicemi. A  tak jednou za čtrnáct 
dní navštěvujeme klienty, kteří se stali naší novou 
rodinou. Zpočátku jsme se seznamovali, povídali 
si o  tom, co kdo má rád, a  tak jsme se dozvědě-
li, že Danuška ráda zpívá a zná spoustu písniček, 
Anetka je hodná holka a ráda vodí pejsky na vo-
dítku, Lada ráda cestuje, Jitka ráda chodí na pro-
cházky a Martin jen kroutí hlavou nad tím holčičím 
švitořením.

Pro vystoupení našeho tanečního spolku Věčné 
mládí jsme nacvičili jeden výrazový tanec a kdo se 
zvládl naučit text, zpíval. Potlesk byl téměř ohlu-
šující a radost našich svěřenců a tudíž i naše byla 
veliká.

Také jsme společně oslavili životní výročí v naší no-
vé rodině. Kávička a moučník všem moc chutnaly 
a přípitek rychlými špunty s malinovou příchutí byl 
opravdu slavnostní. A o radosti z dárečků ani ne-
mluvím.

Dalším společným zážitkem byla akce Psáryfest, 
kdy naše dvě svěřenkyně vyhrály soutěž o nejlepší 
tanečnice. Radost z vyhraných CD se skupinou, na 
jejíž hudbu tančily, byla nakažlivá a oslava se zmrz-
linou, limonádou a klobásou celý den korunovala.

Společné zážitky jsou přínosem nejen pro naše 
„děti“, ale i pro nás. Je krásné, když nás nadšeně 
vítají a pamatují si naše jména a ptají se, co bude-
me dnes dělat. A my máme v zásobě ještě nějaké 
další aktivity a už se těšíme, jakou radost společně 
prožijeme. 

A  tak děkujeme paní evě Ungerové, která nám 
takové krásné chvilky zprostředkovala, a  pokud 
máte i  vy potřebu pomáhat, neváhejte a  zavolej-
te paní evě na telefon 604 513 951 a nabídněte jí 
svou pomoc. Dobrých srdcí a dobrých skutků není 
nikdy dost.

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

POlicie

11. března

v dopoledních hodinách při 
kontrolní činnosti zjistila hlíd-
ka MP znečištěnou pozemní 
komunikaci v  ulici Javorová. 
na jednom z  pozemků probí-
hala výstavba bazénu a vozidla 
odvážející odebranou zeminu 
znečistila vozovku. Majitelka 
pozemku ihned zajistila, aby 
pracovníci firmy provádějící 
stavební práce uvedli vozovku 
do původního stavu.

12. března

v odpoledních hodinách pře-
vzala hlídka MP v  ulici Hlavní 
nalezeného psa, který vběhl 
do prostoru jednoho z oploce-
ných pozemků. Po identifikaci 
byl pes ve večerních hodinách 
předán majiteli.

27. března

na svou povinnost mít v zasta-
věné části obce svého psa na 
vodítku zapomněla majitelka, 
jejíž pes se volně pohyboval 
v ulici Ke Kukaláku a obtěžoval 
kolemjdoucí ženu. Přivolaná 
hlídka strážníků MP majitel-
ku upozornila na nutnost 

dodržovat tuto povinnost sta-
novenou vyhláškou obce a vy-
řešila její protiprávní jednání na 
místě dle zákona.

28. března

v odpoledních hodinách pře-
vzala hlídka MP psa nalezené-
ho v ulici Sportovců. Po identi-
fikaci a  provedení nezbytných 
úkonů byl pes předán zpět 
majitelce.

9. dUbna

na parkování v rozporu s práv-
ními předpisy doplatil řidič 
autobusu, který stál ve večer-
ních hodinách v  jednosměrné 
komunikaci v  Okružní ulici tak 
nedbale, že nákladní vozidla 
zásobující nedalekou stavbu 
RD nemohla projet. Přivolaní 
strážníci MP na místě zajistili 
nápravu a  přestupek vyřešili 
s řidičem na místě dle zákona.

26. dUbna

následky svého protiprávní-
ho jednání zřejmě nedomy-
slel řidič, který na frekvento-
vané pozemní komunikaci 
v  Dolnojirčanské ulici odstavil 

přívěs, aniž by jej označil jako 
překážku v  silničním provozu 
a  splnil i  další zákonné povin-
nosti. navíc ještě blokoval vý-
jezd z pozemku jednoho z RD. 
Přivolaní strážníci MP na místě 
zajistili nápravu a  přestupek 
oznámili příslušnému správní-
mu orgánu k projednání.

30. dUbna

v odpoledních hodinách přija-
la hlídka MP oznámení o  zne-
čištěné komunikaci v  ulici na 
Lukách, kde nákladní automo-
bil navážel zeminu na jeden 
z  pozemků. Došlo k  úniku ze-
miny z korby vozidla a  ta zne-
čistila vozovku. Po příjezdu na 
místo strážníci hovořili s  ma-
jitelem pozemku, který ihned 
zajistil úklid komunikace.

Ve výše uvedeném období 
strážníci řešili na dvě desítky 
přestupků na úseku dopravy 
a veřejného pořádku.

výběr z událostí
městské policie jesenice
za období od poloviny března do poloviny května 2019
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Formálně 
Neformálko

Daniela Fremuntová

Centrum neformálního vzdělávání obce Psáry, 
které od října 2018 funguje na obecním úřa-
du, dostalo i formálně svůj název. Pod názvem 
„neFORMÁLKO“ bude organizovat volnočaso-
vé aktivity i v nové škole. Těšíme se na krásné 
nové učebny a  tělocvičny, které už brzy bu-
dou k  dispozici. Cvičná kuchyň přivítá kuchtí-
ky na kroužku zdravého vaření, multimediální 
a  IT učebny zase nadšené počítačové fandy 
nebo budoucí programátory či youtubery. 
Samozřejmě nezapomínáme ani na tradiční 
kroužky jako angličtina a  keramika. Maminky 
dětí od 2 let si mohou už nyní rezervovat pon-
dělní dopoledne. Připraveno je pro ně cviče-
ní rodičů s dětmi a následné posezení u kávy 
a hraní s novými kamarády.

U jakých aktivit byste se chtěli vy nebo vaše děti 
„neformálně” setkávat se svými sousedy a přá-
teli? napište nám!

hledáme leKtOry!!!

Pokud se sami věnujete nějaké zajímavé ob-
lasti a chcete se zapojit do života v obci, ozvě-
te se také. Rádi s  vámi zorganizujeme třeba 
jednorázový seminář nebo pravidelný kurz. 
Vhodné i  jako brigáda pro šikovné studenty. 
Chceme dětem i  dospělým nabídnout v  no-
vé škole co nejširší spektrum aktivit. Aktuálně 
hledáme například instruktory lezení, IT nad-
šence (programování, multimediální tvorba, 
3D tisk) a šikovného řemeslníka, který by vedl 
kroužek ve skvěle vybavené dílně!
Kontakt:

Daniela Fremuntová
neformalko@psary.cz

U rybníka
Klára Homolová

16. května se obě třetí třídy zúčastnily přednáš-
ky o  rybách, kterou vedl tatínek našeho spo-
lužáka, pan David Beneš – rybář tělem i  duší. 
Dozvěděli jsme se plno zajímavostí o  rybách, 
ale nejen o  nich. Děti měly možnost naživo 
objevit ekosystém rybníka, mohly si živé ryby 
nejen prohlédnout, ale také si na ně sáhnout. 
nakonec jsme „ukázkové“ ryby vypustili do ryb-
níka a  popřáli jim hodně štěstí v  podvodním 
světě.

Panu Benešovi patří velký dík za krásnou a pou-
tavou interaktivní přednášku.

Čarodějnice ve 
školní družině

Klára Homolová

Poslední dubnový den proběhlo v  rámci škol-
ní družiny pálení čarodějnic. Děti ze všech 
oddělení se sešly u zelené školy a společně si 
opekly buřty a zazpívaly si jako každý rok s paní 
Monikou Urbanovou. Tímto jí moc děkujeme.

vzdĚlávání
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Den Země 
v ZŠ Amos
Den Země se každoročně koná 22. dubna a je 
dnem věnovaným Zemi. Jedná se o nejrozsáh-
lejší mezinárodní kampaň nebo svátek zamě-
řený na ochranu životního prostředí. Ukazuje li-
dem dopady ničení životního prostředí. Poprvé 
se slavil v roce 1970 ve Spojených státech ame-
rických, v současnosti probíhá kampaň ve 193 
zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna 
miliarda lidí z celého světa. V české republice 
se konají oslavy Dne Země téměř 30 let.

Cílem je poznávat a lépe chránit přírodu, uspo-
řádat jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné 
akce pro děti a  samozřejmě uvědomit si, že 
Země nám dává vše, co máme, je třeba se o ni 
starat a ne ji ničit.

I s dětmi ze základní školy Amos jsme se roz-
hodli do této iniciativy zapojit. Každá třída pod-
le svých možností i nápadů.

Prvňáci a druháci si ve svých třídách popovídali 
o tom, proč má Země svůj den. Společně jsme 
přemýšleli, jak můžeme naší Zemi pomoci. Už 
toto zamyšlení stačí k tomu, aby přírodě pomo-
hl každý z nás. Ale každý z nás může dělat každý 
den mnohem víc. A co by to mělo být? Děti na-
psaly naší Zemi své sliby: neplýtváme zbytečně 
energií a vodou, píšeme z obou stran papíru, 
chodíme pěšky, na nákup nosíme svou tašku, 
třídíme odpady, …

Celé dopoledne rostl před očima velký obraz 
Země, u kterého se postupně střídali žáci prv-
ních a druhých tříd. Lepením vršků z PeT láhví 
vznikl krásný a barevný obraz. Ve třídách se ta-
ké třídilo, děti si přinesly do školy svůj týdenní 
odpad, který jsme společnými silami roztřídi-
li a  odnesli do barevných kontejnerů u  školy. 
A protože je svátek Země spojen s příchodem 
jara, ve všech prvních i druhých třídách se zdo-
bily plátěné tašky jarními motivy.

Společně jsme napsali mnoho přání pro Zemi. 
Oslavu Dne Země jsme s ostatními třídami za-
končili zpěvem překrásné písně od Zdeňka 
Svěráka „Chválím Tě Země má“. Užili jsme si 
společně mnoho legrace a příjemné atmosféry. 
Ten den nám zrovna slunce přálo, a tak někte-
ré z těchto aktivit mohly probíhat i venku. Děti 
věří, že všechna přání pro Zemi byla vyslyšena 
a ekologické problémy se budou už jen lepšit 
a lepšit.

Třetí třídy se také pustily do třídění odpadu, na-
víc ale ještě vyčistily část svého okolí.

Kluci a holky z 5. B se také rozhodli u příležitos-
ti Dne Země udělat něco dobrého pro přírodu 
v obci, ve které žijí. nejprve plnili stezku úkolů 
spojených s ekologií a hledali indicie k sladké-
mu pokladu. Poté se děti vydaly čistit les nad 
Kukalákem.

Pracovaly s  velkým nasazením a  pomohly části 
lesa od velké hromady odpadků. Odvedli jsme 
pořádný kus práce a z lesa jsme odcházeli s dob-
rým pocitem, že nám naše okolí není lhostejné.

Z velkého množství globálních problémů ochra-
ny životního prostředí a znečištění planety Země 
si v 5. A vybrali jen jeden. Jednalo se o celosvě-
tový problém úbytku zpěvného ptactva.

nejprve jsme si pustili dokument o již vyhynulém 
ptačím druhu, který je známý pod názvem bl-
boun nejapný nebo dodo, správně se však jme-
nuje dronte mauricijský. Tento dokument otevřel 
žákům oči. Dronte byl člověkem vyhuben za ne-
uvěřitelných 100 let od svého objevení!

Je na tom v  tuto chvíli na světě nějaký ptačí 
druh podobně jako dronte? Jaký je současný 
stav ptačí populace na světě? Jak je to vlast-
ně s ptáky u nás v české republice? Jaké ptačí 
druhy najdeme v našem okolí, na naší zahradě? 
Položili jsme si spolu s žáky spoustu dalších otá-
zek. na začátku se jim tento problém nezdál 

moc zajímavý, ale nakonec se se zaujetím pus-
tili do bádání a  přišli na spoustu zajímavostí. 
Vypracovali pracovní listy, z nichž se dozvěděli, 
jaké ptačí druhy mohou vidět v přilehlém okolí, 
jak vypadají, čím se živí atd. Poslední dvě ho-
diny jsme vyrazili do terénu, vyzbrojeni daleko-
hledem a příručkou na určování ptačích druhů. 
A opravdu, najednou si žáci uvědomili, že najít 
nějakého zpěvného ptáka v  jeho přirozeném 
prostředí není vůbec jednoduché. nakonec 
jsme měli možnost pozorovat šest ptačích dru-
hů a další tři jsme pouze slyšeli.

Závěr z bádání a pozorování byl jednoznačný. 
Devět ptačích druhů v  parku, v  lese a  v  okolí 
rybníka je opravdu žalostně málo. Pozor! Ptáků 
v našem okolí ubývá!

Žáci se zamýšleli, proč tomu tak je? A  jak mů-
žeme pomoci k ochraně ptactva. Musím uznat, 
že ve třídě jsou opravdu žáci, kteří mají jasno: 
„Ubývá ptactva, protože ubývá hmyz a oni ne-
mají co jíst“. To byla první a  naprosto správ-
ná odpověď. Dalších důvodů je samozřejmě 
spousta, ale ubývající hmyz je jeden z nejzásad-
nějších.

Jsme rádi, že v  naší škole vyrůstá generace 
mladých lidí, jimž není jejich okolí, ať už mys-
líme vesnici či Zemi, lhostejné. Chceme, aby 
nad věcmi přemýšleli a  dokázali si připustit, 
že spoustu věcí dokáží změnit, pokud budou 
opravdu chtít. I  na jedinci záleží a  jedinci do-
hromady mohou mít velikou sílu!
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Jak jsme si to 
letos užívali, 
aneb aby nebylo 
učení mučení

Monika Mazúrová a šesťáci

První rok, kdy v  naší škole ZŠ Amos fungoval 
i  druhý stupeň a  vzdělávali se první šesťáci, 
jsme se snažili každou chvíli pořádně užít.

jaK?

Tak, aby to děti více bavilo, než bolelo, a to za-
tím bez řádného vybavení a pomůcek. Hodiny 
fyziky jsme si zpestřovali pokusy i prací na da-
rovaných stavebnicích Voltík I, II a III, které nám 
zakoupili Soukupovi, za což jim i tímto mnoho-
krát děkujeme.

Děti se naučily sestavit jednoduchý i  složitější 
obvod včetně melodického výstupu i  výstupu 
ve formě Morseovy abecedy apod.

Za využití recyklovatelného materiálu, jako jsou 

PeT lahve, plechovky a víčka, se nám podařilo 
naučit se konstruovat mnohé pomůcky na fyziku 
a v tomto duchu chceme i nadále pokračovat.

Hodiny přírodopisu jsme si obohatili o  de-
monstrační pokusy (pitva žížaly či ukázky bez-
obratlých živočichů z vynikajícího chovu Renaty 
Kopanicové). Hodiny nám dokázala udělat za-
jímavější i paní Míša, která u nás byla na praxi. 
Platilo heslo, že ve dvou se to lépe táhne, učit 
chvilku v tandemu je super!

Žáci se letos opět zúčastnili i krajského kola pří-
rodovědné olympiády a  umístěním dokázali, 
že jsou opravdu dobří! Třetí i  sedmé umístění 
hovoří za vše, a to i bez velkých příprav, neboť 
v letošním školním roce z časových důvodů ne-
mohl probíhat přírodovědný kroužek.

Velice si vážím i kolegyň z prvního stupně, pro-
tože učí venku v  přírodě, a  tím nám připravu-
jí děti na výuku více „badatelskou“, než pouze 
frontálně prezentovanou. Děti zkoumají, analy-
zují, učí se přemýšlet, diskutovat, hledat a hod-
notit. A tak to má být. Díky holky! na to se pak 
lehce navazuje.

a na cO se dĚti dO nOvé 
šKOly tĚší?

Myslím si, že na spoustu nových a krásně vyba-
vených prostor včetně sportovišť, tělocvičen, 
odborné pracovny, kde budou kutit a „pokus-
ničit“, a vůbec na to vše krásné, co nás všechny 
v nové škole čeká.

Krásně prožité letní dny vám všem přeje „ban-
da“ fajn dětí, které baví chodit do školy.

40 let školky  
na Štědříku
Pro Mateřskou školu Štědřík byl letošní školní 
rok jubilejní čtyřicátý. Mateřská škola ve Psárech 
má tradici rozhodně delší než 40 let, ale budova 
školky na Štědříku byla otevřena 2. 12. 1978, tj. 
na školní rok 1978/1979. Budova byla dvoutříd-
ní s vlastní kuchyní, prádelnou a technickým zá-
zemím. Třídy navštěvovalo i 28 dětí.

V září 1999 se poprvé školka rozšířila o další tří-
du, která byla umístěná v  tehdy prázdné třídě 
základní školy. A  začalo být jasné, že stávající 
budova na Štědříku nestačí.

Školní rok 2018/2019 nese ještě jedno kulaté 
číslo. Je to 10 let, co byla školka otevřena po-
druhé, po její velké rekonstrukci, která zvedla 
budovu o jedno patro. A ze šedé přízemní vy-
rostla oranžovo modrá čtyřtřídní „nová“ školka. 
Kvůli nepřehlédnutelným hodinám v  podobě 
slunce na štítové straně fasády se jí začalo ří-
kat sluníčková. A  sluníčko zůstalo zachováno 
i  na současném novém logu školky. Dnes ji 

navštěvuje 120 dětí (5 tříd po 24 dětech), mí-
vala kapacitu i  140, a  zaměstnává celkem 27 
dospělých.

40 let školky 
jsme oslavili 
slavnostním vy-
stoupením dě-
tí na Májových 
s l a v n o s t e c h 
a  společným 
v y s t o u p e n í m 
všech zaměst-
nanců. někteří 
dospěláci si 
s  úsměvem za-
vzpomínali nad 
projekcí fotografií ze starých kronik a nechyběl 
ani narozeninový dort. Ten náš byl nezapome-
nutelný. Vážil 26 kg, byl to v podstatě zmenšený 
model školky včetně prolézaček na zahradě, 
a pochutnali si na něm nejen děti, ale i většina 
návštěvníků slavností.

 A na závěr ještě přání – to nejdůležitější – ať má 
školka samé spokojené děti.
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Štíři jsou 
jedineční  
aneb co jste 
o nich určitě 
nevěděli

Renata Kopanicová

na konci besedy o hadech jsem děti z družiny 
navnadila malým kouzlem se svítícím štírem na 
další povídání, tentokráte o  nesmírně zajíma-
vých, starobylých štírech a  o  hmyzu obecně. 
Přednáška proběhla ve školní družině 15. 5.

Děti se sice těšily, ale já jsem měla maličko oba-
vy. Jak budou děti na tato stvoření reagovat? 
Štíři patří mezi členovce a fobie z pavouků ne-
boli arachnofobie, je nejčastěji zastoupenou 
fobií v lidské populaci. naštěstí byly děti velice 
statečné a spousta z nich překonala počáteční 
strach a se zaujetím si vyslechla pro ně napros-
to nové informace.

Štíři patří mezi členovce, přesněji mezi klepít-
katce. Rozdíl mezi členovci a  hmyzem je ve 
stavbě těla. členovci mají své pojmenováni od-
vozené od článkovaných končetin. Tělo členov-
ců se skládá z hlavohrudi, zadečku a šesti párů 
končetin – klepítek, makadel (ta jsou u štírů za-
končena mohutnými klepety) a čtyř párů kráči-
vých nohou. Hmyz má tělo členěné na hlavu, 
hruď, zadeček a tři páry končetin. Štíři mají prv-
ní část hlavohrudi širokou a zadní část velice úz-
kou, zakončenou jedovým hrotem. Toto zúžení 
zvyšuje pohyblivost zadní části zadečku, který 
je nesprávně nazývaný ocas. Děti překvapilo 
zjištění, že se štíři objevili na Zemi už před více 
než 400 miliony let. Za tu dobu se krom velikos-
ti skoro nezměnili, ale zato se dokonale přizpů-
sobili podmínkám, ve kterých žijí. Jsou rozšířeni 
po celém světě s výjimkou trvale zamrzlých ob-
lastí. Mohou se dožít neuvěřitelných 25–30 let. 
Děti se dozvěděly také to, že aby štír mohl růst, 
musí stejně jako had kůži svlékat svou schrán-
ku zvanou kutikula. nejzajímavější pro děti bylo 

zjištění, že štíři svítí. Pokud na štíra posvítíme 
UV lampou, rozzáří se (fosforeskuje), což si děti 
samozřejmě vyzkoušely. Podobný účinek jako 
UV lampa má i měsíční světlo. Proč tomu tak je? 
Vědci se domnívají, že světélkování působí jako 
varování, přitahuje potravu, nejnovější teorie 
tvrdí, že štíři své vlastní světélkování „vidí“ a nej-
spíše jim napomáhá při hledání úkrytu, protože 
štír vidí, zda má celé tělo ukryté, atd. Teorií je 
opravdu spousta. nicméně to, že štíři svítí, je 
úžasná věc při jejich hledání v přírodě. Už moc-
krát se nám stalo, že při posvícení UV lampou 
jsme se nestačili divit, kolik štírů lze najít na turi-
stických stezkách. Ale co lze o štírech říci s urči-
tostí a je ve zvířecí říši naprosto jedinečné? Štíři 
přežijí i  v  naprosto extrémních podmínkách. 
například bez potravy mohou vydržet až jeden 
rok, snesou teploty hluboko pod bodem mrazu 
(před úplným promrznutím je chrání přítomnost 
látek, které brání tvorbě krystalů v tkáních), pře-
žijí teplotu blížící se bodu varu, přežijí několik 
dní nedýchat, bez následků přežijí hodnoty ra-
dioaktivního záření skoro dvěstěkrát vyšší, než 
je smrtelná dávka pro člověka. A např. štír tlu-
storetý ze severní Afriky má na svědomí nejvíce 
lidských oběti po bodnutí, jeho jed je srovna-
telný s  jedem kobry. Dokonce i  rozmnožování 
je u štírů jedinečné. Samice rodí živé larvy, které 

vylezou matce na záda, a ta je „vozí“. Teprve po 
prvním svlékání malé larvy bezpečí matčiných 

zad opouští. Pokud by larva slezla dříve, nepře-
žila by. Děti byly překvapené, že tak malé stvo-
ření může být tak výjimečné a nebezpečné.

I přesto, že jsem měla s sebou živého štíra, ne-
bylo možné z  důvodu bezpečnosti nechat na 
něj děti sahat, bylo možné se na něj pouze dívat 
v zabezpečené přepravce. Z toho důvodu jsem 
s  sebou měla zástupce neškodného hmyzu - 
strašilky, kudlanky i madagaskarského syčivého 
švába. Spousta dětí si hmyzáky s nadšením po-
chovala. Jiné děti vše s respektem a odstupem 
jen sledovaly.

Další vydařená přednáška, která dětem ukázala 
neskutečně fascinující a rozmanitý svět bezob-
ratlých v naprosto jiné a zajímavé rovině. Jsem 
moc ráda, že děti reagovaly na nepříliš oblíbe-
nou skupinu živočichů vesměs velice pozitivně 
a se zájmem. Toto zjištění je pro mě nesmírně 
důležité a  věřím, že spousta z  nich bude mít 
i k zástupcům u nás se vyskytujících bezobrat-
lých živočichů kladný vztah a  přispěje k  jejich 
ochraně, která je velice důležitá!

Komunitní a vzdělávací centrum Eldorádo v Psárech

„Zelená škola“ ul. Ke Křížku 795, Dolní Jirčany zahajuje svou činnost od 1. 9. 2019
Činnost centra je následující:

•	 soukromá	mateřská	školka
•	 speciální	přípravné	ročníky	pro	předškoláky
•	 kroužky	pro	menší	i	větší	děti
•	 doučování
•	 besedy,	workshopy,	přednášky	pro	veřejnost
•	 pronájmy	prostor	pro	občanské	aktivity

Zápis	do	mateřské	školy	a	předškolního	ročníku	je	možno	uskutečnit	telefonicky	
(739 560 407)	nebo	e-mailem	machova@kceldorado.cz.
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Sebeobrana  
ke Dni dětí

Renáta Dlouhá

Žáci naší základní školy tráví tradičně dopoled-
ne Dne dětí na dolnojirčanském hřišti místo ve 
školních lavicích. Protože „jejich“ den ale tento-
krát připadl na sobotu, dostaly děti tento dárek 
o den dříve, a to v pátek 31. května.

Program odstartoval stejně jako vloni nácvikem 
evakuace při požáru a potom se už všichni pře-
sunuli na připravená stanoviště.

Tentokrát bylo dopoledne tematicky zaměřeno 
na sebeobranu a sebeochranu. na stanovištích 
byli připraveni například dolnojirčanští hasiči, 
kteří děti učili, jak reagovat při požáru, jakým 
způsobem je potřeba se chovat, aby člověk 
nejen zachránil sebe, ale neohrožoval ostatní, 
a jak s hasiči spolupracovat.

S policisty děti rozebíraly různé nebezpečné si-
tuace, do kterých by se mohly dostat, a společ-
ně se zamýšleli, jak takové situace řešit nebo jak 

účinně přivolat pomoc. Zdravotník učil děti za-
chraňovat životy druhých a na figuríně si mohli 
všichni první pomoc i vyzkoušet.

Kromě toho si děti také zkoušely prvky sebeo-
brany z taekwonda. Od parašutistů se děti do-
zvěděly, jak svůj vlastní život chránili vojáci ve 
2. světové válce a jak z jejich zkušeností mohou 
děti vycházet při ochraně svého života. A  že 
pes je nejlepší přítel člověka, si děti ověřily na 
posledním stanovišti, na které se nejvíce těšily. 
Viděly nejen ukázku výcviku služebních psů, ale 
také simulaci situací, kdy správně vycvičený pes 
může člověku zachránit život.

Tečkou byla jako obvykle pizza společně sně-
dená na hřišti a potom už následoval odchod 
na víkend s  hlavou plnou zajímavých zážitků 
i užitečných informací.

Voda  
kolem nás

za třídu Rybiček Jana Chvapilová

Blíží se čas prázdnin, vyrazíme do přírody, k vo-
dě a děti ve třídě Rybiček už se začínají připra-
vovat. Tady je malá ukázka toho, jak se děti ve 
školce přibližují přírodě a nenásilnou formou si 
vštěpují ekologické povědomí.

V Rybičkách jsme se ke konci školního roku 
s dětmi vrhli na velké téma „Voda kolem nás“. 
Do tématu nás uvedl a  celou dobu provázel 
příběh O víle Voděnce, kde kamarádi Voděnky 
dětem svěřili svoje trápení s vysycháním a zne-
čišťováním vody. A  tak děti vymýšlely, jak by 
mohly kamarádům pomoci a tvořily myšlenko-
vou mapu o důležitosti vody.

„Voda jako kamarád i  nebezpečný živel“ bylo 
také jedním z našich podtémat. Povídali jsme si 
o tom, jaká voda může být, malovali společně 
obraz pomocí nafouknutých balonků namáče-
ných v barvě, soutěžili s lodičkami na vodě, ale 
také jsme si pouštěli ukázky povodní a tsunami 
a povídali si i o nebezpečné stránce vody! Víme 
už, jak se k vodě a celkově k přírodě máme cho-
vat. Víme, že důležité je třídit odpad, a tak jsme 
mimo papír a plast začali ve třídě třídit i nápo-
jové kartony, které děti pak hrdě odnášejí do 
kontejnerů na Štědřík! 

Pracovali jsme s mapou, encyklopediemi, zají-
maly nás řeky. naučili jsme se spoustu nových 
slov, která jsme jako vždy rytmizovali a u nichž 

jsme určovali první hlásku. Poslechli jsme si 
Vltavu od Bedřicha Smetany a  zkusili si vodní 
experiment, abychom zjistili, jaké předměty na 
vodě plavou.

Další den jsme si pověděli, jaké známe vodní 
živočichy, a vyrazili rychle ven. na zahradě jsme 
vykopali odpad (pokus z  podzimu) a  podívali 
se, co se stane s různými odpadky, když je ne-
cháme pohozené v přírodě. Poté jsme vyrazili 
ke Kukaláku zkoumat vodní živočichy naživo! 
Povedlo se nám ulovit z  rybníka pulce, žabí 
vajíčka, larvy komárů a jiné breberky! Z úlovku 
jsme měli velkou radost! A tak jsme je vzali na 
návštěvu do školky, abychom je mohli pozoro-
vat i další dny.

Poslední den jsme dokončili příběh s Voděnkou, 
zacvičili si s kapičkami, na pokusu v sáčku si uká-
zali koloběh vody a vyrobili si vlnky. Téma jsme 
ukončili příběhem „Jak šel pulec do světa“, kte-
rý popisuje vývoj žabky od vajíčka až k dospělé 
žábě. Téma jsme si moc užili také díky počasí, 
které nám přálo, a my tak mohli spoustu času 
trávit venku!

autodoprava novák
Odvoz odpadních 

vod
tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny c

Pošta Jesenice nabízí pracovní místa na pozice 
klientského pracovníka a listovního doručovatele.

•	 zkrácená	pracovní	doba	37,5	hodiny,
•	 5	týdnů	dovolené,
•	 stravenky	a	další.

Nástup	možný	ihned.
Kontaktní	osoba	–	vedoucí	pošty	Jesenice	u	Prahy,	

Magdalena	Weisová,	tel.	734	895	679
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Na co koukat v dešti Anketa
Lego příběh 2

Lego příběh 2 je ten nejlepší film, 
co jsem kdy viděl. Je to o legáčko-
vi Emetovi, který potká svoji starší 
podobiznu jménem Rex. Spolu se 
snaží zničit paní, která umí měnit 
podoby. Ale narazí na šílenou pís-
ničku, která je dočista "oblbne", tak 
se snaží, aby ji neslyšeli. Prostě za-
jímavý příběh!

Honza Lidický

Jumanji - Vítejte v Jungli

Jumanji je dobrodružný, napínavý 
a pěkný film o čtveřici středoškolá-
ků. Většina jeho děje se odehrává 
v jungli, kde prožijí spoustu dobro-
družství.  Je to super film na večer 
pro děti od 9 let. Dávám mu 10 
hvězdiček z 10.

Kulík

Sirotčinec slečny 
Peregrinové

Sirotčinec slečny Peregrinové je 
super film. Je to o chapci se schop-
ností vidět příšery. Jsou tam i jiné 
děti s jinými schopnostmi napří-
klad kluk, který dokáže oživit ja-
koukoli věc a holka, která má ohni-
vé ruce. Důležité jsou také příšery, 
které vypadají jako Slenderman a 
jedí oči.

Doporučuji pro děti od 13 let.

Adéla Heřmánková

Divergence
Je to sci-fi film. Tento příběh se 
odehravá v Chicagu. Toto město 
je po válce, a proto jsou kolem 
města postaveny zdi pro ochranu. 
Lidstvo je rozřazeno do pěti frakcí 
(skupin). Do Mírumilovných, Se-
čtělých, Odevzdaných, Upřímných 
a Neohrožených. V šestnácti letech 
se každý zúčastní povahové zkouš-
ky a poté obřadní volby. Hlavní hr-
dinka Beatrice, přezdívkou Tris, se 
dostaví ke zkoušce a zjistí, že má 
povahu pro tři z frakcí. To zname-
ná, že je to jedinečné a že je diver-
gentní, ale musí si to nechat pro 
sebe. U obřadu volby si Tris vybere 
frakci Neohrožených. Tam potká 
kluka svých snů Čtyřku (Tobiase). 
Co se stane dál? Zjistí Tobias, že je 
Tris divergentní, nebo ne?

Barbora Meduňová

1. Čtete Psinu
2. Jaké články se ti líbí?
3. Co bys zlepšil?
4. Zkoušíš naše tipy, návody a 
recepty?
5. Chtěl by ses přidat k redakci?

Adélka, 9 let

1. ano
2. všechno
3. nic
4. ano, recepty
5. ano

Honza, 9 let

1. ano
2. anglický koutek, křížovky
3. vše se mi líbí
4. ano, hlavně recepty
5. ano

Eliška, 9 let

1. ano
2. všechno
3. nic
4. no, zkouším recepty
5. ano

Anežka, 3 roky

1. předčítá maminka
2. příběhy o zvířátkách
3. vše se jí líbí
4. ano, vaříme recepty
5. je moc malá

Viki, 8 let

1. ano
2. vtipy
3. víc vtipů
4. ne
5. ne
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Úvodník
Milí čtenáři a čtenářky,
ani tentokrát i navzdory frustraci, 
kterou na konci roku ze všech těch 
písemek zajisté všichni pociťuje-
me, jsme nazaháleli a připravili si 
pro vás mnoho zajímavých článků. 
Takže až pojedete na prázdniny 
třeba k babičce, nazapomeňte si 
s sebou do vlaku vzít psinu. Může-
me vám zaručit, že se nudit nebu-
dete!

Honza

Dub

A na co byste se měli těšit? Nachys-
tali jsme si pro vás tipy na knihy a 
filmy, tradiční vtip a psí školu, v níž 
se seznámíte s návodem, jak svého 
pejska naučit všelijaké triky. A se 
začátkem nového školního roku 
nás čeká soutěž psích cviků Jirčan-
ský štěk! A dokonce jsme sehnali 
i posily do našeho týmu psiňáků! 
Tímto vám představujeme Honzí-
ka s Adélkou. Kristýna Janečková

Určitě jste v životě slyšeli o sta-
rých mohutných dubech, 
které měly za se-
bou spoustu let. 
Kdyby uměly 
mluvit, vy-
právěly 

Ahoj, já jsem nový člen Psiny Hon-
za. Moje oblíbené věci jsou: sporty 
fotbal a flórbal. V tom fotbale jsem 
dobrý v bráně tak nějak jako Petr 
Čech. Protože ať letí míč kdeko-
li, tak ho většinou chytím. Prostě 
brankář 2000. Moje oblíbené 
hry venku je například  takzvaná 
"okurka". Hraje se tak že na jakém-
koli kruhovém pískovišti si ten co 
bude okurka stoupne doprostřed 
a hledá ostatní po slepu a když ně-
koho ta "okurka" uslyší na zemi tak 
řekne stop zem a ten kdo zůstane 
poslední na zemi bude "okurka" 
tak si to někdy zkus Honza končí 
čau. Honza Lidický

má dub 
žaludy u sebe, 

je jim zima, proto 
dub zimní a když 

má žaludy na stop-
kách, tak je letní. Dub 
také roste velmi poma-
lu. Z dubu se využívá 

dřevo ,protože je pevné, 
tvrdé,  těžké a má vysokou 
trvanlivost. Používá se k vý-
robě konstrukcí, sudů, par-
ket, pražců a v námořním 
průmyslu. Každý z vás má 
určitě doma něco z dubové-
ho dřeva.

Dub je krásný strom a jistě 
mi dáte zapravdu, že je 
jeden z nejhezčích.

Ondra Tománek

by několik 
set let staré 
příběhy. 

Dub letní je 
mohutný list-
natý strom kte-
rý se dožívá i 
několik set let 
Plodem dubu 
je žalud neboli 
jedno semená 
nežka. Vyskytu-
je se prakticky 
všude. Roste v 
nížinách, v po-

hořích nebo na loukách. Má mo-
hutnou korunu a laločnaté listy. Na 
poznání dubu letního od zimního 
existuje krásná pomůcka - pokud 

Recept
Letošní letní recept jsou ovocné 
špízy. Barvy, které ovocné špízy   
mají, vám zajisté zpestří vaše letní 
prázdniny.  

Co budeme potřebovat?

• jablka
• banány
• hrušky
• hrozny
• jahody
• špejle
• marshmallowny
• rozpuštěnou čokoládu

Jablka a hrušky nakrájíme na kos-
tičky, banány na kolečka a jahody 
rozpulíme napůl. 

Ovoce napícháme na špejle a ob-
čas přidáme i marshmallown. Na 
mírně rozpálené plotýnce si roz-
pustíme tabulku čokolády, polije-
me ji špízy a necháme ztuhnout. 
A poté se do toho s chutí pustíme 
.

Tak dobrou chuť. 
Terka Meduňová
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Psí škola - pokročilé povely
Začít s těmito povely je vhodné, až když pes perfektně zvládá naprosté základy jako je sedni, lehni, dej pac a ke 
mně. (Návod, jak si s nimi poradit, nalezneš v dubnovém čísle Psiny.)
1. Zůstaň
Zavelte, aby si pes sedl, nebo 
lehl, a následně použijte povel: 
„Zůstaň!“ Vyslovte jej důrazně a 
srozumitelně. Nenechte psa se 
zvednout - dávejte mu laskomi-
ny na úrovni čenichu, abyste jej 
přiměli vydržet na místě. Po chvíli 
řekněte: „Volno!“ a pejska pochval-
te. Časem prodlevy mezi pamlsky 
prodlužujte, později ho nechte, 
aby si zvykl zůstat, i když půjdete 
pryč. Vše však pozvolna, začínejte 
s jediným krokem vzad a násled-
nou odměnou a časem přejděte k 
větším vzdálenostem. Požadujte, 
aby čekal i v okamžiku, kdy na vás 
neuvidí.

2. Válej sudy
Pro tento povel je nezbytné, aby 
pes povel lehni zvládal bez větších 
potíží. Poručte mu, aby si lehnul, 
a až povel vykoná, k čenichu mu 
přitiskněte odměnu. Posouvejte 
s ní okrouhlou drahou až k psovu 
rameni. Pes by ji měl čumákem 
následovat a zvrátit při tom hlavu 
na danou stranu, až ke své lopat-
ce, při čemž se krk jakoby vyklene. 
Nyní zavelte „válej sudy!“ a poma-
lu přemisťujte odměnu přes pá-
teř směrem k druhému boku psa. 
Pes by měl následovat odměnu a 
překulit se na záda. Táhlým pohy-
bem ruky s laskominou psu dejte 
najevo, aby se překulil až na dru-
hý bok. Nikdy nechvalte dřív, než 
s kutálením skončí – mohl by se 
vrátit zpátky do výchozí pozice a 
pohyb nedokončit. Nezapomeňte 
ho řádně odměnit. Dobré je začít s 
tréninkem na místě, kde se pes cítí 
bezpečně, a nejlépe stranou od lidí 
a psů. Může se stát, že se pes bude 
zdráhat – přeci jen lehnout si na 
záda je pro psa nepřirozená zále-
žitost a jde o snadno ohrozitelnou 
pozici. Nenuťte ho násilím, spíš se 
mu snažte zajistit pokud možno 
co nejvyšší pocit bezpečí. Postup-

ně ho pak nechte navyknout si na 
méně „bezpečné“ prostory.
3. Dělej mrtvého
Postupujte podobně jako při po-
velu válej sudy, tentokrát však pa-
matujte, že jde o sekvenci povelů 
sedni, lehni, válej sudy a zůstaň, 
proto možná potrvá, než si pejsek 
všechno spojí dohromady v jedi-
ném cviku. Je lepší, když pes už 
všechny tyto triky dobře ovládá. 
Naveďte psa do pozice, kdy leží na 
zádech, podobně jako při válení 
sudů, v úplném překulení mu však 
zabraňte například nohou nebo 
rukou. Chvalte ho, když takto leží, 
pokud to má rád, podrbejte ho na 
břichu, a po krátkých intervalech 
odměňujte dobrůtkami. Chtějte 
po něm, aby čekal. Jde o hodně 
složitý povel, proto je potřeba 
velká dávka trpělivosti při jeho 
nácviku. Rozhodně potrvá dny, 
ba dokonce týdny každodenního 
tréninku, než ho pejsek pochopí. A 
čeho že to vlastně chceme docílit? 
Nechte svého pejska umřít – „Už tě 
nechci, chcípni!“ – tedy zůstat ne-
hybně ležet na zádech s tlapkami 
ve vzduchu a předstírat mrtvého, 
načež na váš pokyn zase zázrakem 
obživne!

4. High five!
Před tréninkem se rozcvičte dává-
ním packy. Potom nastavte psovi 
ruku podobně jako při dej pac, ale 
použijte povel „high five!“ Možná 
pes pochopí až na poněkolikáté, 
že vám má vložit tlapku do dlaně 
stejně jako při dej pac. Postupně 

měňte sklon dlaně (tentokrát stačí, 
když se pejsek pouze ruky dotkne), 
až nakonec přejděte k obyčejné-
mu plácnutí si.
5. Štěkej
Najděte podnět, který vašeho 
čtyřnožce rozštěká. Často to bývá 
zazvonění domovního zvonku 
nebo třeba pocit frustrace, kdy 
dlouho zlobíte psa hračkou, po 
níž touží. Nácvik tohoto pove-
lu je hodně variabilní a záleží na 
každém psovi. Zadejte povel, na-
příklad zazvoňte a po několika 
štěknutích psa řádně odměňte. 
Později se přesuňte k samotnému 
štěkání bez doprovodu tohoto 
podnětu. Zkuste také používat 
nadšený hlas, povzbuzujte ho, 
rozdovádějte ho, ať štěká. Klidně 
štěkejte s ním. Důležité však je 
odměňovat psa za štěkání pou-
ze ve chvíli, kdy mu dáte povel. 
Mohlo by se jinak také stát, že pes 
bude štěkat, kdykoliv bude chtít 
pamlsek! Případně, pokud byste 
tohoto varování nedbali nebo váš 
pes štěkal běžně víc, než byste si 
přáli, jej naučte i povel ticho – od-
vraťte pohled (oční kontakt může 
psovi připadat vyzývavý, tedy 
důvod ke štěkání), zavelte rázně 
„Ticho!“ a odměňujte dříve, než by 
pes dostal příležitost ke štěknutí. 

Tip: Kdyby tě zajímaly další zají-
mavé triky, zkus se podívat na in-
ternet nebo si kup knihu. Existuje 
mnoho užitečných knih s podrob-
ným návodem, jak psa naučit všeli-
jaké kousky. Nebo si můžeš nějaký 
vymyslet – fantazii se meze nekla-
dou!
V příštím čísle se můžete těšit na 
základy psího sportu zvaném dog 
dancing!

Kristýna Janečková

PsinaPsina Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

3/2019Více na http://psarskapsina.cz Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Nevíte co číst?
Daleká cesta za domovem

Richard Adams

Co se stane, když králíci přijdou o 
domov a jejich kolonie stojí na po-
kraji zániku? Dokáže se skupinka 
posledních králíků postavit nástra-
hám, které na ně přichystá daleká 
cesta za domovem? Nebo králíky 
zabije první nebezpečí a kolonie 
zmízí úplně?  

Lucka Vodičková

Železný muž
Ted Hughes

Železný muž je knížka o klukovi 
a velkém železném monstru a o 
jejich přátelství. Hodí se jako prv-
ní sci-fi pro malé čtenáře. Mně se 
kniha moc líbila a dávám jí deset 
hvězdiček z deseti. Doporučuji dě-
tem od šesti let. Knihu napsal Ted 
Hughes.

Fany Běťáková

Bez šance 
Neal Shusterman

(Tuto knihu doporučuji spíše pro 
starší děti.) Ve světě byl zaveden 
nový zákon - rodiče mohou roz-
hodnout o tom, co se stane s jejich 
dětmi ve věku třinácti až osm-
nácti let. Jestli je vychovají,  nebo 
půjdou na rozpojení. Tohoto slova 
se bojí většina dětí. Na rozpojení 
jsou poslány většinou problémové 
děti, sitrotci a nebo ti, u kterých se 
tak rodiče prostě rozhodnou. Jsou 
poslány na lidské smetiště. Tady 

jsou rozpojeni a jejich orgány jsou 
dány lidem, kteří je potřebují. Lev, 
Risa a Connor se potkají na smetiš-
ti. Rozhodně se jim ale nelíbí, že by 
měli být součástí rozpojení. Mají 
jedinou šanci jak přežít - a tou je 
útěk.

Tereza Meduňová

Renegáti 
Marissa Meyerová
Superhrdinové nejsou ve světě, 
kde se Renegáti odehrávají, žád-
nou zvláštností. Renegáti jsou ti, 
kteří zachraňují lidi a stráží zákon 
- prostě ti dobří. A Nova, hlavní 
hrdinka, má důvod je nenávidět. 
Hlavní zápletka knihy spočívá v 
tom, že se Nova přidá k Renegá-
tům pod jinou identitou, aby je 
rozvrátila zevnitř. Všechno by bylo 
snadné, ale do cesty se jí připlete 
pohledný, milý a odvážný Adrien. 
Náhodou syn vůdců Renegátů. Je 
to sice pořádná bichle, ale nenech-
te se odradit. Prosím. Stojí to za to. 
Hlavním hrdinům od začátku fan-
díte, aby byli spolu, ale zaměření 
je i na ostatní postavy. Autorkou 
je Marissa Meyerová a kniha je její 
prvotina. Zařadila bych ji do žán-
ru sci-fi popřípadě young adult. 
Doporučila bych ji spíš pokročilej-
ším a staršm čtenářům, protože je 
vážně dost dlouhá, i když to utíká 
rychle. První díl skončí tak, že bu-
dete pokračování chtít co nejdřív. 
Naštěstí narozdíl ode mě nebude-
te muset vůbec čekat, protože dru-
hý díl vyšel teď na začátku června, 
takže zamiřte do knihkupectví a 
pořiďte rovnou oba dva. 

Anna Krbcová

Fany Běťáková
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Junior 
čeZ CUP
V Psárech se opět po roce hrál elitní mládež-
nický turnaj Junior ČEZ CUP Psáry – 2019.

8. června se na hřišti Rapidu Psáry konal sed-
mý ročník mezinárodního fotbalového turnaje. 
Turnaj byl uspořádán pro hráče ročníku naro-
zení 2006.

na tomto ročníku se výraznou měrou podílel 
náš partnerský klub SK Slavia Praha, v jehož režii 
bylo sehnat týmy a zajistit rozhodčí. Rapid měl 
na starosti zajištění bezproblémového průběhu 
turnaje (což se partě kolem Ladislava Zeithamla 
povedlo) a nákup poháru (děkujeme obci).

Tento rok se poprvé hrálo systémem 10+1 
podle pravidel FAčR a hrálo se 2 × 20 minut.

na hřišti v  Psárech se sešly týmy: SK Slavia 
Praha, FC Viktoria Plzeň, FC Zbrojovka 
Brno, z Rakouska k nám zavítala slavná Austria 
Vídeň a na všechny se těšil domácí SK Rapid 
Psáry.

Již v  pátek k  nám na trávník zavítala rakous-
ká Austria Vídeň, která zde sehrála přátelské 

utkání se Slavií. Ve velmi vyrovnaném utkání 
Slavie vyhrála 5:3 a na trávníku byl hodně vidět 
psárský odchovanec Michal „Miky“ Kroupa, kte-
rý se podílel na všech gólech, kdy tři dal a na 
dva nahrál.

Slavnostní ukončení turnaje se stává unikátní 
a  jedinečnou psárskou tradicí. nastoupeným 
družstvům přejí hodně štěstí a zdraví fotbalová 
legenda a psárovák Pavel Kuka, který navíc vždy 
má osobní dárek pro nejlepšího hráče, předse-
da klubu Václav novák a  starosta obce Milan 
Vácha. Vítězům také předávají poháry a ceny.

Celkově můžeme hodnotit průběh celého tur-
naje velmi pozitivně. Krásné počasí, profesi-
onálně zvládnutá organizace ve všech fázích 
turnaje, nezapomenutelné výkony všech hráčů.

nyní pár údajů k  výsledkům. Celým turnajem 
bez zaváhání suverénně bez porážky pro-
šel tým FK  Austria Vídeň, za ním skončil tým 
FC  Zbrojovka Brno, který porazil na penalty 
Slavii Praha. na čtvrtém místě se umístil tým 
Viktoria Plzeň. náš tým SK Rapid Psáry, který 
po celý turnaj srdnatě bojoval s  výběrovými 
fotbalovými akademiemi a na jehož straně byly 
k  vidění pohledné fotbalové akce, ze kterých 
musel mít radost každý psárský fotbalový fa-
noušek, skončil na pátém místě.

Podrobné výsledky jednotlivých zápasů najdete 
na webu SK Rapidu Psáry (www.rapidpsary.cz).

na závěr chceme poděkovat našim sponzo-
rům, a  to jmenovitě Topforex, Skupině čeZ, 
Obecnímu úřadu Psáry, Vojtovi Pečinkovi 
(Hattrick Jesenice) za uvaření výborných obědů 
pro hráče a rodiče, restauraci na hřišti za pitný 
režim. nesmíme zapomenout na výbor Rapidu 
Psáry a  partu dobrovolníků, trenérů, fanoušků 
a  rodičů našich fotbalistů kolem Radka Baxy 
a Ladislava Zeithamla.

Celý den akci provázela svým slovem psár-
ská fotbalová a  moderátorská legenda Josef 
Vaverka.

Již sedmý rok se nám podařilo uspořádat fot-
balový turnaj mladých nadějí ročníku 2006. 
Věřím, že takovéto akce přispívají ke zviditel-
nění naší obce. Představte si, že i ve Vídni vě-
dí, že není jen Rapid Vídeň, ale i Rapid Psáry 
s pěkným fotbalovým hřištěm, s krásnou hos-
půdkou a s přátelskými lidmi.

sPOrt

údaje převzaté z  webových stránek FAČR 
k 17. 6. 2019 (bez záruky)

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

1. Jinočany 24 15 6 3 76:30 51
2. čisovice 24 15 2 7 75:42 47
3. Dobříč 24 12 5 7 54:52 41
4. Hostivice 24 10 5 9 52:44 35
5. Štěchovice B 24 10 5 9 54:47 35
6. Dobrovíz 24 10 2 12 56:52 32
7. Zlatníky 24 8 7 9 55:64 31
8. Měchenice 24 9 3 12 42:61 30
9. Tuchoměřice 24 7 8 9 44:43 29

10. D. Břežany 24 8 5 11 49:85 29
11. Psáry 24 6 9 9 57:60 27
12. Krňany 24 8 3 13 50:60 27
13. Dobřichovice 24 7 2 15 42:66 23

Poslední zápas: Čisovice – Psáry 5:4 (3:1)

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

1. Zvole B 22 16 2 4 75:36 50
2. Zlatníky B 21 12 4 5 61:36 40
3. čisovice B 22 12 3 7 87:58 39
4. D. Jirčany 22 11 4 7 41:40 37
5. Bojanovice 22 9 7 6 46:37 34
6. Psáry B 22 10 4 8 68:61 34
7. Libeř B 22 10 3 9 58:61 33
8. Mníšek B 21 8 7 6 41:41 31
9. Slapy 22 5 6 11 44:55 21

10. Libeň 22 5 5 12 44:63 20
11. Klínec 22 5 2 15 33:73 17
12. D. Břežany B 22 3 3 16 34:71 12

Poslední zápasy:   Zvole B – D. Jirčany 5:0 (3:0) 
Bojanovice – Psáry B 1:2 (0:1)

fOtbalOvé tabUlKy
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Fotbalový turnaj 
McDonald’s Cup 
2019

Jiřina Michálková

Ve středu 17. 4. se naše škola zúčastnila tradič-
ního fotbalového turnaje žáků základních škol.

Postavili jsme družstva obou kategorií složené 
ze žáků 1.–5. ročníku. Hráli jsme na hřišti Rudná 
u Prahy, kde jsme bojovali s ostatními účastníky 
o postup do dalšího kola. To se nám podařilo 
v obou kategoriích. Mladší postoupili z druhé-
ho místa a starší dokonce z prvního. Za své vý-
kony obdrželi medaile.

Ve finále konaném o  týden později v  Praze–
Podolí jsme bohužel už na medaile nedosáhli, 
ale přesto se obě kategorie umístily na pěkném 
pátém místě.

naši školu reprezentovali tito žáci: Kejval Ondra, 
Raušer Vojta, Kašpar Jakub, Minár Darius, 
Šimůnek Karel, Sous Maxmilián, nguyen Viet, 
Valouch Václav, Sklenář Jan, Minks Matěj, Jiří 
Olmer, Mistr Miroslav, Dolejš Tomáš, Trejtnar 
Lukáš, Pastierik Filip, Forst Jakub, Švach Pavel, 
Perlík Tomáš, Seibert Matouš, Chvátal Štěpán, 
Lagin Štěpán, Motyčka Matěj, Pavlík Jiří, 
Trnovcová Kateřina, Adamec Tomáš, Kalbáč 
Jakub.

Jako doprovod s námi jeli a družstva vedli zá-
stupci fotbalových klubů Dolní Jirčany a Psáry, 
jejichž pomoc velmi pozitivně ovlivnila naše 
pěkné výsledky. Všem zúčastněným děkujeme 
a k výkonům blahopřejeme!

Floorball 
Academy

Vít Voltr

V neděli 9. června proběhla na náměstí 
v  Jílovém u  Prahy první Floorball Academy 
Roadshow. na umělém povrchu pod otevře-
ným nebem se dopoledne představily děti 
z kroužků Floorball Academy. Odpoledne pa-
třilo turnaji rodičů a  veřejnosti. Florbal si tak 
mohl vyzkoušet každý, kdo se do Jílového přijel 
podívat. Celý den okořenily florbalové soutěže 
a  nechyběla ani tombola. na průběh turnaje 
dohlíželi také elitní florbalisté z  řad superligo-
vých hráčů a reprezentantů. Své triky předvedli 
Tomáš Chroust z Mladé Boleslavi nebo Martin 
Šindelář z Tatranu Střešovice. Účastníkům se ta-
ké podepsali a s malými florbalisty se i vyfotili.

Ani o prázdninách se Floorball Academy neza-
staví. na mladé florbalisty čekají dva florbalové 
kempy ve třetím a  čtvrtém červencovém týd-
nu. V hale na Fialce v Říčanech i v  jejím okolí 
potrénují své florbalové dovednosti a  vyzkou-
ší si plno dalších sportovních aktivit. Kempy 
jsou určeny zkušeným florbalistům i  úplným 
nováčkům od 6 do 15 let. naši trenéři si je 
první den kempu rozdělí do skupinek podle 
věku i  výkonnosti tak, aby si každý zatrénoval 
co nejlépe. Přihlášku najdete na webu www. 
floorballacademy.cz. Zbývají nám poslední vol-
ná místa, tak neváhejte.

Od září se potom koloběh Floorbal Academy 
rozjede nanovo. Kroužky se v  Psárech přestě-
hují do nové základní školy, začínat budou třetí 
týden v září a poběží až do června. Těšíme se 
na všechny, zkušené florbalisty i úplné nováčky.

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM



60 www.psary.cz  Psárský ZPRAVODAJ / čeRVen / 2019 61

K lesním 
požárům 
efektivněji

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

naši celoroční přípravu zúročujeme hned po 
zimě v  jarních měsících, kdy hasičské práci 
a  koníčku věnujeme každý víkend a  veškerý 
volný čas. Je toho opravdu hodně, co se stih-
ne udělat s  dobrou partou. Hasičské soutěže, 
výjezdy k událostem, ukázky hasičského zásahu 
a dokonce i nové vybavení. Úsměv, poděková-
ní, potlesk, uznání a dobrý pocit je pro nás do-
statečnou odměnou.

Počet výjezdů naší jednotky stále stoupá. Počet 
událostí k  31. květnu je 28. Vyjíždíme někdy 
i dvakrát denně. Díky předurčenosti k zásahům 
u dopravních nehod a územní působnosti na-
ší jednotky zasahujeme i  na Praze – východ. 
Zasahovali jsme v  Kamenici, na Želivci, ale 
i při požáru lesa ve Velkých Popovicích. Suché 
a slunečné jaro předznamenalo zvýšené počty 

výjezdů k požárům travního porostu a lesů. Tyto 
vzniknou většinou od nedovoleného pálení či 
od pohozeného nedopalku v lese. Bohužel, le-
sy jsou hodně suché, hladiny rybníků a nádrží 
jsou na nízkém stavu. I my se potýkáme s ne-
dostatkem hasební vody. Snažíme se vhodnou 
taktikou nasazení lehkého vybavení co nejvíce 
využít hasebního účinku vody. Díky Obecnímu 
úřadu Psáry nám byla pořízena lehce přenosná 
sada hasičských hadic a  armatur malého prů-
měru, které jsou vhodné na hašení lesních po-
žárů. Zásahy v lesním prostoru jsou vždy složité 
a dlouhodobé, musíme odkopat každý kmen čí 
větší kořen a odhalit i to nejmenší skryté ohnis-
ko. Chovejte se prosím v  lese obezřetně a  ja-
kékoliv známky požáru nám urychleně ohlaste, 
obzvláště v  letním období sucha je každá mi-
nuta drahá.

Zásahy u dopravních nehod se týkají většinou 
jen pomuchlaných plechů, jsou to tedy zásahy 
se šťastným koncem. Ten měl i  řidič se spolu-
jezdcem při dopravní nehodě osobního auto-
mobilu u  kostela v  Dolních Jirčanech. Vozidlo 
ve škarpě nabouralo do malého mostku. Díky 
robustní konstrukci vozidla a  bezpečnostním 
prvkům došlo jen k poškození přední části vo-
zidla a mostku. 

Další naší aktivitou byla účast nositelů dýchací 
techniky v podzemním polygonu. Místo výcviku 
bylo díky hustému kouři a nepřehledné spleti 
uliček a místností dosti složité. Postupovalo se 
podle osvědčených postupů, průzkumná skupi-
na postupovala s jištěním a důkladně prohlíže-
la každou místnost. Místo požáru bylo po čase 

nalezeno, taktéž i figurant, který byl zachráněn. 
Tyto výcviky jsou velice náročné nejen na fyzic-
kou přípravu, ale i na chladnou hlavu a  logic-
ké uvažování. Vše se odehrává v naprosté tmě 
a při silné psychické zátěži. 

Tužíme samozřejmě i  fyzičku. V  prvním ko-
le požárního sportu máme první a páté místo 
u družstva mužů. Ženy se radují ze stříbrného 
poháru. Zkušenosti nabyté v  požárním spor-
tu si naši hasiči nenechávají jen pro sebe. Jan 
Přibyl a Michal Raušer jsou trenéři malých ha-
sičů a dorostenců u SDH Psáry. O těchto mla-
dých hasičích ještě brzy uslyšíme. Mají pěkně 
našlápnuto. 

Myslíme samozřejmě i  na preventivní výcho-
vu našich školáků. na branném dni byla naše 
ukázka zaměřena na chování osob při požárech 
v obytných místnostech. Ke konci výkladu byla 
dobrovolníkům nasazena hasičská výstroj a za-
chraňoval se ohrožený spolužák. Tato část akce 
společně se stříkáním vody je vždy nejpřitažli-
vější. 

Jak vidíte, je toho opět dost a  mnoho nás 
ještě čeká. Děkujeme vám všem za podporu 
a  pokud vám je patnáct a  více, máte dobrou 

fyzičku, chcete zažít dobrodružství, pomáhat 
spoluobčanům, zažít pořádnou námahu, ale 
také kamarádství a dobrou partu, přijďte mezi 
nás. nebudete litovat.

Krásné léto, prázdniny a dovolenou v pohodě 
přejí hasiči z Dolních Jirčan.
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odcházejí ze starších žáků a  nemají dále kde 
trénovat. Vzhledem k malému počtu psárských 
dorostenců jsme se domluvili s okolními sbory 
na postavení jednoho družstva. Díky úspěchům 
se nám povedlo postavit i  B družstvo z  mlad-
ších dorostenců, kteří krásně doplňují A  tým. 
Soutěžení pro dorost začalo okresní soutěží 
v  Zahořanech, odkud jsme si přivezli neuvěři-
telné první místo a postup na krajskou soutěž, 
která proběhne 22.–23. 6. v  Mladé Boleslavi. 
Této soutěže se zúčastní nejen družstvo doros-
tenců, ale i  jednotlivci, kteří z  okresní soutěže 
také postoupili. I  tito adolescenti jsou součás-
tí DHL ligy, kde také bodujeme, první a druhé 
místo je výmluvné.

Stejně jako děti, tak i dospělí mají své soutěže. 
Proto jsme se zúčastnili prvního kola požární-
ho sportu, který se konal 25. května na Radlíku. 
Obnovený tým mužů zabral a  vybojoval krás-
né druhé místo a tým žen po vyrovnaném boji 
získal pohár za první místo. na této soutěži se 
předvedl tým dorostenců složený z  právě zú-
častněných sborů.

SDH Psáry jako každý rok připravilo s SK Rapid 
Psáry a s podporou obce Psáry dětský den na 
psárském hřišti. Sešli jsme se v sobotu 1. červ-
na ve slunné poledne a začali připravovat de-
vět disciplín pro děti. Ve 14 hodin vše vypuk-
lo a  děti si mohly zaskákat v  pytli, vystřelit ze 
vzduchovky, trefit se fotbalovým míčem do 
brány či zastříkat ze džberové stříkačky. Přišel 
velký počet dětí, na které po absolvování všech 
stanovišť čekala bohatá tombola. Děti i rodiče 
se mohli ve slunném dni občerstvit u připrave-
ných stánků.

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
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Sportovní jaro 
psárských 
hasičů

Jan Honek, 
zastupitel

V prvních jarních dnech letošního roku jsme 
se začali s mladými hasiči připravovat na jarní 
kolo hry Plamen, která pro nás vrcholí okresní 
soutěží. na tuto soutěž se připravujeme celou 
zimu v tělocvičně Laguna Psáry. S prvními slu-
nečními paprsky jsme se přesunuli na fotbalové 
hřiště SK Rapid Psáry a začali jsme pilovat pět 
velmi náročných disciplín soutěží dětí. Pro tyto 
disciplíny je zapotřebí mít postaveno spous-
tu překážkových tratí. Proto jsme se domluvili 
s majitelem louky u čističky a tratě tam postavili. 
První zkouškou dětské píle byla soutěž 11. květ-
na v Zahořanech v kategorii přípravka, kde se 
malí špunti umístili na krásném 5. místě. Tím si 
získali nejen náš obdiv, ale i mnoho zkušeností 
do budoucna. Hned následující víkend se této 
soutěže zúčastnily děti v kategorii mladší a star-
ší žáci. V krásném prostředí bojanovického fot-
balového hřiště se závodníci v  obou katego-
riích doslova překonali. Mladší žáci, doplnění 
o přírůstky z přípravky, se umístili na krásném 
osmém místě. Starší prolomili hranici k cestě za 

vysněnou medailí a  získali úžasné třetí místo. 
Hra Plamen pro letošní rok končí, ale už teď se 
těšíme na další ročník, který začíná letos 12. říj-
na závodem požárnické všestrannosti u  nás 
v Psárech na skále.

V soutěžení dále pokračujeme účastí v DHL li-
ze požárních útoků. Tato soutěž pro nás začala 
velice úspěšně, protože hned napoprvé jsme 
v kategorii mladších žáků vybojovali třetí místo 
v  Lojovickém útoku. následující závod probě-
hl v  Křížkovém Újezdci, kde se na třetím mís-
tě tentokrát umístila přípravka. V  tomto klání 
nás čekají ještě tři závody, poslední proběhne 
v Psárech 8. 9.

Pro letošní rok máme novou kategorii dorostu, 
kterou jsme zavedli pro dospívající děti, které 
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