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Obsah slOvO na úvOd

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

končí prázdniny, období letních dovolených, 
cestování a výletů, po kterých se děti vrací do 
školních lavic. Letos to však pro naše školáky 
budou nejenom nové lavice, ale především no-
vá škola. Po 326 letech tentokrát nebude zahá-
jen školní rok v původní škole „na Dvanáctce“, 
nýbrž v nové školní budově, která za rok a půl 
vyrostla na kraji Dolních Jirčan. Obecní škola 
má v  Jirčanech neuvěřitelně dlouhou tradici. 
Již v roce 1693, dávno před všemi reformami 
a povinnou školní docházkou, usedli do „ška-
men“ dnes již historické budovy první školáci. 
Loni v září byla poprvé v historii obce zahájena 
výuka na druhém stupni a letos všechny třídy 
zahájí výuku již v  nové pasivní budově, která 
je nejenom architektonickým skvostem, ale ze-
jména nádherným a promyšleným komplexem 
pro vzdělávání ve 21. století.

s nostalgií v srdci jsme se poslední školní den 
v  červnu společně s  učiteli rozloučili se sta-
rou školou, prošli jsme již vyklizenou budovu, 
prázdné třídy, zavzpomínali a  ukončili jednu 
dlouhou historickou etapu. Škola projde ge-
nerální rekonstrukcí, která by jí měla navrátit 
historický vzhled citlivě propojený s moderní-
mi prvky. Příští rok se opět otevře dětem, byť 
tentokrát těm nejmenším – z  dětských sku-
pin a mateřské školy. něco končí, jiné začíná. 
s úctou a respektem děkuji předkům za osví-
cenost, se kterou již v 17. století založili v na-
ší obci základní školu. A  s nadějí v  budoucí 
generace předáváme novou školu učitelům 
a dětem, aby se stala místem radosti z pozná-
vání a celoživotního učení. Jak říká Jan Amos 
Komenský: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby 
člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po 
ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, 
znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

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, 604 796 128

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

241 940 454 (v pracovní době)
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.

Obecní úřad – úřední hOdiny

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

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

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

21. 9., 9–13 hod.
Garage sale

28. 9., 13 hod.
svatováclavské 
 posvícení
náves D. Jirčany

12. 10.
farmářské trhy — 
 dýňobraní — bojovka
náves D. Jirčany

19. 10., 13 hod.
havelské posvícení
hřiště v Psárech

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

14.–15. 9., 8 hod.
výlet do sklípku

3. 9.
slavnostní otevření 
školy s možností 
prohlídky

9

19

18

18

20

21

21

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 Rada a zastupitelstvo
infOrmace z Obce
 8 Zpráva starosty
 9 nová škola před objektivem
 13 nejen dodavatel, ale hlavně dobrý partner
 14 psárský zpravodaj obhájil druhé místo!
 15 Více vody zajistí nový přivaděč
 16 omezme sekání trávy
 17 Co se v obci udělalo
sOciální a Kulturní KOmise
 18 Výlet nejen do sklípku
 18 Garage sale
 19 pohádkový les 2019
 20 svatováclavské posvícení
 20 Zveme vás do divadla
 21 3 v 1 aneb nabitý 12. říjen
tÉma — seniOři v naŠí Obci
 22 devět let práce sociální komise
 23 Milion pro seniory
 24 „třináctka“ pro radost i nové vědomosti
 25 ohlasy seniorů
 26 kalendář akcí pro seniory
 28 kdo s námi jede do anglie?
 28 těšíme se na posvícení!
stalO se
 29 letní kavárnička ve stylu garden party
 30 Výlet do západních Čech
 32 přes padesát výjezdů
 34 práce s bonusy
 35 domov laguna psáry hledá dobrovolníky
 36 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
vzdělávání
 38 dofe - osobní rozvoj pro mladé
 39 novinky z neFoRMálka
 40 tábor, který jinde nemají
 41 Myslíme na zdraví Země
 42 Školka má za sebou rušné prázdniny
 43 pohodová tečka za školním rokem
sPOrt
 44 Floorball academy
 45 Moderní gymnastika a balet v nové škole
 46 drakiáda
 47 Fotbal – rozpis utkání – podzim 2019
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usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 17–2019 ze dne 3. 7. 2019

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

rO usnesení č. 65/17–2019

i. schvaluje
Uzavření dohody vlastníků provozně souvise-
jících vodovodů a  kanalizací mezi obcí Psáry 
a Účelovým sdružením obcí Posázavský vodo-
vod. Dohoda upravuje práva a  povinnosti při 
dodávce pitné vody v maximálním ročním ob-
jemu 250 tis. m³.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem této do-
hody.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 66/17–2019

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro-
najímatel) a Monikou Fuxovou (nájemce) na byt 
č. 5 v č. p. 13 ul. Hlavní. nájemné činí 5.061,- 
Kč a záloha na služby činí 2.700,- Kč měsíčně. 
nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 8. 
2019 do 31. 7. 2020.
ii. pověřuje
starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 67/17–2019

i. souhlasí
s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Dodávka vybavení odborných učeben 

pro novou budovu ZŠ Amos“.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Dodávka vybavení odbor-
ných učeben pro novou budovu ZŠ Amos“ ve 
složení: Vít Olmr, nikola Alferyová, Ing. Renáta 
Jašková jako náhradníci Vlasta Málková, Hana 
Hladíková, Mgr. Martina Běťáková.
iii. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka vy-
bavení odborných učeben pro novou budovu 
ZŠ Amos“.
iv. určuje
starostu Bc. Milana Vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka vybavení odborných učeben pro no-
vou budovu ZŠ Amos“.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 68/17–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o podmínkách připojení ePs 
prostř. zařízení dálkového přenosu k  PCO na 
HZs mezi obcí Psáry a PATROL group s. r. o. za 
poplatek 6.347,- Kč bez DPH/měsíčně + jedno-
rázovou platbu 21.591,- Kč.
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. 18–2019 ze dne 8. 7. 2019

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

rO usnesení č. 69/18–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy č. 0040646603 o  připo-
jení k  distribuční soustavě mezi obcí Psáry 
a Pražskou plynárenskou Distribuce a. s. na stav-
bu nové školy na p. č. 75/88 v k. ú. Dolní Jirčany.

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. 16–2019 ze dne 19. 6. 2019

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

rO usnesení č. 59/16–2019

i. schvaluje
Uzavření dohody vlastníků provozně souvisejí-
cích vodovodů a kanalizací a smlouvy o prodej 
i a dodávce vody mezi obcí Psáry, Wienerberger 
s. r. o. a Technickými službami Dolnobřežanska 
s. r. o. smlouva upravuje povinnosti při provo-
zování vodovodu, dodávce pitné vody a úhra-
du za její dodání.
ii. pověřuje
Vlastu Málkovou podpisem této dohody.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 60/16–2019

i. schvaluje
Uzavření dohody k provedení stavby na cizím 
pozemku mezi obcí Psáry (oprávněný) a  stč. 
krajem zast. Krajskou správou a údržbou silnic 
stč. kraje (povinný) na stavbu „Vodovod Psáry“ 
na pozemcích p. č. 1092/1, 1111 v k. ú. Psáry 
a p. č. 650 v k. ú. Dolní Jirčany.
ii. pověřuje
Vlastu Málkovou podpisem této dohody.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 61/16–2019

i. bere na vědomí
Písařskou chybu, kdy bod II. v usnesení č. 56/15–
2019 k  veřejné zakázce „Rozšíření stávající ta-
bule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 
pro novou budovu ZŠ Amos II.“ správně zní:
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem kup-
ní smlouvy s  VMs 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. 62/16–2019

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

1. Andrea Malá – pozemek p. č. 145/9 v k. ú. 
Dolní Jirčany.

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

rO usnesení č. 63/16–2019

i. schvaluje
Podání žádostí o změny v rejstříku škol a školských 
zařízení pro školskou právnickou osobu Základní 
škola Amos, IČ 06289371 a školskou právnickou 
osobu Mateřská škola Štědřík, IČ 06279457.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 64/16–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi obcí Psáry a Českou telekomu-
nikační infrastrukturou a. s. na pozemcích p.  č. 
648, 660/1 a 707 v k. ú. Dolní Jirčany za jedno-
rázovou úhradu ve výši 44.500,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rada a zastuPitelstvO
termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce Psáry

18. září 2019, 18 hod.
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usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 19–2019 ze dne 17. 7. 2019

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

rO usnesení č. 70/19–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12–6024831/VB1 mezi obcí Psáry (budoucí 
povinná) a ČeZ Distribuce, a. s. (budoucí opráv-
něná) na pozemku parc. č. 577/1 v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úplatu 7.000,- Kč.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

 rO usnesení č. 71/19–2019

i. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze 

dne 2. 1. 2018 mezi obcí Psáry (nájemce) a  RZ 
Development, spol. s. r. o. (pronajímatel) – prosto-
ry v č. p. 148 nPK Mozaika. Předmětem dodatku 
je úprava doby ukončení nájmu k 31. 7. 2019.
ii. pověřuje
Místostarostku Mgr. Martinu Běťákovou podpi-
sem tohoto dodatku smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

 rO usnesení č. 72/19–2019

i. nominuje
starostu Bc. Milana Váchu, nar. 26. 8. 1976 jako 
člena Školské komise svazu měst a obcí ČR.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 20–2019 ze dne 23. 7. 2019

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

rO usnesení č. 74/20–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě me-
zi obcí Psáry (kupující) a  VMs VIsIOn s.  r.  o. 
(prodávající) k  veřejné zakázce „Rozšíření stá-
vající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH 

K  200x120 pro novou budovu ZŠ Amos II.“ 
Předmětem dodatku je pozdější dodání 1ks in-
teraktivního projektoru.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem dodatku.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 21–2019 ze dne 29. 7. 2019

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

rO usnesení č. 75/21–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  poskytnutí prostoru k  uží-
vání mezi obcí Psáry a  Základní školou Amos. 
Předmětem smlouvy je bezplatné poskytnutí 
Budovy 1 na pozemku p. č. 75/98, st. 1493 v k. ú. 
Dolní Jirčany k užívání – nová škola. smlouva je 

uzavřena od 1. 8. 2019 na dobu neurčitou.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 76/21–2019

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o poskytnutí prostoru k užívá-
ní mezi obcí Psáry a Mateřskou školou Štědřík. 
Předmětem smlouvy je bezplatné poskytnutí 
žlutého klastru ve 2. nP Budovy 1 na pozemku 
p. č. 75/98, st. 1493 v k. ú. Dolní Jirčany k užívání 

– nová škola. smlouva je uzavřena od 1. 8. 2019 
do 31. 7. 2020.
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. 22–2019 ze dne 31. 7. 2019

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

rO usnesení č. 77/22–2019

i. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka vybavení odborných učeben pro no-
vou budovu ZŠ Amos“.
ii. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Z+M 
Partner, spol. s  r.  o., IČ:26843935 za cenu 
877.979,- Kč bez DPH.
iii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 78/22–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě o po-
jištění majetku a  odpovědnosti – region č. 
1553927245 mezi obcí Psáry a Generali pojiš-
ťovna a. s. Předmětem dodatku je rozšíření po-
jištění o budovu nové školy. Roční pojistné činí 
127.419,- Kč.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem dodatku.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 79/22–2019

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

tohoto opatření:
1. naďa Řehák Müllerová – pozemek p.  č. 

854/4 v k. ú. Psáry,
2. Denisa nováková – pozemek p.  č. 854/8 

v k. ú. Psáry,
3. Zita Fořtová – pozemek p. č. 854/3 v k. ú. 

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

rO usnesení č. 80/22–2019

i. schvaluje
Změnu usnesení č. 42/11–2019 ze dne 24. 4. 
2019. Rozsah věcného břemene dle smlouvy 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 je 120 bm za 
jednorázovou úhradu 62.000,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 81/22–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o  vybu-
dování komunikace mezi obcí Psáry a  eURO 
DeVeLOPMenT s. r. o. Předmětem dodatku je 
změna na úplatný převod zkolaudované stavby 
komunikace za 10.000,- Kč.
ii. pověřuje
starostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
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Zpráva
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

nOvá ŠKOla

Budova nové základní školy byla zkolaudová-
na a na začátku srpna předána obci. Práce na 
stavbě tím ale zdaleka neskončily. Bylo potřeba 
odstranit drobné nedodělky, ale především do 
poloviny srpna nainstalovat veškerý nábytek 
a  další interiérové vybavení, aby následně za-
městnanci školy mohli budovu připravit na začá-
tek školního roku. V první fázi se s novou školou 
začali seznamovat nepedagogičtí zaměstnanci. 
Obzvláště složité jsou systémy dohledu nad 
všemi technologiemi pasivní budovy, jako jsou 
kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky 
na filtraci vzduchu, klimatizace, zabezpečovací 
systém, dohledový systém, požární signalizace, 
serverovna, přístupový systém atd. Ale i  nový 
tým kuchařů nastoupil s předstihem, aby nové 
moderní gastro vybavení „zavařil“. V druhé fá-
zi do školy nastoupili učitelé, na které čekalo 
náročné vybalování a  příprava tříd na výuku. 
Začátky budou pochopitelně náročné. Věříme 
však, že jak pro zaměstnance, tak především 
pro děti, bude nová škola odměnou po letech 
strávených ve stísněných prostorech a že vzdě-
lávání v inspirujícím prostředí bude všem přiná-
šet jen radost.

reKOnstruKce PsársKá

středočeský kraj měl v letošním roce rekonstru-
ovat hlavní silnici v  úseku od obecního úřadu 
na náves v Psárech, ale celá akce se zřejmě od-
loží na příští rok. Plánovaný termín odevzdání 
nabídek byl původně 26. dubna, ale kvůli vel-
kému množství doplňujících dotazů byl v  sou-
ladu se zákonnými předpisy termín opakovaně 

posouván. Po čtyřech měsících se zakázka z roz-
hodnutí rady středočeského kraje ruší – a  my 
s tímto postupem souhlasíme. V celém výběro-
vém řízení byla totiž nakonec odevzdána pouze 
jedna jediná nabídka, a to za cenu, která je zcela 
mimo přijatelnou výši i s přihlédnutím na nepříz-
nivou situaci na stavebním trhu. stavební objekt 
páteřní kanalizace, kterou obec „přikládá“ do 
celé stavby, byl ve finále o 80 % dražší než pro-
jektantem předpokládaná cena. Očekáváme te-
dy, že se výběrové řízení vypíše znovu a podaří 
se získat reálné a  odpovídající nabídky. V  kaž-
dém případě je zřejmé, že se rekonstrukce v le-
tošním roce realizovat nebude.

PrOjeKt „reKOnstruKce 
 starÉ ŠKOly“

V červnu jsme vypsali veřejnou zakázku na 
rekonstrukci staré školy. s  ohledem na velké 
množství doplňujících dotazů jsme museli ter-
mín vyhodnocení posunout na konec srpna. 
Uvidíme, zdali nakonec obdržíme relevantní 
nabídku a stavba bude moci na podzim začít. 

infOrmace z Obce Nová škola  
před objektivem
Prázdniny byly ve znamení finiše – to, co v červnu ještě vypadalo jako stavba, se na začátku srpna 
ukázalo být školou připravenou na děti a  před objektivem fotoaparátu se nádherné prostory 
 doslova „vylouply“ v celé své kráse!

Vstupní hala je místem, kde se setkávají všech-
ny linie stavby, je hlavní křižovatkou pro děti, 
učitele i návštěvy. Bude zde posezení pro čeka-
jící rodiče, orientační plán celé školy, dostanete 
se odsud snadno na 1. i 2. stupeň, je zde hlavní 
schodiště do jídelny i vstup do kanceláří školy.

na 2. stupni bude mít každý žák svou vlast-
ní skříňku na oděvy a osobní věci. Šatny jsou 
umístěny v  otevřeném prostoru přestávkové 
haly tak, aby nevznikala žádná zákoutí a škola 
byla pro děti bezpečným prostředím.

Ve třídách bude mít každé dítě svou přihrádku 
na osobní věci, místo, kam odložit školní batoh. 
Jednomístné lavice umožňují flexibilní rozmístě-
ní míst k sezení dle potřeb dětí a formy výuky. 
Ve  všech třídách je rekuperace řízena tak, aby 
v nich byla optimální teplota a děti vždy měly do-
statečný přísun čerstvého vzduchu.

Školní kuchyň je vybavena těmi nejmoder-
nějšími technologiemi, vařit bude dětem tým 
tří kuchařů, samozřejmostí bude salátový bar 
a v průběhu roku dojde i na výběr příloh a hlav-
ních jídel.

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka
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Oběd na čerstvém vzduchu? Jako na zahrádce v restauraci? Žádný problém! Z jídelny vedou troje 
velké dveře na venkovní terasu, kde budou další místa k sezení.

Multifunkční hřiště s celoročním provozem 
a osvětlením nejenom pro hodiny tělocviku, 
ale i  pro aktivity v družině a kolektivní  sporty. 
Chcete si s partou kamarádů přijít večer 
 zasportovat? stačí zavolat do školy!

Uvnitř školy i v celém areálu je všude dostatek 
míst k posezení – ať již na lavičkách, nábytkových 
sestavách nebo na trávnících k tomu  určených.

sportovní zázemí je velkorysé a uspokojí té-
měř kaž dého – velká tělocvična, malá tělocvič-
na, taneční sál a  venkovní hřiště. Přes den je 
vše rezervováno pro školu, odpoledne, večer 
a o víkendech pro nejrůznější sportovní kluby, 
kroužky a sportovní akce.

Jídelna je opravdu prostorná a plná denního světla. Pro děti zde bude několik typů sezení, aby se 
jim stolovalo pohodlně. V případě potřeby se jídelna umí proměnit v divadelní sál s pódiem a zá-
zemím pro kulturní akce.

Cesta do školy na kole bude zase jednodušší – 
velké množství stojanů v areálu, krytá stání pod 
dohledem bezpečnostních kamer. Ranní jízda 
na kole okysličí mozek a vyhnete se dopravní-
mu vytížení na parkovištích.
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Nejen dodavatel, 
ale hlavně  
dobrý  
partner

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

V těchto dnech se dokončuje rozsáhlý projekt 
nové školy v Dolních Jirčanech. O jednotlivých 
fázích výstavby a  postupu prací jsme již často 
psali, rádi bychom vám však představili firmu, 
která během posledních dvou let budovala sen 
mnoha místních školáků, rodičů i  pedagogů 
o moderní a prostorné škole. Firmu PKS  stavby, 
která měla celou výstavbu v  roli generálního 
dodavatele na starost.

společnost PKs stavby a. s. sídlí ve Žďáru nad 
sázavou, kde více jak 50 let rozvíjí svou tradici 
ve stavebnictví. Během této doby prošla velmi 
výrazným rozvojem. Firma s téměř 400 zaměst-
nanci disponuje vlastními výrobními kapacitami 
na veškeré rozhodující stavební profese včetně 
technologií a  služeb. Jejím hlavním výrobním 
programem je realizace pozemních a  inženýr-
ských staveb.

Z pohledu ukazatelů jde o velmi stabilní a spo-
lehlivou společnost, která již mnoho let vykazu-
je rostoucí ukazatele obratů a má ve svých řa-
dách zkušené řemeslné a technické pracovníky. 
V  žebříčku hodnocení stavebních společností 
se řadí mezi dvacítku nejvýznamnějších. Před 

pěti lety byla vyhodnocena svazem podnikate-
lů ve stavebnictví stavební firmou roku, od té 
doby stihla posbírat mnoho dalších stavebních 
ocenění včetně titulů za stavbu roku. 

Hlavním regionem působení společnosti PKs 
stavby je domovský kraj Vysočina, kde ve snaze 
obsazovat většinu svého výrobního týmu s ohle-
dem na komfort každodenního dojíždění za 
prací firma působí momentálně na zhruba po-
lovině svých zakázek. Z posledních významných 
zakázek v tomto regionu stojí za zmínku výstav-
ba pavilonu chirurgických oborů, rekonstrukce 
a dostavba okolních budov včetně nových ko-
munikací v  areálu nemocnice Třebíč, výstavba 
velkého výrobního závodu pro americký gigant 
Cooper standard, rekonstrukce Muzea nové 
generace ve Žďáru nad sázavou, či stavba ně-
kolika plaveckých a sportovních center, školních 
areálů či domovů pro seniory.

Dalším regionem, stojícím za zmínku, jsou vý-
chodní Čechy. Zde vznikl pod generální dodáv-
kou společnosti Plavecký bazén v Litomyšli, re-
konstrukce několika etap tamního zámeckého 
návrší či výstavba výrobních závodů či logistic-
kých center.

V Praze a  středočeském kraji společnost PKs 
stavby působí dlouhodobě na mnoha velkých 
a  úspěšných projektech, znát možná budete 
sportovní halu Dolní Břežany, základní školu 
v  Chýni, Čakovicích či aktuálně dokončova-
ný a  architektonicky velmi zajímavý Pavilon 
v Mníšku pod Brdy.

Základní škola Chýně Sportovní hala Dolní Břežany
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Psárský 
zpravodaj 
obhájil druhé 
místo!

Ing. Lucie Libovická, 
redaktorka

Letos se Psárský zpravodaj opět zapojil do sou-
těže „O nejlepší obecní a  městský zpravodaj 
2018“. Řečeno sportovní hantýrkou, stejně ja-
ko v předminulém a minulém roce se ocitl na 
medailových stupních a v náročné konkurenci 
obhájil loňské druhé místo!

Do soutěže, kterou již osmým rokem vyhlašu-
je KPes FF Univerzity Palackého v  Olomouci, 
Civipolis o.  p.  s., Angelus Aureus o.  p.  s. 
a sdružení místních samospráv ČR, se v  letoš-
ním roce přihlásilo rekordních 325 obecních 
a městských zpravodajů.

Úkolem šestičlenné poroty, ve které zasedali 
zástupci vyhlašovatelů a  profesionální novi-
náři, bylo nejen zhodnotit došlé zpravodaje 
po stránce obsahové pestrosti a  grafické pře-
hlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpra-
vodaje. Předsedou poroty byl Pavel Šaradín 
z Katedry politologie a evropských studií FF UP 
v Olomouci. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 4. července 
u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již 
tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě. 
Cenu z  rukou ministryně práce a  sociálních vě-
cí ČR Jany Maláčové převzala místostarostka 
Vlasta Málková, která již devátým rokem za obec 
Psáry spolupracuje s redakční radou a podílí se 
na tvorbě časopisu. „Stejně jako v  předchozích 
letech nás organizátoři pár dní dopředu infor-
movali, že se náš časopis umístil na čelním místě, 
netušili jsme však, na jakém,“ popisuje průběh 

vyhlašování výsledků místostarostka. „Byla by 
lež nepřiznat, že jsem si přála místo první. Letmý 
pocit zklamání při oznámení stříbrné pozice však 
zahnala řeč předsedy komise, ve které popisoval, 
jak úroveň zpravodajů rok od roku stále stoupá, 
a  to nejen po stránce zpracování textů, ale i po 
stránce grafické. Díky tomu čelí komise každo-
ročně dilematu, jak z  několika desítek nejkvalit-
nějších a  profesionálně zpracovaných časopisů 
vybrat tři nejlepší. Z tohoto pohledu je jasné, že 
obhájení loňského druhého místa je pro Psárský 
zpravodaj a  celý tým nadšenců, který jej 6 × do 
roka připravuje, velkou ctí a také závazkem, který 
v budoucnu chceme opět obhájit.“ 

Kdo se na přípravě časopisu podílí? Redakční 
rada se schází ve složení: MUDr. Jaroslav Sokol, 
Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský a za obec 
Psáry Vlasta Málková. Redaktorkou časopisu je 
Ing. Lucie Libovická. Do časopisu více či méně 
pravidelně přispívají radní i  zastupitelé obce, 
škola a školka, představitelé místních zájmových 

spolků i organizací, senioři a také děti. Již něko-
lik let je nepostradatelnou součástí týmu redak-
ce Psiny, která připravuje čtyřstránku informací 
od dětí pro děti. Bez této spolupráce několika 
desítek lidí v kombinaci s podporou obce a je-
jím vstřícným přístupem ke všem informacím, 
by časopis nebyl takový, jaký je. Díky vám všem!

KateGOrie Obecních 
 zPravOdajů

1. Bílovický zpravodaj 
2. Psárský zpravodaj 
3. Hukvaldský občasník 

KateGOrie městsKých 
 zPravOdajů

1. Boskovický zpravodaj 
2. Semilské noviny 
3. PRIO – Porubská radnice informuje občany

Více vody
zajistí nový 
přivaděč

Vlasta Málková, 
místostarostka

Jak jsme již v  minulých vydáních Psárského 
zpravodaje zmiňovali, od 1. července má naše 
obec nového provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury, kterým se staly Technické služby 
Dolnobřežanska. V průběhu letních měsíců do-
chází k uzavírání nových odběratelských smluv.

Často se na nás občané obracejí s dotazy týkají-
cí se vybudování nových studní. Obec je z velké 
části závislá na podzemních vrtech a každý od-
běr vody, který není pro domácí využití, může 
naše zdroje vody ohrozit. Dokud nebudeme 
mít nový zdroj vody, nelze povolit další odběry. 
Žádáme vás, abyste používali vodu s rozvahou.

Jak se tato situace řeší? Obec plánuje 

vybudování nového vodovodního přivaděče 
napojeného na Posázavský vodovod (Želivka). 
Tato akce je však vázána na rekonstrukci ulice 
Pražská/Psárská, která měla začít již v  letošním 
roce. Časový skluz vznikl díky problémovému 
výběrovému řízení, do kterého se přihlásila 
pouze jedna firma s  předraženou nabídkou, 
a řízení muselo být zrušeno.  Krajský úřad nyní 
připravuje nové.

Projekt na vodovod je již připraven, nyní čekáme 
na stavební povolení obou etap. Celá stavba je 
dlouhá téměř 5 km, což přineslo řadu poměrně 
složitých a komplikovaných několikaměsíčních 
jednání o prostupu soukromými pozemky pro 
nový vodovodní přivaděč. Jeden z vlastníků byl 
zásadně proti položení vodovodu do komuni-
kace, kterou částečně vlastní. Jeho podmínce 
jsme nemohli vyhovět, a  proto k  dohodě ne-
došlo. Hledali jsme jinou cestu a to se naštěstí 
podařilo. Majitelé ostatních pozemků vyšli obci 
vstříc. Uzavřeli věcná břemena, čímž  přispěli 
k možnosti vybudovat nový vodovod a  zajistit 
tak dostatek vody pro naše obyvatele v příštích 
letech. Za jejich ochotu jim patří obrovský dík.
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Omezme  
sekání trávy

Ing. Renáta Jašková,  
správa majetku

Připojili jsme se k  iniciativě Ministerstva pro 
životní prostředí a  podobně jako České 
Budějovice či Ostrava jsme začali omezovat 
sečení trávy na obecních pozemcích. Chceme 
tak podpořit rozmanitost druhů rostlin a  ži-
vočichů. Vypůjčila jsem si několik myšlenek 
z  článku Roberta Tropka z  Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Karlovy a  Biologického centra 
Akademie věd České republiky, podle kterého 
se početnost hmyzu v  krajině výrazně snižuje. 
Vyhynutí hrozí zhruba polovině druhů, ohrože-
ny jsou i včely nebo motýli.

Jakým tempem hmyz mizí, je alarmující. Jistě 
jsme si všichni všimli, že se prudce snižuje po-
četnost hmyzu v krajině. Podle celostátních od-
hadů víme, že zhruba polovina druhů hmyzu je 
přímo ohrožena vyhynutím. Jde o desítky pro-
cent a řada druhů má existenci na krajíčku. Tím, 
že sečeme louky šestkrát ročně, se mění eko-
systém v krajině.

My vlastně z  posečených ploch odstraníme 
v  podstatě veškeré zdroje, které hmyz má. 
Potom nemá kde žít, nemá se kde vyvíjet, tím 
pádem, když už někde zbydou nějaké rostliny, 
tak je hmyz nemůže opylovat. nemůže ani slou-
žit jako potrava pro ptáky, takže to má kaskádo-
vitý efekt. Řada lidí si jistě všimla, že z měst mizí 
ptáci, je to i kvůli tomu, že jim mizí potrava. Je 
to komplexní systém.

normální je nesekat tak často. staří sedláci se-
kali trávu dvakrát až třikrát za léto. Tím, že ne-
cháme trávu růst, bude se v ní moci usadit život 
a navíc zeleň ochladí ulice. na druhou stranu, 
louky a parky v osídlených oblastech mají i es-
tetickou úlohu. Je otázkou, kde leží přiměřený 
kompromis.

Pro někoho je anglický trávník hezčí než roz-
kvetlá louka. K těmto lidem nepatřím ani já, ani 
pan Tropek. nebavíme se o  ošklivých lánech 

kopřiv nebo bodláků a podobně. Řeč je o kou-
tech s rozkvetlou vegetací, o květnatých pásech 
uprostřed luk, jak to některá evropská i  naše 
města dodržují. Domnívám se, že se jedná o vý-
znamnou část našeho okolí, která nás oboha-
cuje, a  my se za poměrně značné prostředky 
sekáním trávy ochuzujeme o  estetickou část 
parků. samozřejmě otázkou je, co s místy, kde 
se usídlily bodláky a  kopřivy. snažíme se pra-
covat na jejich odstranění, ale je to nekonečný 
boj. Pokud nám pomůžete třeba tím, že si je 
z okolí svých domů a zahrad odstraníte, půjde 
nám to rychleji.

Jak časté sečení je tedy rozumné?

To je velmi individuální. Rozhodně nemůžeme 
říkat: sečte jenom třikrát ročně. někde je to 
potřeba dělat častěji, protože se například jed-
ná o  často používanou plochu k  procházkám 
nebo rekreaci. někde to kosení stačí jednou 
nebo dvakrát do roka, protože zejména když 
dnes máme nedostatek vody, vegetace roste 
pomalu a při častém kosení je trávník proschlý. 
Důležité je, aby se to dělalo na různých místech 
různě. Jednoduše, aby hmyz měl vždy nějaký 
kout, kde se může vyvinout, a aby rostliny měly 
místo, kde mohou dozrát do semen.

Když se bude méně kosit, zvýší se schopnost 
půdy zadržet vláhu. Také hmyz má šanci se do-
vyvinout tam, kde mu zůstane vegetace s  do-
statečnou vlhkostí. Pokud bychom teď přestali 
sekat trávu ve velkém, dostavil by se určitě oka-
mžitý efekt. Díky krizi biodiverzity nám ubývá 

spousta druhů živočichů. Lidé si často myslí, že 
jde o  nějaké tropické pralesy, korálové útesy 
a podobně, ale mnohem větší krizi biodiverzity 
máme v našem mírném pásmu včetně střední 

evropy a riskujeme, že pokud něco neuděláme, 
velkou část druhů ztratíme velmi rychle a větši-
nu druhů ztratíme v následujících desetiletích. 
Alarmující je například vymírání včelstev.

Co se v obci 
udělalo 6–7/2019

Ing. Renáta Jašková,  
správa majetku

•	 oprava nabouraného mostku ul. Pražská 
(u kostela),

•	 oprava povrchů nezpevněných komunikací 
Vysoká, U Kukaláku,

•	 vytvoření parkovacího stání u Klubíčka,
•	 příprava terénu pro umístění U rampy,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 příprava návsi na Farmářské trhy a úklid po 

akci,
•	 příprava návsi na promítání letního kina 

a úklid po akci,
•	 pomoc se zajištěním úklidu prostranství po 

Dni dětí,
•	 oprava houpaček a dalších prvků a úklid na 

dětských hřištích,
•	 ořez větví bránících ve výhledu do křižovatky 

u  Zelené školy a  větví bránících v  průjezdu 
popelářům,

•	 sekání trávy a úklid hřbitovů a údržba pomní-
ků na veřejných prostranstvích,

•	 čištění škarp, žlabů a propustků od naplave-
nin (Jílovská, Ke Křížku, …),

•	 demontáž staré a  poničené lávky, výroba 
a  umístění lávky nové na pobytové louce 

sídliště Štědřík,
•	 kácení a  odvoz suchých stromů, které byly 

bezpečnostním rizikem na Vysoké,
•	 oprava omítek a přetření „graffiti“ na autobu-

sové zastávce Psáry – Štědřík (u trafiky),
•	 odstranění poražené lampy a  dopravních 

značek po havárii v ulici Jílovská, zabetono-
vání nových dopravních značek,

•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 sekání trávy,
•	 svoz odpadu na objednávku ze strany obča-

nů,
•	 stěhování školních pomůcek a  vybavení ze 

staré školy do nových prostor,
•	 stěhování vybavení z Mozaiky – příprava pro-

stor k předání novému nájemci,
•	 pomoc při řešení havárie topení v MŠ Štědřík, 

umístění vysoušečů a odstranění omítek na-
sáklých vodou,

•	 úprava květin a  údržba záhonu u  trafiky na 
zastávce Štědřík, u  Domova Laguna, před 
obecním úřadem, u  pomníku v  Psárech, 
úprava zeleně v okolí dětských hřišť a zabez-
pečení pravidelné zálivky,

•	 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,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách a slepičky Green 
Shell typu Araukana. Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 
159–209 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:  14. září, 12. října a 11. listopadu.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.

Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): 
tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepičekPřijmeme uklízečku 
na každodenní úklid  

Obecního úřadu Psáry.
Pracovní doba po skončení otvírací doby OÚ.

Práce na zkrácený úvazek.  
Nástup možný ihned!

Svůj životopis posílejte na e-mail: 
 malkova@ psary.cz nebo volejte na 
tel. 602 714 101, Vlasta Málková



18 www.psary.cz  Psárský ZPRAVODAJ / sRPen / 2019 19

sOciální a Kulturní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

výlet nejen dO sKlíPKu – 
infOrmace PrO PřihláŠenÉ

Jsme opět potěšeni velkým zájmem našich 
občanů o akce a výlety, které pro ně připravu-
jeme. I  tentokrát je dvoudenní zájezd spojený 
s návštěvou sklípku plně obsazen.

Přihlášeným účastníkům tedy připomínáme, 
že odjíždíme v sobotu 14. září v 8 hodin z tra-
dičních zastávek Pekárna Psáry, OÚ Psáry, ná-
ves Dolní Jirčany. naše cesta povede k  zám-
ku Lysice, jehož krásné interiéry i  zahrady si 
prohlédneme a  následně v  Rudce společně 
poobědváme. Poté zamíříme do uměle vy-
tvořených pískovcových jeskyní Blanických 
rytířů a večer už na nás čeká návštěva sklípku 
v  Hustopečích s  degustací vín i  bohatým ob-
čerstvením. V  neděli se vydáme do Rajhradu 
do Památníku písemnictví a chrámu, nakoupí-
me v místním krámku výrobky benediktinů a na 
cestě zpět se tradičně zastavíme v  motorestu 
Melikana.

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 :-)

Garage sale
Zveme vás na 1. ročník garážového výprodeje 
v  Psárech/Dolních Jirčanech, který proběhne 
v sobotu 21. září od 9 do 13 hod. 

PrOč?
•	 „pošlete dál“ nepotřebné věci, které udělají 

radost druhým,
•	 získejte za pár korun to, co potřebujete 
•	 poznejte další sousedy ve své obci 

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 viditel-
ně 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.
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Svatováclavské 
posvícení
Tak jako každý rok, i  letos oslavíme 28. září — 
Den české státnosti — svatováclavským posví-
cením na dolnojirčanské návsi. sobotní odpo-
lední program bude pestrý a na jeho účastníky 
opět čeká řada překvapení.

napovědět můžeme, že zlatým hřebem bu-
de sokolnická show s  dravci a  jezdci na koni 
s  názvem Vznešené umění lovu. Odpoledne 
otevře příjezd svatého Václava, těšit se může-
me na mysticko-šermířské vystoupení, děti si 
užijí loutkové divadlo s názvem Zvířátka a lou-
pežníci, čeká je i Bajaja – pohádkový trenažer. 
Odpoledne zpestří hudba a  tanec ladných ta-
nečnic a  časem nelítostného středověku nás 
provede mistr Kat ukázkami svého řemesla.

na programu svatováclavského posvícení ne-
budou tradičně chybět ani vystoupení dětí ze 
školy a školky a dílničky, náves se zaplní stánky 
s  nejrůznějšími dobrotami. Podrobnější pro-
gram s časy vystoupení najdete během září na 
webu obce a na obecních vývěskách.

Podzimní 
divadelní 
sezóna začíná
Podzimní divadelní sezonu zahájíme 17. října 
v  19 hodin satirickou komedií Instalace, na 
kterou se vypravíme do divadla U  Hasičů na 
pražských Vinohradech. Komedie je zasazena 
do prostředí galerie moderního umění a  děj 
se točí okolo autorství obrazu, o nějž se vede 
spor. Těšit se můžete na skvělé herecké výkony 
Pavlíny Mourkové, Kateřiny Peřinové, Zdeňka 
Hrušky, ernesta Čekana, Tomáše Racka, Tomáše 
Brychty a Daniela Čekana.

Odjezd je opět v 17. 15 hod. ze zastávek Psáry, 
OÚ a  Dolní Jirčany. Vstupenky lze zakoupit 
v  pokladně OÚ za zvýhodněnou cenu 280 Kč 
(o 50 % nižší než v divadle).

3 v 1 aneb 
nabitý 12. říjen
Pokud jste rádi efektivní, dokážete využít kaž dou 
chvilku svého dne a zároveň chcete mít dobrý 
pocit z toho, že jste udělali maximum pro sebe 
a svou rodinu, budete jistě nadšeni z programu, 
který jsme pro vás připravili na sobotu 12. října.

dOPOledne – farmářsKÉ trhy

sobota startuje na dolnojirčanské návsi 
v  10  hod. farmářskými trhy, které si svou pre-
miéru odbyly již v půli června. Opět si budeme 
vybírat z nabídky čerstvé zeleniny, sýrů, vína či 
domácích marmelád. součástí nabídky bude 
i bohaté občerstvení a zábava pro děti.

OdPOledne – dýňObraní

Jakmile si odnesete nakoupené dobroty domů, 
hned po obědě střídá trhy oblíbené Dýňobraní. 
Kdo s  námi byl již v  minulých letech na této 
akci, tak ví, že návštěvníky čeká dlabání dýní, 
soutěž o  nejkrásnější výtvor, soutěž o  nejhez-
čí halloweenskou masku a  výroba zápichů. 
s prázdným žaludkem není žádná zábava, a pro-
to se můžete těšit na řadu dýňových dobrot 
a  specialit. Po vyhodnocení se vydá za zvuku 
bubnů průvod masek k rybníku Junčáku, kde se 
po hladině rybníka budou pouštět svítící lekníny.

POdvečer/večer – bOjOvKa 
se suPerhrdiny

Jakmile se setmí, vydáme se od rybníka 
do psárského lesa, který ožije superhrdiny. 
svět zasáhlo davové šílenství. Jmenuje se 
Avengers. Všichni se jim chtějí podobat, chtě-
jí mít jejich nadpřirozené schopnosti nebo je 
alespoň touží spatřit. Ovšem ne každý má to 
štěstí. My  však ano. superhrdinové potřebují 
pomoc od vás, dolnojirčanských a  psárských 
dětí. Thanos nezmizel, začíná opět zlobit a po 
odchodu Ironmana superhrdinům chybí hlavní 
velká pomoc. Zatím na vás čekají ve svém vý-
cvikovém středisku. Aby mohly být nekalé zá-
měry Thanose konečně zničeny navždy, ovlád-
nou po setmění superhrdinové náš les. Vaším 
úkolem bude všechny superhrdiny najít, zjistit, 
na co jejich síly nestačí a v čem potřebují po-
moci. Proto neváhejte, čekáme společně s nimi 
na vás, Avengers nutně potřebují náhradu za 
Ironmana ...

setkáme se na Pohádkové louce (křižovatka ulic 
Javorová a  Ke Kukaláku), trasa povede lesem 
a trvat bude cca 50 minut. s sebou pevné boty, 
baterku a hlavně spoustu odvahy. To platí pro 
školní děti, předškolním dětem doporučujeme 
na cestu „přibalit“ navíc rodiče.  Bližší infor-
mace o  akci a  registrace pro 2–3 členné sku-
pinky dětí budou na konci září uveřejněny na 
webových stránkách www.psary.cz.

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

5. 10. 2019
SOKOLOVNA JÍLOVÉ
Začátečníci J1: 17:00 – 18:35 hod.

Pokročilí J2: 18:45 – 20:25 hod.
Pokročilí J3: 20:35 – 22:15 hod.

Soboty - 1x za 14 dní
tel.: 603 238 090
vasova@volny.cz

www.tanecni.net
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Devět let práce 
sociální
komise

Vlasta Málková, 
místostarostka

Po nástupu do funkce místostarostky v roce 
2010 jsem převzala také agendu sociální a kul-
turní. V roce 2011 jsme se začali bavit s Jakubem 
Adámkem, ředitelem Domova Laguna Psáry, 
o  zřízení pečovatelské služby dotované obcí 
pro naše seniory. To se podařilo a  již řadu let 
pečovatelská služba pomáhá našim seniorům. 
Ti mohou využít veškerých služeb, které pečo-
vatelská služba nabízí – například rozvoz obědů, 
rehabilitace, nákupy, odvoz k lékaři či do lékár-
ny a samozřejmě i další pomoc. naším cílem je, 
aby co nejvíce seniorů mohlo žít i v pokročilém 
věku ve svých domovech, na které jsou zvyklí.

Později jsme začali připravovat i  aktivity pro 
naše seniory. Jedním z  prvních pokusů bylo 
uspořádání přednášky. na setkání jsem pozvala 
herečku Terezu Bebarovou a poseděli jsme ve 
čtyřech – Tereza, já a dvě seniorky. Tak vypada-
ly začátky. Krok za krokem jsme se snažili o to, 
aby senioři začali přicházet na akce pořádané 
sociální komisí, a to se podařilo. V dnešní době 
máme cca 150 aktivních seniorů, kteří chodí na 
pravidelné zdravotní cvičení nebo na procház-
ky s  hůlkami, na různé typy přednášek, výuku 
angličtiny pro začátečníky i  pokročilé, účastní 
se našich poznávacích zájezdů, předávání ener-
gie Reiki, tancování country tanců, Univerzity 
třetího věku, kurzů keramiky a  IT, korálkovaní 
a  jiných aktivit. Každý volí podle svých priorit, 
zálib nebo zdravotních možností. Jedním z ob-
líbených a  pohodových setkání se stala „ka-
várnička“, kam si přicházejí senioři popovídat, 
probrat, co se jim přihodilo, a naplánovat další 
aktivity. Z mnohých jsou dnes velmi dobří přá-
telé, kteří, ač žili dlouhá léta v  jedné obci, se 

dříve neznali a  dnes jsou ochotni si navzájem 
pomoci, což je pro mě největší odměnou.

Krásným projektem, který budeme dále roz-
víjet a  rozšiřovat, je čtení ve školce. Dětem se 
čtení líbí a „čtecí babičky“ se umí vžít do svých 
rolí a každou chvíli s malými caparty si užívají. 
Také tety, jak říkáme seniorkám, které navště-
vují Domov Laguna a starají se o klienty, jsou ve 
velké oblibě.

Velmi nás těší obhájení prvního místa z  roku 
2017 v  soutěži Obec přátelská seniorům po-
řádané Ministerstvem práce a  sociálních věcí. 
V  letošním roce jsme díky tomuto umístění 
získali 1 098 000 Kč na další rozšíření senior-
ských aktivit.

Připravujeme se na otevření takzvané „Třináctky“, 
kterou musíme nejprve zrekonstruovat, aby 
mohla v  blízké budoucnosti sloužit seniorům 
k  setkávání. Část peněz ze zmiňované dotace 
pomůže prostory vybavit. senioři tak najdou 
nové kvalitní zázemí, díky kterému se rozšíří 
i nabídka jejich dalšího vzdělávání. K nově ote-
vřeným kurzům bude patřit například vaření, 
šachový kroužek, mozkový jogging, rukodělné 
kurzy (např. háčkování zvířátek) a řada dalších.

Přijďte mezi naše seniory, kteří i přes různé po-
tíže si s  sebou přinášejí vždy dobrou náladu. 
seznámíte se s prima partou lidí a pochopíte, 
že i ve vyšším věku není potřeba sedět sám do-
ma a  lze prožít krásné chvíle v  dobré společ-
nosti.

Když se ohlížím za uplynulými devíti lety, víc 
a  víc si uvědomuji, že práce pro seniory a  se 
seniory nesmírně obohatila život všech členek 
sociální a kulturní komise a přinesla nám zcela 
nový pohled na důchodový věk. 1. místo v sou-
těži je odměnou finanční, ale největší odměnou 
je úsměv, radost a spokojenost našich seniorů. 

stále se máme na co těšit.

tÉma — seniOři v naŠí Obci Milion  
pro seniory

Ing. Lucie Libovická, 
redaktorka

Letos v červnu získala obec Psáry 1. místo v sou-
těži Obec přátelská seniorům, kterou již osmým 
rokem vypisuje Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Vítězství v  kategorie 3 000–10 000 oby-
vatel přineslo velkorysý příspěvek v  částce 
1.098.000 Kč na rozvoj a  podporu aktivit pro 
seniory. V prostorách nádherného Hrzánského 
paláce, kde žil a pracoval T. G. Masaryk, převzaly 
diplom a šek z rukou Jany Maláčové, ministryně 
práce a  sociálních věcí, místostarostka Vlasta 
Málková, Olga Kramosilová a Ivana Tesařová.

Ministerstvo podpořilo aktivity pro naše se-
niory již podruhé, v  roce 2017 získala obec 
1. místo ve stejné kategorii a díky tomu moh-
la přispět na řadu zajímavých akcí. Letos bude 
částka využita například na vybavení „Třináctky“ 
– budovy bývalé školní družiny, která nyní pro-
chází rekonstrukcí a  stane se zázemím právě 
pro aktivity místních seniorů, některé kurzy, 
přednášky, cestování, Univerzitu třetího věku 
atd. „Díky těmto dotacím se nám daří realizovat 
širokou paletu velmi kvalitních akcí pro seniory 

za dostupné ceny, což jim umožňuje vybírat si 
aktivity dle toho, co je zajímá, ne podle finanč-
ních možností,“ vysvětluje strategii obce mís-
tostarostka Vlasta Málková. Také dodává, že 
tuto dotaci vnímá společně s celým kolektivem 
lidí, kteří se věnují organizaci těchto akcí, jako 
ocenění jejich práce pro seniory v  naší obci. 
Ministerstvo při posuzování jednotlivých soutě-
žících velmi detailně zkoumá již proběhlé aktivi-
ty a jejich šíři a oceňuje, pokud má obec dobře 
nastavený koncept budoucího rozvoje.

Miloš Hutar

Jiřina Kamenická

František Komrska

Marcela Košťáková

František Kropáček

Ludmila Mašínová

Alice Petermannová

Irena Roubíčková

Pavel Šolc

Václav Švejda

Radmila Vocetková

Pavel Vršník

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v září
a říjnu oslaví svá významná životní jubilea!
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Ohlasy seniorů
Ivana Tesařová, Dolní Jirčany

Již dva roky se účastním našeho společného country tancování. Za tu do-
bu jsme nacvičili mnoho tanců, absolvovali i společná veřejná vystoupení, 
ušili jsme si jednotné oblečení. V naší obci platí, že akcí se účastní více žen. 
na  tanečky jsme však přesvědčili i  několik aktivních mužů včetně mého 
manžela. Dík patří manželům Kredvíkovým, kteří nám předávají své dlou-
holeté zkušenosti a mají s námi nesmírnou trpělivost.

Lenka RosTová, Psáry

Přihlásila jsem se na kurzy angličtiny, protože jsem byla tímto jazykem 
nepolíbená. naše lektorka má s  námi velkou trpělivost a  úspěšně nás 
vede k  tomu, abychom se v  jednoduchých větách domluvili při svých 
výletech do ciziny. na našem nedávném zájezdu do Holandska, který 
organizovala obec, jsme si uměli sami objednat v restauraci, zeptat se 
na cestu a  zjistit si spoustu zajímavostí. Vítám aktivity v naší obci, jsou 
zajímavé a přínosné.

JIřIna DzIanová, Dolní Jirčany – Štědřík

Velmi ráda navštěvuji divadelní představení. Pravidelně využívám možnost 
jet společně s ostatními přímo z domova a  zpět společným autobusem, 
což je časově velmi přínosné. Obec nám zajišťuje lístky na velmi zajímavá 
představení, ať už se jedná o komedie, muzikály nebo hry s vážnou tema-
tikou.

HeLena MaJzLíková, Psáry

V Psárech si zlepšuji svou fyzickou kondici jak pravidelným zdravotním cvi-
čením v Laguně, tak při výletech s  trekovými holemi. náš instruktor Petr 
Hubička nás naučil, jak hole správně používat. Při našich procházkách po-
znáváme okolí Psár a  Dolních Jirčan, občas zavítáme i  do Průhonického 
parku nebo se občerstvíme „U Zdeňky“. na závěr vycházky protáhneme 
unavené svaly a radostně se vítězným pokřikem hurá rozloučíme.

kvěTa BeLDová, Dolní Jirčany

Zajímají mne všechny akce, které se nabízejí, a téměř všech se pravidelně 
zúčastňuji. U3V mi rozšiřuje vědomosti, cvičením si udržuji dobrou kondič-
ku. společně s děvčaty se rády setkáváme při výrobě drobných předmětů 
z korálků. Při korálkování zažijeme spoustu legrace a navíc nás hřeje u srdce, 
když z našich výrobků mají radost naši blízcí a přátelé, které obdarujeme.

L
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„Třináctka“  
pro radost 
i nové 
vědomosti

Vlasta Málková, 
místostarostka

Obecní budova číslo 13 na dolnojirčanské náv-
si byla dosud využívána jako školní družina. 
Díky otevření nové školy se tyto prostory uvol-
nily a na základě širokého posouzení, které za-
hrnovalo i diskuzi s občany, projde „Třináctka“ 
stavebními úpravami a stane se volnočasovým 
centrem zejména pro seniory. V současné době 
čekáme na stavební povolení, které následně 
odstartuje rekonstrukci. Pokud vše půjde dob-
ře, ještě v  letošním roce se rozběhne provoz 
prvních kurzů a přednášek.

leGenda jednOtlivých 
 PrOstOr:

modrá – prostor určený pro přednášky, výuku 
jazyků, Univerzitu třetího věku apod.

zelená – místnost pro rukodělnou činnost, např. 
pletení, korálkování, kreativní výtvarné tvoření 
apod.

žlutá – kuchyň aneb místo pro různorodé kurzy 
vaření pod vedením lektorů. elektrospotřebiče 
budou pořízeny díky dotaci udělené za 1. místo 
v soutěži „Obec přátelská seniorům“.

bílá – malá knihovna a útulný relaxační koutek 
pro posezení nad dobrou knihou či pro diskuzi 
s ostatními seniory.
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každý týden
úterý Jóga a meditace 10.45 škola
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna
září

9. 9. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
11. 9. Výuka country tanců 8.00 Laguna
12. 9. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
14. 9. Zájezd do sklípku 8.00

18. 9. Výuka country tanců 8.00 Laguna
19. 9. Kavárnička 10.00 OÚ

19. 9.
Setkání seniorů – zdravé 
vidění 14.00 OÚ

25. 9. Výuka country tanců 8.00 Laguna
26. 9. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
28. 8. Svatováclavské posvícení 13.00 D. J.

říjen
2. 10. Výuka country tanců 8.00 Laguna
7. 10. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
9. 10. Výuka country tanců 10.00 Laguna
9. 10. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ

10. 10. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
10. 10. Cesta po páteři – střed těla 14.30 OÚ
12. 10. Psárské trhy 10.00 D. J.
12. 10. Dýňobraní 14.00 D. J.
16. 10. Výuka country tanců 8.00 Laguna
16. 10. Diskusní středa 14.00 OÚ
17. 10. Kavárnička 10.00 OÚ

17. 10.
Divadlo U Hasičů, divadel-
ní představení Instalace 17.15

19. 10. Havelské posvícení 14.00 Psáry
23. 10. Výuka country tanců 10.00 Laguna
23. 10. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
24. 10. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
30. 10. Výuka country tanců 8.00 Laguna
 Reiki, keramika, paměťová posilovna, korálkování dle 
dohody

KALENDÁŘ AKCÍ
PRO senIORY

jóGa a meditace PrO seniOry

Od 17. září mají senioři možnost navštěvo-
vat kurz Jógy a meditace, a to každé úterý od 
10.45 do 11.45 hod. Kurz je pořádán v tělocvič-
ně nové školy – zumba sál. Cena kurzu na 5 mě-
síců je 1000 Kč. Platbu uhraďte na OÚ do 10. 9.

Jóga a meditace v podání fyzioterapeutky a in-
struktorky jógy Bc. Anny Crhové spojuje jógu 
s rehabilitačními a fyzioterapeutickými prvky. Je 
zaměřena na uvolnění a protažení ztuhlých sva-
lů, rozhýbání kloubů a stabilizaci zad a páteře. 
Toto cvičení je velice jemné – respektující aktu-
ální stav těla. „Nestojíme zde na hlavě, nedává-
me si nohu za krk, ani se nenutíme sedět ve zkří-
ženém sedu. Naučíme se základní a jednoduché 
dechové techniky, které uvolňují napětí a stres - 
stejně tak jako rozpouštějí smutek a špatnou ná-
ladu. Jóga může být skutečně pro všechny bez 
rozdílu,“ zve nerozhodné Anna Cerhová. 

střed těla 

Ve čtvrtek 10. října od 14.30 do 16 hodin vás 
zveme na OÚ Psáry na další seminář pro seniory 
z cyklu „CESTA PODÉL PÁTEŘE“. Vede jej zku-
šená fyzioterapeutka a  lektorka jógy Bc. Anna 
Crhová. Jednotlivé semináře na sebe tematic-
ky navazují, ale jsou koncipovány tak, aby bylo 
možné přijít bez znalosti předchozího tématu. 

setkání se zabývá tématikou středu, a to jak po 
fyzické, tak i  psychosomatické stránce. Dozvíte 
se informace o svalech, které tělo pomáhají udr-
žet aktivní. Filosofie jógy, která se pojí k této čás-
ti těla, účastníky zavede k tématu seberealizace, 
zpracování zážitků, zažívání a vnímání středu těla 
jako zdroje životní síly. Věříme, že se jedná o ak-
tuální téma většiny z  nás, nenechte si tedy ujít 
příležitost dozvědět se o sobě a o svém těle ví-
ce. Tradičně bude prostor i na dotazy účastníků.

cvičení seniOrů v laGuně 
POKračuje!

I letošní podzim přináší oblíbené cvičení, dí-
ky kterému si můžete zdravě protáhnout tělo. 
Koná se každou středu od 9 hodin v Laguně 
Psáry pod vedením lektorky Anny Crhové. 
Kurz startuje 11. září a  je otevřen i pro nové 
zájemce. Cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč.

vezměte svÉ Oči na PrOcházKu

Zveme vás na tradiční setkání seniorů, které se 
uskuteční 19. září od 14 hodin. 

Téma setkání navazuje na velmi úspěšné loň-
ské setkání s lektorkou Janou Pozlovskou, které 
nás učila, jak pomocí jednoduchých cviků bez 
složitých pomůcek zlepšit zrak. Tentokrát teorii 
spojíme více s praxí a vydáme se na nenároč-
nou procházku po obci, kde budeme za přiro-
zeného denního světla oči trénovat. Vezměte si 
pohodlné oblečení, abyste se v něm dobře cítili. 
Určitě se může hodit polštářek, karimatka nebo 
deka na sezení. sraz účastníků je před vchodem 
na obecní úřad, v případě špatného počasí pro-
běhne setkání na OÚ.

disKuzní středa
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou Vlastou Málkovou. setkání 
se koná na Obecním úřadu v  Psárech dne 
16. října od 14 hodin.

háčKOvání fiGureK

srdečně vás zveme na nově otevřený kurz, na 
kterém se pod vedením Květy Kopecké bu-
deme učit háčkovat figurky. První hodina na-
šeho kurzu se uskuteční 15. října ve 14 hodin 
na obecním úřadě. Háčky a materiál budou 
na místě k zakoupení. Dobrou náladu vezmě-
te s  sebou. Zájemci o kurz se mohou hlásit 
u Vlasty Málkové.

dalŠí semestr u3v

Univerzita třetího věku opět na podzim ote-
vírá své dveře a 9. října ve 14 hod. zve všech-
ny zájemce z  řad seniorů ke studiu. Čeká na 
ně úplně nové a  zajímavé téma s  názvem 
Včelařský rok. studia se mohou zúčastnit 
i zcela noví zájemci. 

bližší informace o všech akcích 
pro seniory vám podá vlasta 
málková: tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz
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Kdo s námi jede 
do Anglie?
sociální a  kulturní komise připravuje pro pří-
ští rok další šestidenní autobusový zájezd pro 
naše občany. Tentokrát ve dnech od 7. 6. do 
12. 6. 2020 zamíříme do Anglie.

Jedná se o okruh jižní Anglií až do Cornwallu, 
jednoho z nejkrásnějších zákoutí Velké Británie, 
kam se dostaneme trajektem či vlakem z Calais. 
Program se ještě ladí, ale v hrubých obrysech 
se s vámi podělíme o trasu, kterou pro vás chys-
táme.

nejprve zamíříme přes německo a  Belgii do 
Calais, cestou si dle časových možností udělá-
me přestávku v některém zajímavém místě. Přes 
průliv se přesuneme do Velké Británie, kde nás 
čekají velkolepé výhledy, vřesoviště, gotické 
kostelíky, vesnička Rye, bílé útesy s  vyhlídkou 
seven sisters a královský pavilon v Brightonu. 
Dále nahlédneme do Chichesterské katedrá-
ly a Portsmouthu, přístavu nejen s  lodí Victory 
Horatia nelsona, ale i s mnohými válečnými lo-
děmi britského námořnictva. 

navštívíme i st  Michael´s Mount se zámkem 

a  krásnou subtropickou zahradou, městečko 
st  Ives s  nádherným přístavem a  poté někte-
ré ze šlechtických sídel nebo zahrad. Uvidíme 
exeter s  krásnou katedrálou, skanzen 
Chichester Weald & Downland Living Museum, 
jeden z majestáních hradů (Leeds nebo Hever 
Castle). Cestou zpět si opět uděláme zastávku 
buď v Belgii nebo německu. 

Přesný popis trasy i  cenu upřesníme v příštím 
zpravodaji. V současné chvíli je orientační cena 
zájezdu 13 000 Kč a pro trvale hlášené občany 
(v ceně je zahrnut příspěvek obce ze seniorské 
dotace) 11.000 Kč na osobu. Zájemce prosíme 
o vyplnění přihlášky a zaplacení nevratné zálo-
hy 1000 Kč do konce září v pokladně OÚ. V pří-
padě, že nebude naplněna kapacita zájezdu, 
zálohu vrátíme. 

těŠíme se na POsvícení!

Již tradiční Havelské posvícení v Psárech se ko-
ná v sobotu 19. října od 13 hodin na hřišti ve 
Psárech. Jako každý rok na Vás čekají:
•	 fotbalová utkání,
•	 dobré jídlo a pití,
•	 stánky,
•	 atrakce pro děti – řetízkový kolotoč, vláček,
•	 malování na obličej.
V průběhu odpoledne bude hrát živá hudba.

Letní kavárnička 
ve stylu garden 
party

Marie Šafaříková

V pátek v půli července se naše parta seniorů 
opět sešla, abychom si jako každý měsíc po-
povídali, ochutnali kulinářské speciality, vy-
měnili si recepty a  užívali příjemné posezení. 
Tentokrát to však bylo letní netradiční setkání 
ve stylu garden party. Počasí se vydařilo, dob-
růtky byly letní, ať už ovocné nebo zeleninové 
saláty či výrobky z vlastních výpěstků. Ochutnali 
jsme i včelí vodu. A kupodivu na kávičku tento-
krát snad ani nedošlo.

Také program byl jiný než obvykle. Pro toto vy-
dání Zpravodaje jsme připravovali dvoustranu 
o  svých aktivitách. sami jsme byli překvapeni, 
kolik jich zvládáme! A v plánu máme řadu dal-
ších, ke kterým budeme mít k  dispozici nové 
prostory v  bývalé škole (Třináctka). Chystáme 
se začít se školou vaření, pletení a možná se na-
učíme hrát bridž nebo mariáš. Žíly se nám určitě 
nezkrátí.

A když už jsem zmínila ochutnávání a školu va-
ření, podělíme se s vámi o recept z cuket, který 
nám na našem letním posezení moc zachutnal.

cuKetOvý slaný KOláč

3 hrnky nastrouhané cukety, 1 hrnek polohrubé 
mouky, ½ hrnku oleje, 3 vejce, ½ hrnku zaky-
sané smetany, ½ prášku do pečiva, sůl, pepř, 
majoránka a  dále dle vašeho výběru a  chuti 
žampiony, olivy, opečená slanina anebo cokoliv 
jiného. Všechno zamíchat, vložit do vymazané-
ho pekáčku, posypat sýrem a 30 minut zapékat. 
Dobrou chuť.

stalO se
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Výlet do 
západních Čech

Jiřina Hiršlová

stalo se už tradicí, že začátkem prázdnin uspo-
řádá naše obec zpravidla dvoudenní výlet 
do námi dosud neprobádaných částí Čech 
a Moravy, a to nejen pro naše seniory.

Tentokrát jsme se vydali objevovat neznámou 
krajinu a  městečka v  ní do západních Čech. 
navštívili jsme zámek Kynžvart s  krásným par-
kem, poté pokračovali do oblasti slavkovského 
lesa a prošli si naučnou stezku Kladská. Pro mě 
byla zdejší poklidná příroda s  rybníkem a  ro-
mantickými pohledy velkým překvapením a slí-
bila jsem si, že se sem určitě musím vrátit. A ne-
byla jsem sama, kdo plánuje znovu procházet 
tahle krásná místa. Po obědě jsme zamířili do 
kláštera Teplá, kde jsme kromě jeho prohlídky 
také přespali.

Druhý den byla hlavní hvězdou celého progra-
mu návštěva zámku Bečov s památkou, která se 
svým významem blíží korunovačním klenotům 
– relikviářem svatého Maura. Historie jeho obje-
vení je jako dobře napsaná detektivka.

Po obědě jsme se vydali k  hradu Loket a  po 

prohlídce jsme ještě mohli obdivovat jeho im-
pozantnost při projížďce lodí. Pak už nás čekal 
jen návrat domů.

Díky za další krásný výlet náleží Jitce svobodové 
a Vlastě Málkové, které za tímto zážitkem stojí.

Canadian Medical je soukromé zdravotnické zařízení, které 
poskytuje vysoce kvalitní lékařskou péči bez kompromisů již 
na čtyřech klinikách v Praze.

Nabízíme služby nejen praktických lékařů se skvělým servisem 
a maximální svědomitostí, ale především svým klientům umož
ňujeme snadnou cestu celým lékařským systémem. Naši klienti 
získají prémiovou lékařskou péči ve více než třiceti odborných 
medicínských specializacích přímo na klinikách Canadian 
Medical, ale díky spolupráci s předními lékařskými centry 
i u dalších specialistů.

Kromě praktických lékařů a pediatrů na našich klinikách 
najdete tradiční specializace jako stomatologie, dermatologie, 
oftalmologie, alergologie či gynekologie, a také vysoce speciali
zované obory, jako je například prenatální kardiologie.

V rámci jednodenní chirurgie nabízíme možnost operací 
v oborech ortopedie, gynekologie, dětská chirurgie (a řadě dal
ších) na špičkových operačních sálech vybavených nejmodernější 
technikou. Samozřejmostí je následná péče po zákroku v kom
fortně zařízených pokojích.

Kořeny poskytování vysoce kvalitních lékařských služeb 
Canadian Medical sahají do roku 1995, kdy bylo v kanadském 
Ontariu soukromými kanadskými zdravotními zařízeními MED
EMERG Inc. založeno Canadian Medical Centre.

Canadian Medical Centre byla první soukromá klinika v Praze, 
která nabízela služby českých a kanadských specialistů. Dnes 
je Canadian Medical v ryze českém vlastnictví a nabízí služ
by těch nejlepších profesionálů jak v češtině, tak v angličtině 
a dalších jazycích. Od roku 2004 získala klinika sedmkrát oce
nění společnosti Comenius v soutěži „Českých 100 nejlepších“ 
jako nejlepší zdravotnické zařízení roku.

V Canadian Medical dlouhodobě dodržujeme nejpřísnější 
standardy lékařských postupů a procesů a veškerý personál 
našich klinik dbá na kvalitu a bezpečnost všech poskytovaných 
služeb. Také proto jsme bez problémů získali certifikát kvality 
od Spojené akreditační komise ČR a v roce 2014 akreditaci obhá
jili. Canadian Medical je tak první pražskou soukromou klinikou, 
které byl certifikát kvality udělen.

Hlavním cílem kliniky Canadian Medical je celková péče 
o zdraví, kterou poskytujeme za pomoci týmu odborníků z desí
tek různých medicínských oblastí a díky nejmodernějšímu vyba
vení i příjemnému prostředí našich vlastních klinik a ordinací.

Domluvte si svou návštěvu u našich lékařů ještě dnes a zažij-
te výjimečnou úroveň lékařské péče v České republice. Začít 
můžete na canadian.cz.

Od hlavy až k patě.
Na čtyřech klinikách v Praze

Vyzkoušejte Canadian Medical, 
prémiovou lékařskou péči napříč 30 specializacemi

Health. The greatest wealth.

CanadianMedical_JesenickyKuryr_176x250mm.indd   4 30/07/2019   10:58
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Přes padesát 
výjezdů

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Čas prázdnin a  dovolených je za námi a  naše 
jednotka se během letních měsíců přehoupla 
přes celkových padesát výjezdů. V těch několika 
tropických dnech jsme vyjížděli i několikrát den-
ně. nejčastěji jsme zasahovali u  požárů. nový 
systém menších průměrů hadic na lesní požáry 
se osvědčil hned několikrát. naším prvním na-
sazením byl požár lesa v Těptíně, kdy jsme še-
třili každou kapkou vody. Obdobně tomu bylo 
i při rozlehlém požáru pole v Radějovicích. Zde 
byla nasazena tlaková voda na rychle se šířící 
požár a do příjezdu velkoobjemových cisteren 
se podařilo náš úsek lokalizovat.

Bohužel větší požár se nevyhnul ani občanům 
v naší obci. Kvůli technické závadě začalo hořet 
v garáži obytného domu a požár se šířil po fasá-
dě na střechu. Díky včasnému zjištění a ohláše-
ní vyjížděla naše jednotka již v šesté minutě a za 
další tři minuty se začalo hasit. na dobrovolnou 
jednotku výborný čas. Pro vstup do hořící gará-
že jsme zvolili dvě cesty. Bočním vchodem, kde 
se podařilo zamezit šíření požáru na střechu, 
a  přes garážová vrata. To znamenalo nejdříve 
uhasit požár plastů před vraty a pak lamelová 
vrata rozřezat a  vytvořit vstup pro hasební zá-
sah. naštěstí se podařilo vše uhasit bez rozší-
ření na další obytné místnosti domu. Majitel 
evakuoval všechny obyvatele již před naším 
příjezdem, nikomu se naštěstí nic nestalo. Kéž 
jsou všechny zásahy s dobrým koncem.

To se nedalo říci o  našem nočním pátrání po 
pohřešované paní v  Petříkově. Ve spolupráci 
s Policií ČR a sbory z okolních obcí byla prohle-
dávána okrajová část obce, blízké lesíky a pole. 
Ráno byla paní nalezena bohužel již bez zná-
mek života.

Další událost na sebe nenechala dlouho čekat. 
Hned odpoledne téhož dne jsme ve Psárech 
vyprošťovali zapadlé auto ze škarpy na silni-
ci. Dopravních nehod je stále více, naštěstí 
bez vážnějších zranění. několikrát jsme již za-
sahovali na nově otevřené části silnice č. 105 
v úseku od kruhového objezdu k odbočce na 
obslužnou komunikaci. V  těchto místech nej-
častěji dochází z důvodu nedodržení bezpečné 
vzdálenosti k dopravním nehodám při odbočo-
vání na obslužnou komunikaci. Jezděte prosím 
v těchto místech opatrně.

Technické zásahy nejsou jen dopravní nehody, 
ale i čerpání vody po povodni. A  i když to díky 
suchu nevypadá moc věrohodně, dvakrát jsme 
přes léto zasahovali ve Vestci při čerpání vody po 
přívalovém dešti. Díky nasazení všech dostup-
ných čerpadel okolních sborů se podařilo vodu 
ze zaplavené ulice odčerpat do dvou hodin.

samozřejmě pravidelně cvičíme, a to i v horkých 
dnech. Tentokráte to bylo v Jesenici u Prahy, kde 
v administrativní budově proběhlo taktické cviče-
ní. naše jednotka měla za úkol vyhledávat oso-
by a odvětrávat místnosti. Podařilo se nám jednu 
slečnu zachránit a následně asi šest hasičů ošetřo-
valo její cvičnou popáleninu na ruce. Po ukončení 
cvičení následovala prohlídka výrobních provozů 
a nebezpečných míst v areálu. Díky nepodceňo-
vání prevence a  spolupráce s  hasiči se všechny 
události v tomto objektu daří rychle vyřešit.

Zásahů máme opravdu hodně. Hodně máme 
i  problémů s  udržováním letitého hasičského 
vozidla a ještě starší zbrojnice. Po návratu ze zá-
sahu se jdeme umýt domů, za zbrojnicí, ze kte-
ré občas něco upadne, máme vyfešákovanou 
kadibudku. stále tedy doufáme, že i na nás se 
jednou usměje štěstí a naše dobrovolná práce 
pro občany bude v důstojných podmínkách.

Krásný zbytek léta přejí jirčanští hasiči.
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Práce s bonusy
Pavla Pauzrová

nejen prací je člověk živ. nestačí, aby jen fi-
nančně zajistil rodinu, potřebuje mít také dobrý 
pocit z toho, co dělá a jak žije. V poslední době 
si všímám, že lidé hodně postrádají pocit po-
třebnosti a užitečnosti. Všechno tohle však k ži-
votu prostě patří.

Začátkem minulého roku mne okolnosti zavály 
do malé pekárny se jménem Psárská pekárna 
Laguna. Při mém rozhodování mezi několika 
nabídkami byly zvlášť důležité právě tyto po-
city, vědomí, že jsem někde opravdu užitečná. 
Pípat v nějakém velkém marketu mě ničím ne-
přitahuje.

Kromě prodeje našeho úžasného pečiva pat-
ří k mé práci také komunikace se zákazníkem. 
Takže doplnit si informace k  letáku o  dobro-
volnictví mi přišlo samozřejmé. Od iniciátorky 
tohoto projektu paní evy Ungerové jsem se 
dozvěděla, že zapojit se může každý, tedy i za-
městnanci.

A tak jsem se letos na jaře vydala společně 
s Alenkou, Helenkou, Fandou a Pavlem, tedy kli-
enty Laguny Psáry, do muzea v Jílovém. Později 
s Fandou a Pavlem na větší výlet do Prahy. V ka-
várně AD Astra v Podskalské jsme si dali oběd, 
prošli jsme se okolo Vltavy a den jsme zakončili 
malou „véčou v Mekáči“. Teď v létě chodí celá 

naše velká rodina do „letňáku“ na filmy, byli 
jsme i v pražské ZOO. Vždycky se moc těšíme, 
a ještě víc si každý výlet užíváme.

A můj pocit potřebnosti? Je naplněn beze zbyt-
ku, k tomu navrch přibyla spousta lásky, důvěry 
a upřímnosti. Prostě spíš velký než malý bonus.

Pokud byste měli jen na chvíli pocit, že ještě 
můžete a chcete být někomu užiteční, k  tomu 
máte trochu trpělivosti a kapku porozumění, za-
volejte paní evě Ungerové na tel. 604 513 951.

někdy stačí „jen“ změnit úhel pohledu, aby byl 
člověk (svět) o trochu lepší.

Pavla Pauzrová je také členkou jílovských 
ochotníků, kteří začátkem roku v  Laguně za-
hráli hru Ženy v  trysku století od Zdeňka 
Podskalského. Hra sklidila velký ohlas a všichni 
v Laguně se již těší na další představení.
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Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

POlicie

17. Května
na svoji nezodpovědnost dopla-
til zaměstnanec firmy, která je 
vlastníkem jednoho neoplocené-
ho pozemku v ulici Ke Kukaláku. 
Jeho zaměstnavatel jej pověřil 
úklidem prostoru parcely. Muž 
měl do přistavených kontejnerů 
odkládat odpad a  zbytky sta-
vebních materiálů, které se na 
pozemku nacházely. Tento ma-
teriál však místo toho převážně 
pálil v otevřeném ohni, který zde 
založil, a  obtěžoval tak okolní 
sousedy tmavým, zapáchajícím 
kouřem. Přivolané hlídce MP 
muž přislíbil, že svého jednání 
zanechá a  oheň uhasí. Při opě-
tovné kontrole strážníci ale zjistili, 
že muž již na místě není a ohniš-
tě neuhasil. Proto ihned přivolali 
HZs JsDH Dolní Jirčany, jejichž 
jednotky zajistily uhašení ohniště. 
Událost byla společně s  důkazy 
předána příslušnému správnímu 
orgánu k projednání.

26. Května

v dopoledních hodinách zajistila 
hlídka MP v ulici Dlážděná nale-
zenou fenu německého ovčáka. 
Místním šetřením se strážníkům 
podařilo zjistit a kontaktovat ma-
jitelku, která si ji poté převzala.

31. Května
v nočních hodinách vyjíždě-
la hlídka MP společně s  PČR 
Jílové u Prahy na pozemek jed-
noho z  rodinných domů v ulici 
K  Junčáku, kde probíhala ro-
dinná oslava. Ta se díky nad-
měrnému požívání alkoholu 
změnila v potyčku několika čle-
nů rodiny. Při této potyčce do-
šlo k drobným poraněním a ke 
škodě na majetku. Účastníci 
konfliktu odmítli odbornou lé-
kařskou pomoc a nechtěli tuto 
událost dále řešit. Policisté ce-
lou věc na místě uzavřeli.

19. června

měl šťastný konec příběh muže, 
jehož ztracená peněženka byla 
i s obsahem nalezena v katastru 
města Jílové u Prahy. Tam ji její 
nálezce odevzdal na úřadovnu 
MP. Majitel peněženky měl tr-
valé bydliště v obci Psáry, pro-
to v  rámci součinnosti strážníci 
MP Jesenice muže kontaktovali 
a vyrozuměli jej o místě, kde si 
může peněženku převzít.

27. června

v dopoledních hodinách po-
skytla hlídka MP Jesenice 

součinnost sDn PČR Mnichovi-
ce při šetření dopravní nehody 
dvou osobních motorových 
vozi del na pozemní komunika-
ci II/105 mezi Jesenicí a  obcí 
Dolní Jirčany. nehoda se obe-
šla bez zranění. na místě dále 
zasahovaly jednotky HZs Jílové 
u  Prahy a  JsDH Dolní Jirčany, 
které z vozovky odstranily unik-
lé provozní kapaliny z  havaro-
vaných vozidel. strážníci zajistili 
místo nehody proti vstupu ne-
povolaných osob a  usměrňo-
vali provoz na pozemní komu-
nikaci až do ukončení šetření 
nehody.

5. července

zapomněla díky oslavě svých 
narozenin na povinnost respek-
tovat noční klid dcera majitele 
jednoho z  RD v  ulici Roklinka. 
Pořadatelka narozeninovou 
oslavu ihned po výzvě přivola-
né hlídky strážníků ukončila a za 
své jednání se omluvila.

Ve výše uvedeném období 
strážníci řešili 13 přestupků na 
úseku dopravy a veřejného po-
řádku.

výběr z událostí
městské policie jesenice
za období od poloviny května do poloviny července 2019

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174

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
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DofE — osobní 
rozvoj pro mladé

Naděžda Vránová,  
regionální manažerka DofE (střední a jižní Čechy)

Rozhovor s Mgr. Tomášem Vokáčem, Ph. D., vý-
konným ředitelem Mezinárodní ceny vévody 
z edinburghu v České republice

Můžete nám prozradit, co je Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu a jak vznikla?

Mezinárodní cena vévody z edinburghu nebo-
li Dofe je unikátní celosvětový program osob-
ního rozvoje pro všechny mladé lidi ve věku 
13–24 let, který posiluje jejich houževnatost, vy-
trvalost, píli, práci v týmu, samostatnost, ale i je-
jich charakter a odpovědnost vůči jiným a spo-
lečnosti. Je to zároveň program, jenž přináší 
nové výzvy, dobrodružství a nové přátele. Dofe 
založil před více než 62 lety princ Philip, manžel 
anglické královny, společně s Kurtem Hahnem, 
jedinečným propagátorem zážitkové pedago-
giky. Razili společně heslo, že mladý člověk má 
být vzděláván nejen ve škole, ale také mimo ni, 
a že klíčové dovednosti jsou mnohdy důležitěj-
ší než encyklopedické znalosti. 

Jaké instituce mohou program poskytovat 
a jak to funguje?

Dofe mohou poskytovat téměř všechny vzdě-
lávací a výchovné instituce, od základních škol 
přes všechny typy středních škol až po univer-
zity, stejně jako domovy dětí a mládeže, dětské 
domovy, neziskové či mládežnické organiza-
ce, sportovní kluby a v neposlední řadě třeba 
i města a obce, jako je například ta vaše. Psáry 
jsou první obec v ČR, která se stala oficiálním 
centrem Dofe. Program je postaven na čtyřech 
základních aktivitách — pohybu, dovednos-
ti, dobrovolnictví a  expedici. Prvním třem se 
účastník věnuje každý týden minimálně jednu 

hodinu. na expedici pak vyráží s  týmem sed-
mi dalších spolužáků a kamarádů. To vše pod 
dohledem pedagoga a  učitele, který se stává 
mentorem pro mladého člověka, pomáhá mu 
nastavit měřitelné cíle v  rámci všech oblastí 
a motivuje ho, aby vytrval. Program má totiž tři 
úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou, podle 
toho, jak dlouho musí mladý člověk aktivity pl-
nit. Bronz vyžaduje minimálně 6 měsíců, stříbro 
12 měsíců a zlato dokonce 18 měsíců.

Kolik je nyní v ČR zapojeno mladých lidí a co 
jim program přináší?

Dofe funguje ve 206 školách a  vzdělávacích 
institucích po celé ČR a každý rok se přidávají 
další. V současné době jej plní přes 4 000 mla-
dých lidí. Ti, kteří vytrvají a splní své cíle, se pak 
mohou těšit na slavnostní předávání, třeba na 
pražské staroměstské radnici, kde získají me-
zinárodní certifikát, jejž uznává mnoho prestiž-
ních zahraničních univerzit a  zaměstnavatelů. 
Přínos pro mladé je ale zejména v  tom, že je 
Dofe připravuje do života a posiluje jejich tolik 
důležité životní kompetence, aby prožili šťastný 
a úspěšný život.

Jaké jsou dlouhodobé dopady programu na 
celou společnost?

Celosvětově měříme sedm základních dopadů 
na mladé lidi, kteří prošli programem. Za všech-
ny zmíním alespoň zlepšení fyzické kondice 
a  zdraví, zlepšení duševní a  emoční pohody, 

ochotu zapojit se do dobrovolnictví, do komu-
nitního života a pomáhat společnosti a v nepo-
slední řadě zvýšení sociální soudržnosti. Mezi 
základní principy Dofe totiž patří nesoutěžní 

koncept, kde každý mladý musí dostat šanci 
pracovat sám na sobě a svých výzvách bez roz-
dílu.

Obec Psáry se nedávno do DofE zapojila jako prv-
ní obec vůbec. Jak bude spolupráce probíhat?

Pevně věřím, že skvěle a že se v Psárech zapo-
jí co nejvíce mladých lidí i dospělých mentorů. 
Máme obrovskou radost, že jsme v Psárech na 
radnici našli skvělé lidi, kteří stejně jako my věří, 
že budoucnost je v našich dětech.

O DofE v Psárech se děti i jejich rodiče mo-
hou více dozvědět na Svatováclavských slav-
nostech, kde bude mít stánek. Ambasador 
projektu navštíví děti ve škole a projekt bude 
představen i na slavnostním otevření školy. 
Přihlášky do programu, případně další dota-
zy, prosíme na mail: fremuntova@psary.cz

vzdělávání

Novinky 
z neFORMÁLKA
V minulém Zpravodaji jste si mohli přečíst 
o  neformálku – volnočasovém a  vzdělávacím 
centru naší obce. Dnes máme novinky hlavně 
pro rodiče menších dětí, které ještě nechodí do 
školky. Rádi bychom, aby se mezi sebou pozna-
li a  necítili se izolovaně sami doma. Připravili 
jsme tedy pro ně program na pondělní dopo-
ledne. 

V tanečním sále nové školy se společně se svý-
mi dětmi mohou setkávat na cvičení s Mickou 
Cvičkou nebo na Hýbánkách s  Hafíkem. Obě 
lekce jsou zábavné a hravé. Podporují psycho-
motorický vývoj dětí a současně prohlubují vzá-
jemný vztah rodiče a dítěte. Lektorky mají k dě-
tem respektující přístup.

Začínáme v  9 hodin Mickou Cvičkou pro ro-
diče s  dětmi od 2 let, lekce vede Daniela 
Fremuntová. V 10 hodin následuje cvičení pro 
rodiče s  dětmi od 1 roku Hýbánky s  Hafíkem, 
které povede lektorka Tereza Jedličková. Po 
obou lekcích si děti mohou ještě společně 

pohrát a rodiče si popovídat a sdílet své rodi-
čovské radosti.

Ukázková lekce proběhne 16. září, dále pokra-
čujeme formou kurzu 10 lekcí/800,- Kč. Hlásit 
se můžete na email: neformalko@psary.cz

Pokud rádi se svými dětmi nejen cvičíte, ale 
i  tvoříte, navštivte keramickou dílnu na obec-
ním úřadě. Od října je zde na každou středu od 
16.30 hod. připraven kurz Keramický ateliér. 
Je vhodný pro rodiče s dětmi každého věku ne-
bo pro samostatné větší děti i dospělé. stejně 
jako loni ho povede Tereza starostová. Při volné 
kapacitě bude možné navštívit i  jen jednotlivé 
lekce.

hledáme instruKtOry lezení 
(horolezecká stěna se samojištěním) 

a řemeslných dílen (technika, práce se 
dřevem atd.).  

hlaste se prosím na email:  
neformalko@ psary.cz
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Myslíme 
na zdraví Země

Jana Chvapilová a Monika Mrkvová

V pondělí 29. července jsme odstartovali již 
4.  ročník našeho příměstského tábora! Věřte, 
nevěřte, i na táborech můžeme myslet na své 
zdraví a zdraví naší planety! A tak kromě třídění 
a omezování plastů u nás nechyběly ani domá-
cí ovocné limonády, domácí koláčky a muffin-
ky či zeleninka přímo ze zahrádky, čas strávený 
v lese, v přírodě či návštěva zvířátek v Domově 
Laguna.

Letos nám kvůli počasí nevyšlo stanování, ale 
přesto jsme nevynechali každoroční pokla-
dovku a  opékání buřtíků. Týdenní tábor jsme 
zakončili již tradičně netradičními výtvarnými 
technikami, jako je například malba nohama. 

Všem rodičům a dětem děkujeme a těšíme se 
na další ročník příští rok!

Tábor,  
který jinde 
nemají

Monika Mazúrová

Tak by se dal v kostce charakterizovat badatel-
sko – přírodovědný tábor, který se v červenci 
pod záštitou OÚ Psáry konal pro děti ještě na-
posledy v Mozaice. Vedly jej Renata Kopanicová 
a Monika Mazúrová. 

Program začal tématem hadů, kterých má 
Renata dostatek. Děti si je oblíbily, namalovaly 
i  poskládaly z  lega. Další den byl ve znamení 
ptactva. Děti se dozvěděly vše o ptačích speci-
álních vlastnostech a  jejich rukama prošly vej-
ce od nejmenších křepelčích až po opravdové 
pštrosí. Při návštěvě Laguny navíc našly nádher-
ná paví brka, kterými si vyzdobily své pokojíč-
ky. navíc odcházely s tím, že další den je čeká 
překvapení. 

A čekalo! Vypouštěla se do volné přírody soj-
ka, kterou našel emil z naší školy a o kterou se 
vzorně starala Renča, dokud si nebyla jistá, že 
se o sebe sojka sama postará. nejdříve si sojka 
sedla na nedaleký keř u  lesa a  pak několikrát 
prolétla les, který bude jejím novým teritoriem. 
I v další dny jsme ji slyšeli hlásit náš příchod le-
su. Držíme palce, ať se jí daří!

Dalším tématem byly sovy. Uznejte sami, že 

příležitost zjišťovat, co snědla a  záhy vyvrhla 
sova u Renaty na půdě, jinde děti nemají. Byly 
nadšené a nacházely kostičky myší, chlupy 
i  nestrávené kousky krovek brouků. Další den 
přišel na řadu průzkum rybníka a místního po-
toka. Děti odebíraly vzorky a  nacházely larvy 
chrostíků a dospělé jedince blešivců. Poznávaly 
tak zástupce bezobratlých a zjistily, že ve vodě 
to v našich okolních tocích doslova žije, což je 
dobře!

náš tábor jsme tradičně zakončili návštěvou 
zlatonosných dolů v  Jílovém. na Žampachu 
jsme se osvěžili v  řece, kde jsme pozorovali 
užovky obojkové a  v těsné blízkosti štol jsme 
směli nahlédnout do líhně mloka skvrnitého na 
mláďátka.

Pevně doufám, že se dětem líbilo, a  v příštím 
roce se s mnohými opět setkáme při našem ba-
datelském klání. 

Karol     Dental     Care ošetření zahrnuje šetrné a bezbolestné odstranění plaku a povrchových 
pigmentací pomocí nejnovějšího a nejmodernějšího švýcarského přístroje 
AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER 

odstranění zubního kamene ultrazvukem pomocí technologie PIEZON, 
která eliminuje bolest při ošetření

LETNÍ AKCE: VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA ZA 1200Kč 
(platí do konce října 2019)

VYZKOUŠEJTE LETNÍ AKCI

NEJMODERNĚJŠÍ 
TECHNOLOGIE 
ZE ŠVÝCARSKA

V JESENICI U PRAHY

NOVÁ ORDINACE 
DENTÁLNÍ HYGIENY 
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Školka má 
za sebou 
rušné
prázdniny

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

Prázdniny bývají pro školní budovy dobou ge-
nerálních úklidů, oprav a rekonstrukcí. některé 
po deseti měsících utichnou, jinde hlasy dětí 
vystřídají zvuky vrtaček a lidé různých řemesel. 
naše školka si během letošního léta oprav a re-
konstrukcí užila hned několik.

Pracovalo se na všech frontách. Ve třídě 
Včeliček to vypadalo, jako by prázdniny ani 
nezačaly. Školkové děti v  polovině července 
vystřídala prázdninová školka s  Klubíčkem 
a po ní příměstský tábor s Monikou a Jančou. 
V kuchyni hrnce s koncem školního roku také 
neutichly. Paní kuchařky si vyzkoušely, jak se 
vaří v „malém množství“, a pro děti z Klubíčka 

a  Rafíka chystaly svačinky a  vařily obědy bě-
hem celého července. V  ostatních prostorách 
bylo rušno. Částečně se prováděly nové rozvo-
dy topení, sanovalo se vlhké zdivo ve vnitřních 
prostorách, vyměňovaly se dveřní zárubně. 
Kvůli novým technologiím v kuchyni byly nut-
né instalatérské a elektrikářské zásahy. Po tom 
všem přišlo na řadu malování kuchyňských 
a  rekonstruovaných prostor a  samozřejmě 
generální úklid celé školky. Všechny třídy pak 
dostaly nové koberce a třída Rybiček byla vy-
bavena novými židličkami.

na zahradě se také pracovalo. Kromě nátě-
rů a drobných oprav herních prvků bylo třeba 
kompletně vyměnit vysloužilé a  ztrouchnivělé 
pískoviště a provést každoroční prořez dřevin.

Ani detašované pracoviště neodpočívalo. Třída 
Žabiček se po šesti letech rozloučila se zelenou 
školou a  kompletně se přestěhovala do krás-
ných prostor nové základní školy.

Vše je hotovo a školka je opět opravená, voňa-
vá a připravená otevřít dveře novému školnímu 
roku.

Pohodová tečka 
za školním 
rokem

Renáta Dlouhá

Měsíc červen bývá ve školách hektičtější než 
jiné měsíce. Žáci a studenti se ještě snaží vy-
lepšit, co se dá, učitelé chystají a opravují zá-
věrečné práce a přitom jsou už jednou nohou 
ve školním roce následujícím. Vše finišuje bě-
hem posledního týdne, kdy se tiskne, pode-
pisuje a razítkuje vysvědčení či shání drobná 
květinka nebo dáreček jako poděkování paní 
učitelce.

V naší škole ale vládla právě poslední červnové 
dny pohoda, protože jsme tehdy opět vyrazili 
na školu v přírodě. Pohoda byla sice vykoupena 
ještě o něco intenzivnějším stresem v průběhu 
prvních tří týdnů června, ale stala se krásnou 
tečkou za školním rokem.

na školu v přírodě odjely právě v tuto dobu dě-
ti se svými pedagogy již podruhé. Závěrečné 
práce se psaly o něco dříve a vysvědčení muse-
lo být nachystáno ještě před odjezdem. I letos 
jsme se totiž vrátili až den před vysvědčením.

Základní škola Amos se opět vydala do areálu 
Lites Borovice nedaleko Mnichova Hradiště, 
který vyhovuje hned z několika důvodů. Jednak 
kapacitně, protože prozatím se do areálu vejde 
celá škola, a jednak zde děti mají možnost ab-
solvovat plavecký výcvik, který je součástí RVP 
pro základní vzdělávání. součástí hlavní budovy 
je totiž krytý bazén. Tento areál je navíc umístěn 
uprostřed přírody, čímž nabízí možnost aktivit 
v lese, na louce, u potoka či rybníka vč. turistiky. 
Hřiště na plážový volejbal, které je v centru are-
álu, dětem nabízí každodenní sportovní vyžití. 
A věřte, že je neustále obsazené a že dochází 
ke krásnému a přirozenému propojení dětí na-
příč všemi ročníky. Těžko se potom vyráží třeba 
na celodenní výlet, protože děti by na hřišti nej-
raději trávily celé dny.

Přesto se podařilo výlet zorganizovat a všechny 

třídy se v rámci školy v přírodě uprostřed po-
bytu vydaly za nějakým vzdálenějším cílem. 
nejmladší děti poznávaly Mnichovo Hradiště, 
ti starší vyrazili dále. některé třídy třeba pro-
zkoumaly tajemství Drábských světniček, jiné 
zase pronikly do historie hradu Bezděz a z je-
ho věže se kochaly pohledem na Máchův kraj. 
Jedinou kaňkou na výletech byla cena auto-
busů místních dopravců, která byla bohužel 
dvojnásobná, než na jakou jsme zvyklí z Prahy 
a okolí.

součástí programu školy v  přírodě byly stejně 
jako vloni odpolední dílny, kde si děti mohly vy-
zkoušet různá tvoření, sportovní či přírodovědné 
aktivity, hry, nebo třeba zdolání horolezecké stě-
ny. na rozdíl od loňského výjezdu panovaly po 
celý týden vysoké teploty, a  tak nechybělo ani 
koupání v potoce, rybníku nebo na koupališti.

Potom už se jen vyzvedlo vysvědčení a  hurá na 
prázdniny. Cestou ze školy se ale určitě všich-
ni ještě alespoň jednou ohlédli. Ten následující 
školní rok se přece všichni sejdou v nové budově!
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Floorball 
Academy

Vít Voltr

Floorball Academy má za sebou prázdninové 
kempy. Od září startují kroužky v nové základní 
škole.

Plno pohybu, zábavy, florbalu a  dalších spor-
tů zažili o prázdninách holky a kluci z kroužků 
Floorball Academy. spolu s kamarády se moh-
li zúčastnit příměstských florbalových kempů. 
V hale na Fialce v Říčanech ve dvou týdenních 
turnusech na konci července zlepšovali své 
florbalové i obecně sportovní schopnosti a do-
vednosti. Čtyři zkušení trenéři si pro ně připra-
vili plno cvičení, her a  dovednostních soutěží. 
Dohromady se obou kempů zúčastnilo přes 
padesát mladých florbalistů. Malí sportovci 

ale nebyli stále jen v  hale. Během kempů se 
podívali i do bazénu, vypravili se na malý výlet 
a v neposlední řadě potrénovali i plno dalších 
sportů na nedalekém sokolském hřišti. Poslední 
den obou turnusů potom patřil závěrečným 
soutěžím, během kterých si všichni mohli vy-
zkoušet, co nového se naučili, a také vyhrát za-
jímavé ceny.

Od září se kolotoč Floorball Academy rozjíždí 
znovu. Kroužky budou v  tomto školním roce 
nově probíhat dvakrát týdně v prostorách no-
vé základní školy. Mladší holky a kluci budou 
trénovat ve středu od 15 do 16 hodin a v pátek 
od 14 do 15 hodin. starší florbalisté ve stej-
né dny jen vždy o  hodinu později. novinkou 
je kategorie dorost pro nejstarší školáky, kte-
ří budou mít své tréninky v  pátek od 16 do 
17  hodin. Informace k  přihlašování můžete 
najít na webu floorballacademy.cz. Těšíme se 
na všechny zkušené kroužkaře i začínající flor-
balisty.

Moderní 
gymnastika 
a balet v nové škole

Ing. Jana Veselá

Jsme nový sportovní klub a věnujeme se mo-
derní a estetické gymnastice, baletu a sportov-
nímu aerobiku. Vítáme možnost rozšíření své 
působnosti v  moderní tělocvičně nové školy 
v  Psárech. Zde budeme od září zahajovat své 
pravidelné tréninky vždy ve středu a  ve čtvr-
tek. Moderní gymnastika je určena především 
děvčátkům, ale to neznamená, že ji nemohou 
cvičit i chlapci ve formě gymnastického krouž-
ku všeobecné průpravy. Tomuto sportu se děti 
mohou začít věnovat od 4 let. Gymnastika děti 
komplexně připraví, trénuje se zde balet, tanec, 
manipulace s náčiním, akrobacie. Všechny tyto 
disciplíny jsou nezbytnou součástí tréninkové 
přípravy gymnastek. Cvičí se na kobercové plo-
še se stuhami, kužely, obručemi, švihadly, míči 
i bez náčiní. Máme otevřené kroužky gymnastiky 
tzv. FOR FUn, kde se gymnastky hravou formou 
seznamují se základními gymnastickými prvky. 
Pro šikovná děvčátka je připravena přípravka, 

ze které se vybírají talentované gymnastky pro 
závodní formu gymnastiky. Důležitý pro nás je 
především individuální přístup a  příjemná at-
mosféra na tréninku. A samozřejmě úsměv na 
tváři. naším cílem je přiblížit gymnastiku dětem 
a předvést jim, že to není pouze dřina, ale i zá-
bava a radost z pohybu. 

Těšíme se na Vás, přijďte se podívat na trénink.

sPOrt
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ceny inzerce v časopisu PsársKý zPravOdaj

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
IČ 00241580. Vychází 6× ročně. Redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
redakční rada: Ing. Jitka svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
distribuce: zdarma do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a D. Jirčanech
náklad: 1900 výtisků registrace: MK ČR e 15258 
vydání: SRPEN 2019, vyšlo 30. 8. 2019
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

Fotbal  
– rozpis utkání  
– podzim 2019
Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, 
bez záruky (zápasy venku / zápasy doma)

Datum Psáry 
muži „A“

D. Jirčany 
muži „A“

Psáry 
muži „B“

So 24. 8. Roztoky / 17.00
So 31. 8. Dobříč / 17.00
Ne 1. 9. Zvole B / 17.00 Mníšek B / 17.00
St 4. 9. Zlatníky / 17.30
So 7.9. Tuchoměřice / 

17.00
Ne 8. 9. Čisovice B / 

17.00
Libeř B / 17.00

So 14. 9. Choteč / 17.00
Ne 15. 9. Libeň / 17.00 Zvole B / 17.00
St 18. 9. Zbuzany B / 

17.00
So 21. 9. Hostivice / 16.30
Ne 22. 9. Čisovice B/ 

16.30
So 28. 9. Krňany / 16.30
Ne 29. 9. Psáry B / 16.30 D. Jirčany / 

16.30
So 5. 10. Měchenice / 

16.00
Ne 6. 10. D. Břežany B / 

16.00
Ne 13. 10. Slapy / 16.00 Libeň / 16.00
So 19. 10. Štěchovice B / 

15.30
Ne 20. 10. Zlatníky B / 

15.30
D. Břežany B / 
15.30

So 26. 10. Dobrovíz / 14.30
Ne 27. 10. Bojanovice / 

14.30
Slapy / 14.30

So 2. 11. Libeř / 14.00
Ne 3. 11. Mníšek B / 14.00 Zlatníky B / 

14.00
Pá 8. 11. D. Břežany / 

19.00
Ne 10. 11. Libeř B / 14.00 Bojanovice / 

14.00
So 16. 11. Čisovice / 13.30




