
ZPRAVODAJ
Psárský

D O L N Í  J I R Č A N Y  /  P S Á R Y

únor / 2019 / ročník xvi.

Zpráva 
starosty

Vodo hospo dářská  
infrastruktura

Kroužky  
v Mozaice



2 www.psary.cz  Psárský ZPrAvoDAJ / únor / 2019 3

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání

Důležitá telefonní čísla
a informace

Obsah Slovo na úvod

vážení obyvatelé, milí sousedé a přátelé,

náš Psárský zpravodaj v předchozích letech úspěš-
ně bodoval v národní soutěži o nejlepší obecní pe-
riodikum, za ročník 2016 vybojoval 3. místo a s roč-
níkem 2017 dokonce 2. místo! na špičkové úrovni 
chceme udržovat nejenom obsah, ale i formu, a tak 
s novým ročníkem dostal Psárský zpravodaj i „nový 
kabát“. Doufám, že se vám bude líbit, a děkuji celé-
mu přípravnému týmu za práci, kterou na redesig-
nu odvedl.

Leden a únor bývají již tradičně ve znamení valných 
hromad, problémů se sněhem a  spousty dotazů 
ohledně poplatků za odpady… A  letos tomu ne-
bylo jinak. Spolky v Psárech i Dolních Jirčanech žijí 
aktivním životem, ať už jsou to sportovci či hasiči, 
a setkání členů na začátku roku jsou toho důkazem. 
naše spolky se neustále rozrůstají a  významnou 
měrou přispívají ke komunitnímu životu. Děkuji 
všem, kteří do spolkových činností věnují svou 
energii i čas!

velkou radost mi udělalo lednové „pivo se staros-
tou“. Dlouho jsem přemýšlel, jaký typ setkání s ob-
čany zvolit, aby měli možnost ptát se, říct co jim vadí, 
sdělit vlastní nápady na zlepšení… A vypadá to, že 
zorganizovat posezení v hospodě byl dobrý nápad. 
na první setkání přišlo cca 30 lidí a probrali jsme 
opravdu všechno, od rekonstrukce mostu, pláno-
vané opravy kanalizace a  ulice Pražská/Psárská, 
přes vodu, čistírnu, cyklostezky, územní plán, psár-
skou náves až po výstavbu nové školy. Setkání bylo 
příjemné, konstruktivní a rozhodně budeme pokra-
čovat, takže na příští pivo se starostou vás zvu do 
jirčanské restaurace na Kopečku 27. března.

no a  stavba nové školy? Při průjezdu kolem asi 
všichni otáčíme hlavy. Slyšel jsem nejrůznější fámy, 
že se stavba nestihne kvůli dodávce oken, že nemá-
me povolení připojit školu na vodu a kanalizaci, že 
došly peníze… Můžu vás ujistit, že se jedná oprav-
du jen o fámy, nic z toho není pravda a celý projek-
tový tým počítá s kolaudací během letních prázdnin 
2019.

Bc. Milan Vácha
starosta obce

poruchy vodovodu a kanalizace
840 205 206 vHS Benešov, pohotovost 
24 hod. denně, hlášení poruch
840 205 206 / info@vhs-sro.cz zákaznické 
centrum

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

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

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

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

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

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

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

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.

Výlet na zámek 
Sychrov
15. 3., 8.30

5. ples sportovců
na Kopečku
9. 3., 20.00

Šíleně smutná princezna
divadlo Studia DvA
5. 4., 17.15

Setkání seniorů – 
země Inků
obecní úřad Psáry
4. 4., 15.00

Pravidla nejsou povidla
obecní úřad Psáry
11. 4., 17.30

Diskuse se starostou 
u piva
restaurace na Kopečku
27. 3., 18.30

Diskuzní středa
obecní úřad Psáry
13. 3., 14.00
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 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva

 InfOrmace z Obce
 12 Psárský zpravodaj v novém designu
 13 Provoz sběrného dvora Štědřík
 14 Zpráva starosty
 17 Co se v obci udělalo
 18 Vodo hospo dářská infrastruktura
 21 Představujeme realizační tým nové školy

SOcIální a Kulturní KOmISe
 22 Zveme vás do divadla
 22 Od pramene po soutok
 23 Setkání seniorů – země Inků
 24 Léčebný pobyt v lázních na Slovensku
 25 Výlet na zámek Sychrov
 25 Fotosoutěž – kolik podob má voda
 26 Psárský sedmiboj 

StalO Se
 28 Silvestrovský výšlap
 28 Aby naše zahrádky byly jako z pohádky

ŠKOla
 30 Lze vidět mikroorganismy pouhým okem?
 31 Školní exkurze do čističky
 31 Hurá na led
 32 Děti rozdávají radost
 33 Komparativní výzkum výuky matematiky
 34 Vánoce v Příbrami
 35 Soutěž o bačkůrky
 35 Kouzelnické představení
 36 Canisterapie ve školce
 36 Doučko v Mozaice
 37 Kroužky v Mozaice

PSIna
 38 Psárské informace a nápady od dětí pro děti

SPOrt
 42 Fotbal – rozpis utkání – jaro 2019

tIPy
 42 Obohaťte život sobě i ostatním!

POlIcIe
 44 Výběr z událostí Městské policie Jesenice

HaSIčI
 45 Úspěšný rok jirčanských hasičů

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



4 www.psary.cz  Psárský ZPrAvoDAJ / únor / 2019 5

rada a zastupitelstvo

uSneSení ze zaSeDání raDy Obce PSáry č. 28–2018 ze dne 5. 12. 2018

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, vít olmr 
Nepřítomni: olga Kramosilová

rO usnesení č. 133/28–2018

I. schvaluje
2. úpravu rozpisu rozpočtu v rámci § na rok 2018.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 134/28–2018

I. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Základní školy 
Amos, iČ 06289371 na rok 2019.

II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Základní školy Amos, 
iČ 06289371 pro rok 2019: plyn 165.000,- Kč, el. 
energie 150.000,- Kč, vodné a stočné 30.000,- Kč.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 135/28–2018

I. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Mateřské školy 
Štědřík, iČ 06279457 na rok 2019.

II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Mateřské školy Štědřík, 
iČ 06279457 pro rok 2019: plyn 200.000,- Kč, el. 
energie 230.000,- Kč, vodné a stočné 60.000,- Kč.

rO usnesení č. 136/28–2018

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo ze dne 
7.  11. 2018 mezi obcí Psáry a  ACP AuComp CZ 
s.  r. o. na akci „rozšíření veřejného osvětlení v ul. 
U Potoka a úzká, Psáry“. Předmětem dodatku jsou 

méně práce ve výši 82.807,94 Kč bez DPH a změna 
termínu dokončení díla do 15. 1. 2019. Konečná ce-
na za dílo činí 383.118,12 Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem tohoto dodat-
ku.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 137/28–2018

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 1. 
2018 mezi obcí Psáry (nájemce) a rZ Development, 
spol. s  r. o. (pronajímatel). Předmětem dodatku je 
zvýšení nájemného na 13.000,- Kč/měsíčně a pro-
dloužení doby pronájmu do 31. 8. 2019.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem tohoto dodatku.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 138/28–2018

I. schvaluje
v souvislosti s usnesením rady obce č. 87/19–2018 
ze dne 8. 8. 2018 doplněný návrh smlouvy o finanč-
ním příspěvku na vodovod a kanalizaci obce pro 
stavbu rodinného domu. v textu smlouvy se upra-
vuje čl. ii.

II. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou jejich pode piso-
váním.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení ze zaSeDání raDy Obce PSáry č. 29–2018 ze dne 12. 12. 2018

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, vít olmr 
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková

rO usnesení č. 139/29–2018

I. schvaluje
Předloženou cenovou nabídku od Zepris s. r. o. na 

akci „vodovod Psáry – přechod Záhořanského po-
toka“ za cenu 897.903,- Kč bez DPH.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení ze zaSeDání zaStuPItelStVa Obce PSáry č. 7–2018 ze dne 12. 12. 2018

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, vít olmr, Martina Šmerglová, ing. Antonín 
rak, Bc. Miloslav Burián, ing. Jan Čihák, Tomáš Pecháček, ing. Jitka Svobodová, Mgr. Jiří Kučera, Josef Žižka 
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková, Petr Skřivan, Jan Honek

usnesení č. 53/7–2018

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 54/7–2018

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 55/7–2018

I. mění počet členů
Finanční výbor bude pětičlenný.

II. volí
Členy finančního výboru ing. Jana Čiháka a radku 
Kunclovou.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 56/7–2018

I. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Antonínem Jeřábkem, Miroslavem Jeřábkem 
a  Hanou Kryštůfkovou (prodávající). Předmětem 
smlouvy je převod pozemku p. č. 75/109 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany za kupní cenu celkem 1.499.100,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy.
náVrH byl PřIjat
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0

usnesení č. 57/7–2018

I. schvaluje
Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 111/3 o výmě-
ře 203 m², ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Dolní Jirčany do vlastnictví obce Psáry.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 58/7–2018

I. schvaluje
Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 621/42 o vý-
měře 47 m², trvalý travní porost a parc. č. 621/44 
o výměře 1782 m², trvalý travní porost v k. ú. Dolní 
Jirčany do vlastnictví obce Psáry.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 59/7–2018

I. schvaluje
5. rozpočtové opatření na rok 2018 – snížení 
o 1.947.049,83 Kč.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 60/7–2018

I. pověřuje
radu obce Psáry případným schválením rozpočto-
vého opatření obce na rok 2018 ke konci tohoto ro-
ku do maximální výše 300.000,- Kč nebo v případě 
přijetí účelové dotace.

II. pověřuje
radu obce Psáry schválením rozpočtových opatře-
ní v roce 2019, jde-li o změny ve finančních vztazích 
k jinému veřejnému rozpočtu (dotace), bezodklad-
ně.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce Psáry
24. dubna 2019, 18 hod.
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usnesení č. 61/7–2018

I. schvaluje
rozpočet obce Psáry na rok 2019 ve výši 
414.698.580,- Kč jako schodkový – příjmy ve výši 
170.119.000,- Kč, financování ve výši 244.579.580,- 
Kč a výdaje ve výši 414.001.168,- Kč, financování ve 
výši 697.412,- Kč. Schodek bude kryt z přebytku mi-
nulých let (2018).
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 62/7–2018

I. schvaluje
Střednědobý výhled obce Psáry na roky 2019–2021.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 63/7–2018

I. schvaluje
Poskytnutí odměn pro členy výborů a komisí za čin-
nost v roce 2018 dle zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. schvaluje
v případě souběhu výkonu více funkcí bude neu-
volněným členům zastupitelstva poskytnuta odmě-
na až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce 
v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích.
HlaSOVání / PrO: 11 / PrOtI: 0 / 
zDrželI Se: 1 (žIžKa)
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 64/7–2018

I. souhlasí
v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
s poskytnutím mimořádné odměny starostovi obce 
Bc. Milanu váchovi za rok 2018 ve výši dvojnásobku 
měsíční odměny zastupitele. odměna se poskytuje 
za mimořádný rozsah výkonu vedení investičních 
akcí (zejména projektu výstavby nové školy) a funk-
ce veřejného opatrovníka.
HlaSOVání / PrO: 10 / PrOtI: 0 / 
zDrželI Se: 2 (žIžKa, VácHa)
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 65/7–2018

I. souhlasí
v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
s poskytnutím mimořádné odměny místostarostce 
vlastě Málkové za rok 2018 ve výši dvojnásobku 
měsíční odměny zastupitele. odměna se poskytuje 
za mimořádný rozsah práce v sociální oblasti a pří-
mém pořádání kulturních a  společenských akcí. 
Dále za vedení a  přípravu projektů obecní vodo-
hospodářské infrastruktury.
HlaSOVání / PrO: 10 / PrOtI: 0 / 
zDrželI Se: 2 (málKOVá, žIžKa)
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 66/7–2018

I. schvaluje
výši poplatků na rok 2019 za svoz komunální-
ho odpadu v  obci dle obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální 
odpad v nezměněné výši jako v r. 2018.
HlaSOVání / PrO: 11 / PrOtI: 1 (PecHáčeK) / 
zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 67/7–2018

I. schvaluje
Termíny veřejného zasedání zastupitelstva na rok 
2019: 20. února, 24. dubna, 19. června, 18. září 
a 11. prosince.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 68/7–2018

I. schvaluje
nový název ulice Ke Křížku v Dolních Jirčanech.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

usnesení č. 69/7–2018

I. schvaluje
Metodiku zadávání veřejných zakázek podle záko-
na č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v plat-
ném znění. Metodika je platná od 13. 12. 2018.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

Příloha č. 1 usnesení zastupitelstva obce č. 7–2018

Jméno a příjmení Odměna Funkce

Hana ortová 3 000 Kč Finanční výbor

Jméno a příjmení Odměna Funkce

Michal Kroupa 2 000 Kč Finanční výbor

Jméno a příjmení Odměna Funkce

Jitka Svobodová 3 000 Kč redakční rada

Jiří Římovský 3 000 Kč redakční rada

Jaroslav Sokol 3 000 Kč redakční rada

naděžda 
Jakubková

3 000 Kč Soc. komise

Jméno a příjmení Odměna Funkce

Michaela Hájková 3 000 Kč Soc. komise

Martina Jedličková 3 000 Kč Soc. komise

Jitka Svobodová 3 000 Kč Soc. komise

Aleš Laboutka 3 000 Kč Soc. komise
Uvedené částky = čistá odměna. Zákonné odvody 
odvede obec Psáry.

uSneSení ze zaSeDání raDy Obce PSáry č. 30–2018 ze dne 19. 12. 2018

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, vít olmr 
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková

rO usnesení č. 140/30–2018

I. schvaluje
Plán inventur za rok 2018. inventury budou zaháje-
ny 2. 1. 2019 a ukončeny 31. 1. 2019.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 141/30–2018

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Technický dozor stavby – rekon-
strukce mostu ul. Za Můstkem“ od:

1. reinvest s. r. o. za cenu 65.000,- bez DPH,
2. vejvoda s. r. o. za cenu 72.470,- bez DPH.

II. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od reinvest 
s. r. o. za cenu 65.000,- bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem smlouvy o dílo.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 142/30–2018

I. uděluje
výjimku z územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto opat-
ření:

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

HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 143/30–2018

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 22. 12. 

2015 mezi obcí Psáry a  Technickými službami 
Dolnobřežanska s. r. o. Předmětem dodatku je defi-
nice cen a počtu nádob na směsný komunální a se-
parovaný odpad uvedených v příloze č. 4.

II. schvaluje
Přílohu č. 2 ke smlouvě ze dne 22. 2. 2016. 
Předmětem přílohy je definice cen a počtu nádob 
na objemný, separovaný a  nebezpečný odpad – 
sběrný dvůr.

III. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem tohoto dodat-
ku a přílohy.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 144/30–2018

I. schvaluje
oznámení o  výběru nejvhodnější nabídky-doda-
vatele k nadlimitní veřejné zakázce „Dodávka inte-
riérového vybavení pro základní školu v  Psárech“ 
a to nabídky od Dřevozpracující výrobní družstvo, 
iČ 00030520 za cenu 9.679.230,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 145/30–2018

I. schvaluje
Zaměstnanci J. novákovi používání soukromého 
vozidla pro pracovní účely a  předkládání cestov-
ních příkazů 1x měsíčně od 1. 1. 2019 k proplacení 
účetní.
HlaSOVání / PrO: 4 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat
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uSneSení ze zaSeDání raDy Obce PSáry č. 1–2019 ze dne 2. 1. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 1/1–2019

I. souhlasí
S uzavřením smlouvy o  pronájmu části pozemku 
p. č. 156/1 v k. ú. Psáry mezi obcí Psáry a Jindřiškou 
Hostovou. Smlouva se uzavírá za účelem 

zřízení staveniště pro stavbu „rekonstrukce mostu ul. 
Za Můstkem (So01) Psáry“ za cenu celkem 5.000,- 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. 2–2019 ze dne 8. 1. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 2/2–2019

I. schvaluje
Předloženou cenovou nabídku od WiLo CS s. r. o. 

na dodávku a montáž vystrojení ČSov ústav-Psáry 
za cenu 417.455,- Kč bez DPH.
HlaSOVání / PrO: 5 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení ze zaSeDání raDy Obce PSáry č. 3–2019 ze dne 30. 1. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, vít olmr 
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová

rO usnesení č. 3/3–2019

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 153/2012/CrD 
o prodeji pohonných hmot mezi obcí Psáry a MoL 
Česká republika s. r. o. Předmětem dodatku je změ-
na fakturačního období na měsíční. 

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem tohoto dodat-
ku. 
HlaSOVání / PrO: 3 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 4/3–2019

I. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Kanalizace Psáry – páteřní sběrač“ ve 
složení: Mgr. ivana Šilhanová, vlasta Málková, ing. 
renáta Jašková jako náhradníci vít olmr, Bc. Milan 
vácha.
HlaSOVání / PrO: 3 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 5/3–2019

I. souhlasí
S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Dodavatel tisku Psárského zpravo-
daje“ ve složení: vlasta Málková, Hana Hladíková, 
Šárka Mihely jako náhradníci iva Janečková, vít 
olmr. 

III. určuje
Místostarostku vlastu Málkovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“. 

IV. určuje
Starostu Bc. Milana vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“. 
HlaSOVání / PrO: 3 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 6/3–2019

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. iZ-12-6000818/1 mezi obcí Psáry (povin-
ná) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná) na pozemku 
p. č. 1071/2 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
1.500,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
HlaSOVání / PrO: 3 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 7/3–2019

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o partnerství mezi obcí Psáry 
a EDUin, o. p. s. Předmětem smlouvy je začlenění 
obce do projektu „Klub zřizovatelů“ v rámci progra-
mu Města vzdělávání. roční poplatek činí 3.630,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
HlaSOVání / PrO: 3 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 8/3–2019

I. schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací pro 
úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, zákona 
č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 
prostředí a podle obecného nařízení EU o ochraně 
osobních údajů č. 2016/679. 
HlaSOVání / PrO: 3 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení ze zaSeDání raDy Obce PSáry č. 4–2019 ze dne 11. 2. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 9/4–2019

I. uděluje
výjimku z  územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře - studny dle čl. 4 tohoto opatření:

1. Petr a Zuzana Soukupovi – pozemek p.  č. 
427/17 v k. ú. Psáry,

2. Bohumil Polomský – pozemek p.  č. 409/6 
v k. ú. Psáry,

3. Milan Tejral – pozemky p. č. 16/1, p. č. 17/7 
a p. č. 18/13, vše v k. ú. Psáry.

HlaSOVání / PrO: 5 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 10/4–2019

I. schvaluje
organizační řád obecního úřadu Psáry vč. příloh 
účinný od 12. 2. 2019.
HlaSOVání / PrO: 5 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 11/4–2019

I. schvaluje
Zvýšení nominální hodnoty stravenek pro 

zaměst nance na 120,- Kč od 1. 2. 2019.
HlaSOVání / PrO: 5 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 12/4–2019

I. bere na vědomí
inventarizační zprávu za rok 2018. 
HlaSOVání / PrO: 5 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

rO usnesení č. 13/4–2019

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k distribuční soustavě č.  19_
SoP_01_4121492670 mezi obcí Psáry a ČEZ 
Distribuce a. s. Předmětem smlouvy je navýšení pří-
konu v budově obecního úřadu za jednorázovou 
úhradu 6.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
HlaSOVání / PrO: 5 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

Pozvánka na diskusi 
se starostou u piva
Přijďte 27. 3. od 18.30 hod. 
do restaurace na Kopečku 
v Horních jirčanech.
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uSneSení ze zaSeDání raDy Obce PSáry č. 5–2019 ze dne 15. 2. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, vít olmr

rO usnesení č. 14/5–2019

I. souhlasí
na základě rozsudku okresního soudu Praha zá-
pad č. 8 C 56/2018 – 216 ve sporu s in Solidum 
s.  r.  o. a  dle doporučení právního zástupce obce 

s nepodáním odvolání proti výroku i. rozsudku. 

II. ukládá
obci Psáry uhradit částku ve výši 145.200,- Kč + úro-
ky ve výši 13.289,80 Kč ihned, tj. 15. 2. 2019.
HlaSOVání / PrO: 5 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení ze zaSeDání zaStuPItelStVa Obce PSáry č. 1–2019 ze dne 20. 2. 2019

Přítomni: Bc. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, vít olmr, Martina Šmerglová, ing. Antonín 
rak, Bc. Miloslav Burián, ing. Jan Čihák, Tomáš Pecháček, ing. Jitka Svobodová, Mgr. Jiří Kučera, Petr 
Skřivan, Jan Honek
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková, Josef Žižka

uSneSení č. 1/1–2019

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a místostarostky 
Málkové o činnosti obce.
HlaSOVání / PrO: 13 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 2/1–2019

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

II. bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 
HlaSOVání / PrO: 13 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat
J. Honek opustil zasedání v 19. 16 hod. 

uSneSení č. 3/1–2019

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

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

III. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK rapid Psáry 

(příjemce) ve výši 400.000,- Kč. Příspěvek bude po-
užit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.

IV. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 400.000,- Kč. Příspě-
vek bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SK. 

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

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

VII. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Škola TAEKWon-
Do i.T.F.GE-BAEK HoSin SooL, z. s. (příjemce) ve 
výši 30.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí ná-
kladů spojených s činností spolku.

VIII. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Sportovní akce, z. s. 
(příjemce) ve výši 30.000,- Kč. Příspěvek bude po-
užit k pokrytí nákladů spojených s činností spolku.

IX. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem těchto smluv.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 4/1–2019

I. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Domovem 
Laguna Psáry (příjemce). Předmětem smlouvy je 
dotace na rozvoj sociálních služeb poskytovaných 
občanům obce Psáry a financování pečovatelské 
služby ve výši 370.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 5/1–2019

I. schvaluje
Přijetí dotace ve výši 3 000 000,- Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
„Kanalizace Psáry – páteřní sběrač“

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 6/1–2019

I. schvaluje
1. rozpočtové opatření na rok 2019 – navýšení 
o 2.482.519,- Kč
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 7/1–2019

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnic-
kého práva k nemovité věci č. UZSvM/S/9179/2018-
HMSU mezi obcí Psáry (nabyvatel) a Českou repub-
likou – úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Předmětem smlouvy je převod po-
zemku p. č. 111/3 v k. ú. Dolní Jirčany, ostatní plocha 
o výměře 203 m². 

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 8/1–2019

I. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 

a ing. Petrem Bartoníčkem, ing. Zuzanou Kudrnovou 
a Miloslavem Markem (prodávající). Předmětem 
smlouvy je převod části „a“ pozemku p. č. 465/20 
v  k.  ú. Dolní Jirčany o výměře 113 m² za cenu 
333.350,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 9/1–2019

I. souhlasí s tím, že 
Arcibiskupství pražské svou výzvou vlastníkovi vod-
ního díla požaduje náhradu za umístění vodohos-
podářské infrastruktury obce v jejich pozemcích. 
obec Psáry na základě této výzvy nebude namítat 
promlčení k  úhradě za zřízení věcného břeme-
ne za předpokladu, že do 28. 2. 2019 obdrží od 
Arcibiskupství pražského písemný souhlas s umíst-
něním nového vodovodního řadu – napojení obce 
na Posázavský vodovod 1. etapa na pozemku p. č. 
620/2 v k. ú.  Dolní Jirčany. Jednorázový poplatek 
obce za souhlas s umístěním stavby činí 10.000,- Kč 
a náhrada za zřízení věcných břemen bude činit 
maxi málně 88.644,- Kč bez DPH. 
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 10/1–2019

I. rozhoduje 
o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce zadávané v ote-
vřeném řízení s názvem „Kanalizace Psáry – páteřní 
sběrač“.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 11/1–2019

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
HlaSOVání / PrO: 12 / PrOtI: 0 / zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat

uSneSení č. 12/1–2019

I. schvaluje
Směrnici č. 1/2019 pro nakládání s osobními údaji.
HlaSOVání / PrO: 11 / PrOtI: 1 (Kučera) / 
zDrželI Se: 0
náVrH byl PřIjat
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Provoz  
sběrného dvora

Ing. Renáta Jašková

Sběrný dvůr na Štědříku je pro občany obce ote-
vřen každou středu od 15 do 18 hodin a každou 
sobotu od 9 do 15 hodin. odpady zde mohou 
ukládat všichni ti, kteří uhradili v termínu do konce 
února příslušného roku poplatek za odpady a před-
loží obsluze sběrného dvora doklad o  úhradě. 
Aktuální výši poplatků je možné najít na webových 
stránkách obce Psáry www.psary.cz.

Přijímané odpady
kód název odpadu

150105 Kompozitní obaly (např. obaly od mlé-
ka Tetrapack)

160103 Pneumatiky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků do 
300 kg/1 rok

170405 Železo a ocel
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200113 rozpouštědla
200114 Kyseliny
200117 Fotochemikálie
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 vyřazená zařízení obsahující chlorofluo-

rouhlovodíky
200126 olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 

25 (Jedlé oleje a tuky)
200127 Barvy, lepidla, pryskyřice
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod 

čísly 16 06 01 (olověné akumuláto-
ry), 16 06 02 (nikl-kadmiové baterie 
a akumulátory) nebo pod číslem 16 06 
03 (Baterie obsahující rtuť), a netříděné 
baterie a akumulátory

200135 vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 (Zářivky 
a jiný odpad obsahující rtuť) a 20 01 23 
(vyřazená zařízení obsahující chloro-
fluorouhlovodíky)

200139 Plasty
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200301 Směsný komunální odpad
200307 objemný odpad do 200 kg/1 měsíc

Příjem stavební suti do sběrného dvora je ome-
zen na 300 kg za rok na jedno číslo popisné či evi-
denční (jeden přívěsný vozík za osobní automobil). 
v případě většího objemu suti je možné se obrátit 
na firmu AUToDoPrAvA MorAvEC, tel. 602 205 
945, www. autodopravamoravec.cz či na Technické 
služby obce vestec s. r. o., tel. 731 410 418, www.
tsvestec.cz, nebo například na firmu EKoSA PrAHA 
s. r. o. pobočka Zlatníky – Hodkovice, tel. 272 918 
822, tel. 602 313 828, www.ekosa.cz, e–mail info@
ekosa.cz, které provádí i vyklízení sklepů, půd, bytů 
a jiných prostor. Cena za přistavení kontejneru se liší 
podle druhu odpadu.

Příjem pneumatik do sběrného dvora je omezen na 
čtyři kusy za rok po předložení technického průkazu 
k vozidlu.

Příjem odpadu vzniklého v souvislosti s podniká-
ním od podnikatelů není možný.

Bioodpad je možné ukládat do kontejnerů umís-
těných před sběrným dvorem i ve sběrném dvoře 
nebo je možné uzavřít smlouvu o svozu bioodpadu 
s  firmou Technické služby Dolnobřežanska s.  r.  o. 
a  získat popelnici určenou k  ukládání bioodpadu 
(viz informace na webových stránkách obce Psáry). 
Jednorázově v případě velkého objemu bioodpa-
du je možné se domluvit rovněž s touto firmou na 
tel. čísle 731 410 418 nebo je možné kontaktovat 
např. kompostárnu Želivec, kterou provozuje firma 
Agora s. r. o., tel. 724 881 175, e-mail: agora@email.
cz, www.kompostarnazelivec.cz. Zde je možné na 
oplátku zakoupit různé druhy substrátů a zeminu. 
Další variantou je kompostárna v Libři, kterou provo-
zuje AGro Jesenice u Prahy a. s., tel. 725 921 873, 
e-mail: kompostarna@agrojesenice.cz.

obnovili jsme čtvrteční svoz odpadu na objednáv-
ku. Cena této služby se bude odvíjet od druhu od-
padu a míry osobní účasti objednatele při nakládce 
a  vykládce, základní cena služby je 500,- Kč. Tato 
služba se týká odpadu, který není možné odvézt 
do sběrného dvora běžným osobním autem, tedy 
např. pračka, lednice, sedačka apod. Službu je mož-
né objednat na e-mailu jaskova@psary.cz nebo na 
tel. čísle 606 060 737.

Psárský zpravodaj 
v novém designu

Ing. Lucie Libovická, 
redaktorka

Milí čtenáři, 

v rukou držíte první letošní vydání Psárského zpra-
vodaje, který vás možná překvapil novými barvami 
i grafikou. 

v  minulých letech jsme intenzivně pracovali na ob-
sahu, přinášeli nové rubriky, rozhovory, podrobné 
informace z  obce, články o  historii, zapojovali co 
nejvíce místních lidí, spolků a organizací do tvorby 
textů a pozvánek. Přibyla dětská redakce a každé 
vydání se může pyšnit čtyřmi stránkami čtení od dě-
tí pro děti. Časopis díky spolupráci několika desítek 
lidí rostl a počet stránek  neklesá pod číslo 48. Z va-
šich ohlasů také víme, že jej ve svých schránkách dí-
ky pestrosti obsahu vítáte.  

Tuto společnou práci ocenila i  porota celostátní 
soutěže o nejlepší obecní a městský zpravodaj. náš 
časopis mezi dalšími 300 obecními periodiky obsa-
dil nejdříve třetí místo a v minulém roce se posunul 
dokonce na místo druhé. redakční rada přišla s ná-
padem dát časopisu nový, moderní vzhled, který se 
naposledy měnil před osmi lety. 

Původně používaná kombinace barev oranžová/ze-
lená/červená vycházela z barev použitých ve znaku 
obce Psáry. Při přemýšlení nad novým designem 
jsme se rozhodli následovat grafickou linku, kterou 
přijala obec v minulých letech. vyšli jsme z odbor-
níky navrženého manuálu, který sjednocuje design 
i barevnost všech nových orientačních cedulí a ná-
pisů v obci.  Psárský zpravodaj tedy nově používá 
kombinaci barev vínová/šedá, zpřehlednili jsme 
rubriky a vybrali modernější font. Při volbě velikosti 
písma jsme mysleli i na ty, kdo na čtení již potřebují 
brýle. 

věříme, že dvouměsíčník Psárský zpravodaj bude 
i nadále vaším oblíbeným společníkem pro volné 
chvíle a pomocníkem při hledání informací, kontak-
tů a inspirace. 

Uvítáme vaše texty, pozvánky na akce a také názory, 
které se týkají časopisu i dění v obci. 

Vzpomínáte si, jak vy-
padal časopis v  před-
chozích letech? V  ro-
ce 2003 se jmenoval 
Psárský (dočasný) ob-
časník a byl v černobílé 
podobě. 

Následoval velký skok, 
kdy časopis dostal již 
současný název Psárský 
zpravodaj, měl sešitový 
formát A5 a periodicita 
se ustálila na dvoumě-
síčníku. Jeho obálka 
a  některé vnitřní strany 
byly barevné.

V roce 2011 se změnil 
design, formát se zvětšil 
na stávající rozměr B5, 
stránky jsou na příjem-
ném matném křídovém 
papíru. 
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Zpráva 
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

nOVá ŠKOla

Po novém roce probíhají práce na stavbě nové 
školy v tempu, které nezpomalí ani klimatické pod-
mínky. venkovní práce jsou sice občas omezovány 
srážkami nebo mrazem, ale ve vnitřních prostorech 
si stavba může přitápět. Proto probíhá vyzdívání 
příček, instalace vzduchotechnických rozvodů, sani-
tárních rozvodů a elektroinstalace. Začátkem února 
jsme podepsali smlouvu s vítězem výběrového ří-
zení na dodávku interiérového vybavení v hodnotě 
11,7 mil. Kč. Pokud bude i v březnu a dubnu počasí 
obvyklé pro tyto měsíce, měli bychom vidět pos tup 
na venkovních plochách (terénní úpravy) a probíhat 
by měla i instalace oken a následně zateplení fasá-
dy. Stavba tedy stále běží tak, aby nic nebránilo ote-
vření nové školy v plánovaném termínu září 2019.

OPraVa mOStu na náVSI 
V PSárecH

investor stavby (Středočeský kraj) se omlouvá za 
komplikace, které obyvatelům způsobuje posunutí 
termínu dokončení stavby. na jedné straně došlo 
k  prodloužení vinou liknavého přístupu realizující 
společnosti. na straně druhé se objevily i komplika-
ce při samotné realizaci, které si vyžádaly doprojek-
tování nového řešení. na rozšířenou část projektu 
úpravy dešťové kanalizace musel Středočeský kraj 
vyhlásit další veřejnou zakázku. Aktuální informa-
ce sledujte na internetových stránkách obce. Se 
Středočeským krajem jsme v intenzivním kontaktu 
a snažíme se maximálně urgovat požadavek na co 
možná nejrychlejší dokončení stavby.

reKOnStruKce KrajSKé 
KOmunIKace PSárSKá

Středočeský kraj měl v letošním roce rekonstruovat 
hlavní silnici v úseku od obecního úřadu na náves 
v Psárech. v současné době Kraj organizuje výběro-
vé řízení na zhotovitele. Zahájení prací Středočeský 
kraj plánoval na jaro 2019, avšak již nyní jsme byli 
informováni zástupci kraje, že teprve probíhá vý-
běrové řízení a pokud vše půjde hladce, tak stavba 
začne v letních měsících. Dopravní opatření budou 
projednávána až po podpisu smlouvy s  vítězným 
zhotovitelem. Až v této fázi bude moci obec Psáry 
podávat k dopravním opatřením a avizovaným uza-
vírkám připomínky. o  dalším vývoji vás budeme 
informovat na stránkách obce a v psárském zpravo-
daji.

reKOnStruKce ulIce 
na VáPence

Při projednávání dopravně inženýrského opatře-
ní, které řeší dopravu v  době výstavby, se zjistilo, 
že s  ohledem na rekonstrukci krajské komunikace 
Pražská nelze tyto stavby zkoordinovat. Dopravní 
omezení rekonstrukce krajské komunikace, která 
zahrnuje i výstavbu nového mostu u rubínu, jsou ta-
kového rozsahu, že další uzavírka v části Psár již není 
možná. Stavba se tedy musí posunout až po dokon-
čení rekonstrukce krajské komunikace. Pokud tedy 
proběhne akce kraje dle předpokladů v letošním ro-
ce, mohlo by se s vápenkou začít na jaře příštího roku.

OPraVa mOStKu V ulIcI 
za můStKem

Ještě před zahájením rekonstrukce krajské komu-
nikace bychom rádi provedli opravu mostu v ulici 
Za Můstkem. Cena za dodávku stavby je 2,4 mil. Kč 
včetně DPH a realizační firma by měla začít hned, 
jak to umožní počasí, ideálně na přelomu února 
a března tak, aby hlavní stavební činnost proběhla 
do konce května.
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OSVětlení V ulIcícH HlaVní, 
úzKá a za POtOKem

nové pouliční lampy v  ul. Hlavní nad křižovatkou 
s ul. Sportovců v Jirčanech byly připojeny a uvede-
ny do provozu v prosinci 2018. Doplnění osvětlení 
v ulici úzká a Za Potokem v Psárech se dokončilo 
v  průběhu ledna. v  budoucnu uvažujeme ještě 
o prodloužení osvětlení v ulici Za Potokem a to ve 
spolupráci s psárskými sportovci. Stožáry by mohly 
sloužit nejenom pro osvětlení ulice vedoucí k čistír-
ně odpadních vod, ale zároveň by mohly osvětlovat 
i fotbalové hřiště.

náKuP POzemKu u nOVé ŠKOly

Před dvěma lety jsme pro potřeby školy koupili po-
zemek o výměře 4000 m2, který přímo navazuje na 
areál nové základní školy. na zmíněném pozemku 
se předpokládá vybudování školní „farmy“, kde by 
školáci mohli pěstovat ovoce a zeleninu, ale i cho-
vat drobná zvířata. nyní jsme se rozhodli dokoupit 
dalších 15.000 m2 navazujícího pozemku za částku 
1,5 mil. Kč. v dnešní době se plocha pronajímá ze-
mědělcům, což v nejbližší době měnit nebudeme, 
ale z  dlouhodobého pohledu považujeme tento 
strategický nákup za rozumný a do budoucna důle-
žitý. obec Psáry se stala vlastníkem tohoto pozemku 
začátkem února.

PrOjeKt „reKOnStruKce Staré 
ŠKOly“

v říjnovém čísle jsme vás informovali o  přípravě 
projektu rekonstrukce staré školy, kterou by školá-
ci měli v červnu definitivně opustit. Stavební řízení 
stále běží a nepředpokládáme zásadní komplikace. 
Byla dokončena projektová dokumentace pro pro-
vedení stavby. v říjnu jsme podali žádost o dotaci 
z programu iroP ve výši 21 mil. Kč. Celkem se bude 
rozdělovat 420 mil. Kč. Podaných žádostí na rekon-
strukce a výstavby nových školek bylo celkem 123 
v souhrnné hodnotě ve výši 2,4 mld. Kč. náš projekt 
již prošel formální i  obsahovou kontrolou a  získal 
plný počet bodů. Případné získání dotace výrazně 
ovlivní termín skutečného zahájení samotné rekon-
strukce. rádi bychom, aby stavební úpravy pro-
běhly v období 2019/2020 a v září 2020 již mohla 
původní škola sloužit předškolákům z MŠ a malým 
dětem ve dvou dětských skupinách.

Co se v obci 
udělalo 12/2018–1/2019

Ing. Renáta Jašková

•	 oprava povrchů nezpevněných komunikací,
•	 sběr odpadků v příkopech a na veřejných pro-

stranstvích,
•	 příprava návsi na vánoční trhy a úklid po akci,
•	 vánoční výzdoba obce a její odstranění,
•	 úklid sněhu a posyp komunikací pro pěší i mo-

toristy,
•	 zdravotní a bezpečnostní prořezy stromů, úklid 

a odvoz větví,
•	 odstranění zeleně přesahující do komunikací,
•	 výměna plynového kotle v nájemním bytě,
•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí ex-

krementy, úklid kontejnerových stání na tříděný 
odpad, úklid autobusových zastávek včetně vy-
sypávání košů,

•	 výměna deseti košů poničených vandaly na sídli-
šti Štědřík, pobytové louce, v ulicích Javorová, Ke 
Kukaláku, K Junčáku, Pražská,

•	 oprava spár a výtluků na vybraných místních ko-
munikacích,

•	 osvětlení v ulicích úzká a U Potoka,
•	 výměna poničeného okna v Klubíčku po krádeži,
•	 oprava plynového kotle v  restauraci na návsi 

v Dolních Jirčanech.

REGULACE KVALITA VODYROZVODY VODOVODNÍ BATERIE

NABÍDKA PRÁCE

REFERENT ZÁKAZNICKÉHO SERVISU, SKLADOVÝ REFERENT
Budoucí referent by měl být samostatný, spolehlivý, mít organizační 
a komunikační dovednosti, určovat priority a schopnost dotahovat 
věci do konce. 
NÁPLŇ PRÁCE:
• denní komunikace se zákazníkem - písemná, telefonická
• systémový příjem zákaznických objednávek (SAP)
• manuální činnosti v souvislosti s příjmem a výdejem zboží ze skladu (max 20%)
• zástup kolegů či vedoucího skladu v nepřítomnosti
• účast při inventarizaci
• spolupráce s obchodním zástupcem daného regionu
• CRM
POŽADUJEME:
• ÚSO s maturitou
• znalost práce na PC, dobrá znalost MS Office
• ochota učit se novým věcem, chuť pracovat v týmu
• komunikační dovednosti a prozákaznický přístup
• schopnost hledat praktická a konstruktivní řešení
• komunikativní znalost angličtiny výhodou (není podmínkou)
NABÍZÍME:
• zaškolení na danou pozici je samozřejmostí
• pracovní doba Po-Pá (jednosměnný provoz)
• 25 dní řádné dovolené, 3 dny tzv. zdravotní dovolené
• služební mobilní telefon
• roční odměny (bonusy)

radek.pavel@comap.eu
www.comappraha.cz
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KanalIzace

obec v posledních letech řeší problémy s nedosta-
tečnou kapacitou stokové sítě, a  to především na 
kmenové stoce. Při výrazných deštích a zvýšených 
průtocích v kanalizaci dochází k zatápění jednotli-
vých nemovitostí. Dále se potýkáme s provozními 
problémy na čistírně odpadních vod Psáry (Čov)  
a  s  její nízkou hydraulickou kapacitou, především 
v období dešťů. v příštích letech plánujeme etapo-
vité navýšení její kapacity.

v budoucím časovém horizontu počítáme s navý-
šením kapacity páteřního kanalizačního sběrače, 
na který budou přepojeny dotčené stávající stoky 
a kanalizační přípojky. navržený profil potrubí je 
z původních 300 na 500 až 600 mm a celková délka 
1 187 m. na nový páteřní řad budou přepojeny dot-
čené stávající stoky a kanalizační přípojky v úseku  
od čistírny odpadních vod okolo psárského hřiště, 
ulicí Sportovní až na náves do Psár. Celá realizace 
proběhne společně s výstavbou povrchu komu-
nikace Pražská, Psárská a nového mostu u rubínu. 
investorem komunikace a mostu bude kraj a inves-
torem kanalizace obec Psáry. 

v průběhu února a  března projde rekonstrukcí 
a novým vystrojením jedna z pěti čerpacích stanic, 
ČSov ústav – Psáry vč. čerpadel a rozvaděče s dál-
kovým přenosem signalizace Fiedler.

všechny kroky, které jsem zmínila v tomto článku, 
budou rozloženy na několik následujících let. Díky 
nim bude pro obec zajištěna komfortní vodohos-
podářská infrastruktura na několik příštích desetiletí.

Vodo hospo dářská 
infrastruktura 
a plány do 
budoucna

Vlasta Málková, 
místostarostka

rozvoj vodovodní a  kanalizační sítě je jednou 
z   prio rit obce a  věnujeme ji stálou pozornost. 
Součástí příprav pro vybudování kvalitní a ucelené 
infrastruktury pro naši obec je „Plán rozvoje vodo-
vodů a kanalizací Středočeského kraje“ (PrvKUK). 
Důvodem jsou výrazné změny vodohospodářské 
infrastruktury od posledního platného znění z roku 
2004. Změny se týkají výstavby nového vodovod-
ního přivaděče, zkapacitnění kanalizačního potrubí 
a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod (Čov). 
Mají za cíl zlepšit stávající stav vodohospodářské in-
frastruktury v obci.

VODa

Z důvodů nedostatečné kapacity stávajících zdrojů 
řešíme posílení zásobování vodou z  Posázavského 
vodovodu (Želivka), ze kterého budou v  koneč-
ném stavu zásobovány oba hlavní vodojemy (vDJ) 
v obci, tj. vDJ vysoká a vápenka. v první etapě vý-
stavby bude vodovod napojen do čerpací stanice 
Štědřík, odkud budeme vodu čerpat přes stávající 
vodovodní síť do vDJ vysoká. Druhá etapa zahr-
nuje dobudování přivaděče od čerpací stanice do 
vDJ vysoká, čímž bude zajištěn gravitační nátok. 
Posledním krokem bude dobudování přivaděče ve 
směru vDJ vápenka, který připojíme k realizaci no-
vého povrchu komunikace na vápence. v prostoru 
stávajícího vDJ vysoká je naplánován nový objekt 
vDJ vysoká ii.  Délka nově budovaného řadu bude 
cca 5300 m. 

Dalším krokem vpřed je zprovoznění dálkových 
přenosů Telemetrie a  Datahostingu. Umístili jsme 
monitorovací sestavy na vodojemy, AT (automatická 
tlaková) stanice a obecní vrty. Dálkový přenos nám 
umožní snadnější hledání závady v systému, kontro-
lu množství vody ve vodojemech, měření tlaku v AT 
stanicích, diagnostiku stavu objektů a v neposlední 
řadě bude kontrolovat hladinu vody ve vrtech.
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POSÁZAVSKÝ VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
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Představujeme 
realizační tým 
nové školy

Ing. Lucie Libovická, 
redaktorka

V minulých číslech Psárského zpravodaje jsme 
představili několik odborníků z realizačního týmu, 
který zajišťuje průběh stavby nové školy. Tentokrát 
se můžete seznámit s Ing. Františkem Kyznerem.

Pane inženýre, mohl byste čtenářům popsat náplň 
své práce na stavbě nové školy?

na projektu se podílím jako technický dozor sta-
vebníka a koordinátor BoZP. Mým úkolem je pře-
devším ohlídat, aby stavba byla prováděna podle 
projektové dokumentace, byly dodržovány tech-
nologické postupy jednotlivých činností, a sledovat 
časový i finanční průběh díla. Dále pak dbát na to, 
aby byly dodržovány zásady bezpečnosti práce.

V jaké fázi se stavba aktuálně nachází?

U hlavních stavebních objektů se nyní pracuje ze-
jména na střešní konstrukci, abychom dokončili 
hrubou stavbu a  výrazně tak omezili vnikání sráž-
kových vod do konstrukce. Souběžně se pracuje 
také uvnitř objektů především na rozvodech tech-
nických zařízení budov a na venkovních areálových 
inženýrských sítích.

Na stavbě se pracuje již více než 10 měsíců. Jde za-
tím vše podle plánu? Mohou se rodiče spolehnout, 
že 1. září se škola opravdu otevře?

Problémy se vyskytují na každé stavbě, ale celý 
tým od investora po zhotovitele stavby odvádí 
maximum, abychom je vyřešili a 1. září mohly děti 
nastoupit do nové školy. Moje maminka vždycky ří-
kávala: „Na každé stavbě se ti chlapi hrozně dlouho 
vrtají v zemi, ale jakmile vylezou nahoru, jde to ráz 
na ráz.“ Pevně doufám, že to bude platit i v tomto 
případě.

Je stavba nové školy v Psárech z vašeho pohledu 
něčím výjimečná?

Škola v  Psárech určitě výjimečná je, ne snad ani 

nějakou neobvyklou technologií, ale pro mě spíš 
celkovou vizí. Je cítit, že architekti měli ve svém ná-
vrhu od začátku jasně zakomponovanou představu, 
že škola musí být ve svém pojetí moderní, otevřená 
invenci dětí, pracující s jejich kreativitou. Prostě tako-
vá „open mind“ škola. Prostory s variabilním děle-
ním prostoru, terasy pro trávení volného času, výuka 
na chodbách a řada dalších věcí. Já osobně jsem 
takový styl výuky zažil až na vysoké škole. odklonit 
se od zaběhnutého konzervativního modelu a na-
bídnout dětem toto už na základní škole je pro mě 
tím, co dělá školu v Psárech speciální. obdivuji také 
přístup pana starosty, poněvadž se do tohoto pro-
jektu pustil s náležitou energií, ačkoliv bylo jasné, že 
to nebude snadný úkol. Doufám, že to všechno ab-
solventi psárské školy jednou ocení.

Ing. František Kyzner (na fotce v modré přilbě) je 
absolventem stavební fakulty ČVUT v  Praze. Na 
stavebnictví ho vždy lákalo, že je to živý obor, je-
hož výsledkem je něco hmatatelného. Ačkoliv se 
v průběhu času vyléčil z některých iluzí, své volby 
nelituje ani dnes.
FRAM Consult a.  s. zajišťuje technický dozor na 
škole v Psárech. Je to firma s více než dvacetiletou 
historií působící v  oblasti projekt managementu, 
dozorování staveb a  finančního controllingu sta-
veb. Původně se zaměřovala hlavně na velké želez-
niční projekty, nyní se podílí na řadě významných 
dopravních a pozemních staveb. Mezi její zajímavé 
projekty z poslední doby patří například participa-
ce na rekonstrukci Národního muzea v Praze, sou-
činnost při výstavbě na Letišti Praha nebo nedávno 
skončená rekonstrukce Ústavního soudu v Brně.
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Od pramene 
po soutok

Josef Hájek

rok se s rokem sešel a opět se blíží třetí sobota ve 
třetím měsíci v roce a s tím spojený už druhý ročník 
jarního pochodu „od pramene po soutok“.

Hlavně díky těm, které v loňském roce neodradilo 
mrazivé počasí, se vydáme podél Zahořanského 
potoka až do Davle. Po cestě 
nás čeká svačina v  podobě 
opečených buřtů i  zahřátí 
u pravého finského ohně. 
v  druhé části pochodu 
si užijeme dobrodruž-
ný úsek s  překonáním 
pěti brodů. Patnácti-
kilo metro vým pocho-
dem splníme nejen 
doporučenou denní 
dávku 10 000 kroků, 
ale i něco navíc. Těšíme 
se na všechny v sobotu 
16. března 2019 v 8.30 
hod. na pohádkové lou-
ce v  Dolních Jirčanech 
(křižovatka Javorová a  Ke 
Kukaláku), na psárské účastníky 
pak v 9.30 hod. na hřišti v Psárech.

registrujte se na mihely@psary.cz nebo na 
tel. 602 714 101 (Málková)

Podrážkám zdar!

Zveme vás 
do divadla

Autobus plný divadelních fandů z  Dolních Jirčan 
a Psár zamíří v pátek 5. dubna do pražského Studia 
DvA na divadelní adaptaci legendárního hudební-
ho filmu Šíleně smutná princezna, který si zamilo-
vali diváci již několika generací. Je to známý příběh 
prince a princezny ze sousedních zemí, kteří mají 
na přání svých otců a jejich rádců uzavřít sňatek, ale 
rozhodnou se partnera si vybrat sami.

odjíždíme v 17.00 hod. z tradičních zastávek Psáry, 
Psáry oú a Dolní Jirčany. vstupenky lze zakoupit již 
nyní v pokladně oú za cenu 350 Kč (o 50 % nižší 
než v divadle).

DISKuzní StřeDa
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou vlastou Málkovou. Setkání se 
koná na obecním úřadu v Psárech dne 13. břez-
na od 14 hodin.

Setkání seniorů – 
země inků
Zveme vás na další setkání z cyklu Setkání seniorů, 
které se uskuteční dne 4. dubna od 15 hodin na 
obecním úřadu. Tentokrát se můžete těšit na vyprá-
vění o zemi inků – Peru a Bolívii. o své cestovatelské 
zážitky do těchto exotických zemí se s vámi poděli 
Marcela Miklová. navštívíme Limu, Cusco, Machu 
Picchu, Puno, jezero Titicaca, La Paz a mnoho dal-
ších míst. Těšíme se na vás!

Jiří Adámek

Květoslava Beldová

Jarmila Benešová

Jiří Dewath

Jaroslav Dolanský

Jan Fechtner

Růžena Homolková

Zdeněk Chlum

Marie Chudáčková

Anna Jirsová

Miloš Sochor

Milan Šumera

Vladimír Veselý

Jan Vyskočil

Květoslava Zemanová

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v březnu a dubnu
oslaví svá významná životní jubilea!

KnIHa O HIStOrII

Děkujeme všem za zapůjčení fotografií a doku-
mentů ke knize o historii obce. Zapůjčené fotogra-
fie si můžete vyzvednout na oú po předchozí do-
hodě s  místostarostkou, paní vlastou Málkovou

malkova@psary.cz, tel. 602 714 101

Sociální a kulturní 
komise
Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise
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Výlet  
na zámek  
Sychrov

Ing. Jitka Svobodová

Sociální a kulturní komise vás zve na první letošní 
výlet, tentokrát do severních Čech.

vyjedeme v dopoledních hodinách a naší první za-
stávkou bude neogotický zámek Sychrov, bývalá re-
zidence rodu rohanů. nahlédneme do bohatě zdo-
bených interiérů, seznámíme se s největší sbírkou 
francouzského portrétního umění ve střední Evropě 
a uvidíme jediné české klasické královské apartmá. 
okolí zámku tvoří půvabný anglický park s mnoha 
romantickými zákoutími. Po prohlídce zámeckého 
areálu poobědváme v nedalekém hostinci.

Až se posilníme, vydáme se do nedalekého města 
Turnov. Ten se nachází na řece Jizeře, v místech, kde 
širé rovné pláně přecházejí do podkrkonošské pa-
horkatiny v centru Českého ráje. Zde navštívíme ex-
pozici českého granátu a granátového šperku, jejíž 
součástí je malé muzeum. Prohlídka začíná těžbou 
granátu v Českém středohoří a broušením kamenů 

na historických i současných strojích, následují ná-
zorné ukázky výroby šperků. Samozřejmostí je pro-
dejní prostor, odkud si bude možné odvézt památ-
ku na návštěvu Turnova.
•	 výlet se uskuteční v pátek 15. března.
•	 odjezd z obce v 8.30 hod., návrat domů v pozd-

ně odpoledních hodinách. Doporučujeme teplé 
oblečení, v zámku bývá v tomto období chladno.

•	 Cena: 400 Kč pro trvale hlášené občany a pro 
ostatní 500 Kč.

•	 Cena obsahuje dopravu, vstupné do zámku, 
oběd, návštěvu Galerie českého granátu.

•	 Částku zaplaťte v  pokladně oú nejpozději do 
8. 3.

Bližší informace u vlasty Málkové:  
malkova@psary.cz nebo tel. 602 714 101.

Léčebný pobyt  
v lázních 
na Slovensku
Sociální a  kulturní komise připravuje pro občany 
našich obcí řadu zajímavých akcí, výletů a pobytů. 
Letos poprvé je však v  nabídce týdenní léčebný 
pobyt v lázních na Slovensku. Čeká na vás nejen lé-
čebný program a relaxace, ale i výlet do Maďarska 
a večer ve sklípku.
•	 Kdy: 9.–16. listopadu
•	 Kde: Hotel Park, Hokovce
•	 Ubytování: dvoulůžkové pokoje s  balkonem 

a sociálním zařízením. Za příplatek lze objednat 
jednolůžkový pokoj či pokoj s výhledem do par-
ku.

•	 Stravování: plná penze

Program:
•	 sobota – odjezd ze Psár do Dudinců/Hokovce,
•	 neděle – ubytování, vstupní lékařská konzultace, 

volný program, večeře,
•	 pondělí – pátek procedury dle individuálního do-

poručení lékařem,
•	 sobota – návrat domů.

V ceně jsou zahrnuty i dva výlety:
•	 večerní ochutnávka vín spojená s bohatou večeří 

v zámeckém sklípku za tónů harmoniky,
•	 výlet do Szentendre, starobylého města 

v Maďarsku, spojený s návštěvou muzea marci-
pánu.

v případě zájmu lze doobjednat řadu dalších výletů.

Cena léčebného pobytu s plnou penzí a dopravou 
je 7730,- Kč (v ceně není zahrnuto pojištění 250 Kč 
a místní poplatek 30 Kč/osoba/den).

Svůj pobyt si můžete do konce března zarezervovat 
na oú zaplacením nevratné zálohy 1000 Kč.

Bližší informace u vlasty Málkové:  
malkova@psary.cz nebo tel. 602 714 101.

FOTOSOUTĚŽ
i v letošním roce vyhlašuje obec fotosoutěž, tento-
krát na téma Kolik podob má voda.

PODmínKy PrO zaSlání fOteK
•	 kdy: do 31. července 2019
•	 jak: v elektronické podobě
•	 kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
•	 co: barevné nebo černobílé fotografie ve for-

mátu naležatO v co nejlepší kvalitě (alespoň 
4 MP) bez úprav

•	 nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny
•	 max 10 ks fotografií od jednoho autora 
•	 nezapomeňte uvést své jméno, adresu a titulek 

k fotografii

tIPy - Každý z  vás má jistě v  archivu pěknou 
 fotografii zachycující vodu v kapalném stavu, ať už 
je to moře, řeka, vodopád, jezero či potok. Možná 

objevíte i její pevné skupenství ve formě ledovce, le-
dové kry, ledopádu, rampouchu nebo sněhu. A ne-
zapomeňte ani na další možnost – podobu plynnou, 
kterou může představovat třeba pára nebo mlha.

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

Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejně-
ním v materiálech obce Psáry.
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každý týden
úterý Korálkování 15.00 Mozaika
stře-

da Zdravotní cvičení 9.00 Laguna
březen

5. 3. Reiki, předávání energie 18.00 Mozaika
6. 3. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
7. 3. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

11. 3. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
12. 3. Keramika 9.00 Laguna
13. 3. Výuka country tanců 10.00 Laguna
13. 3. Diskusní středa 14.00 OÚ
14. 3. Kavárnička 10.00 Mozaika
14. 3. Paměťová posilovna 15.00 OÚ
15. 3. Výlet Sychrov 8.30 před OÚ
16. 3. Jarní pochod 9.30 před OÚ
20. 3. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
21. 3. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
26. 3. Keramika 9.00 Laguna
27. 3. Výuka country tanců 10.00 Laguna
28. 3. Reiki, předávání energie 9.00 Mozaika
28. 3. Paměťová posilovna 15.00 OÚ
duben

2. 4. Reiki, předávání energie 18.00 Mozaika
3. 4. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
4. 4. Setkání seniorů – Peru 14.00 OÚ
4. 4. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
9. 4. Keramika 9.00 Laguna

10. 4. Výuka country tanců 10.00 Laguna
11. 4. Paměťová posilovna 15.00 OÚ
15. 4. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
17. 4. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
18. 4. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
18. 4. Kavárnička 10.00 Mozaika
23. 4. Keramika 9.00 Laguna
24. 4. Výuka country tanců 10.00 Laguna
25. 4. Reiki, předávání energie 9.00 Mozaika
25. 4. Paměťová posilovna 15.00 OÚ

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

KALENDÁŘ AKCÍ
Pro SEniorY

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

ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 17.30 hod.

Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

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

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

Akce se koná v rámci projektu MAP II pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044

Vstupné dobrovolné

PRAVIDLA NEJSOU POVIDLA
ANEB CO JE ZÁKLADNÍM OPĚRNÝM 

BODEM ZDRAVÉ RODINY  

Během krátké ale výživné přednášky se dopracujeme                       
k jednoduchým odpovědím na tyto otázky. Žádné obecné,     
nudné    a rozředěné informace, ale výživný „fresh-juice“!               
O některých informacích s překvapením zjistíte, že je prostě 
potřebujete ke svému životu a pohodě u vás doma. 
Vše proběhne ve vlídné a pohodové atmosféře…ale bude to 
napínavé a inspirující! 

PhDr. Marek Herman 
Dlouhodobě se zaměřuje na sebepoznání a výchovu malých dětí 
do šesti let. Je sympatický svým osobním zaujetím, se kterým 
svoje semináře vede. Přednáší na Universitě Olomouc, VŠE Praha, 
Jihočeské universitě, napsal knihu „Najděte si svého marťana“, 
která se stala bestsellerem českých rodičů a učitelů.  

Místo je nutné předem rezervovat na www.psary.cz

Psárský  
sedmiboj 

Mgr. Martina Jedličková

Bez ohledu na to, co momentálně vidíte za oknem, 
jaro přijde. nezadržitelně se blíží a s ním i první 
z řady akcí pro děti, které obec Psáry letos pořádá. 
Sportovní zápolení pod vápenkou, ať již jeho název 
zní Psárský sedmiboj či Putování za psárským pokla-
dem, si během let získalo své věrné příznivce. Jsou 
jimi ti, kteří se nebojí jakékoliv výzvy a odhodlaně 
čelí jak fyzickým nástrahám soutěže, tak i hlavola-
mům a logickým hříčkám, které si pro ně na trase 
chystají pořadatelé. 

nejinak tomu bude i letos. Jaro pro psárské a jirčan-
ské „bojovníky” začíná 27. dubna na startu pod 
Vápenkou. Překvapením zůstává, zda se i letos sou-
těž oblékne do nového a nabídne soutěžícím další 
inovace např. podle některé z populárních televiz-
ních soutěži, kde vítězem může být každý bez ohle-
du na čas. nebo dá přednost klasice a bude opět 
připomínat kombinaci rychlosti, fyzické zdatnosti, 
důvtipu a půjde opět o medaile. Kdo ví? Proto se 
nechte překvapit a 27. 4. po poledni se přijďte vy, 
dospělí, podívat do Psár k vápence a vy, děti, nám 
přijďte předvést, jak jste za ten rok zase o trochu 
rychlejší a zdatnější.

Jedno totiž zůstává jisté. Ať již soutěž bude mít ja-
koukoliv podobu, vždy půjde o kombinaci dobré zá-
bavy a sportu, takže trénujte a my se na vás těšíme!

Bližší informace o časech zahájení, registracích 
a startovném najdete na www.psary.cz či v letáč-
cích ve svých poštovních schránkách.
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péči. Předzahrádka u čekárny v Jirčanech přináší ra-
dost mnohým z nás, klobouk dolů před autory, stálá 
péče je stejně cenná jako nápad a výsadba. Pozor na 
druhy rostlin, které při malé péči přerůstají do chod-
níků, jako je např. břečťan, skalníky nebo pokryvné 
jalovce, a pozor i na vysoké keře, které zneprůchod-
ní chodník a  zakryjí dopravní značky. nevhodné 
jsou dřeviny, které se rozklesávají vlastní tíhou větví 
nebo sněhu. vhodné jsou naopak netrnité odolné 
kompaktní keře nízkého vzrůstu. ve středně vlhké 
zahradní půdě na slunci a v polostínu se bude dařit 
tavolníku japonskému (Spiraea japonica), tavolní-
ku Bumaldovu (Spiraea bumalda), mochně křovité 
(Potentilla fruticosa), meruzalce (ribes sp), třezalce 
křovité (Hypericum calycinum), v polostínu se bude 
dařit barvínku (vinca minor). velmi dobrou volbou 
jsou zde i trvalky, ideálně s postupným nakvétáním. 
Až se rozrostou, odkopky můžeme přesadit jinam 
nebo darovat sousedům. na zastíněných místech 
se osvědčí stálezelená bergenie v odrůdách hos-
ta a podzimní astry (např. Aster dumosus v odrů-
dách), na suchých slunných stanovištích netřesky 
a rozchodníky. Předzahrádkám prospívá jednodu-
ché členění. Pokud se pustíme do náročných tvarů, 
měly by mít systém, a v každém případě přiměře-
nou péči.

vstupní část zahrady je reprezentativní. vypovídá 
o majitelích a pro ně samotné je uvítáním. Tmavému 
loubí nebo vstupu zarostlému větvemi chybí světlo 
a s ním vlídnost a pohoda. Upravený chodník, tráv-
ník, kvetoucí keře a květiny jsou naproti tomu ote-
vřenou náručí.

v části zahrady skryté pohledům zvenčí je vhodné 
místo pro odpočinek. nemělo by chybět posezení, 
může tu být i krb, gril nebo ohniště. intimitu místa 
posílí okrasné keře, živý plot nebo pergola či treláž 
s pnoucími rostlinami. U vchodu, který je nejblíže ke 

kuchyni, je praktické založit záhon s bylinkami a tro-
chou zeleniny. Pokud je umístěn u terasy s poseze-
ním, bylinky zpříjemňují pobyt svými květy, jemnou 
vůní a některé odpuzují hmyz.

nepostradatelné místo má v zahradě užitkový zá-
hon, alespoň pro sezónní zeleninu a jahody k přímé 
spotřebě. Měl by být na osluněném místě s dobrý-
mi vlhkostními poměry, v dosahu retenčních nádrží 
nebo jiné vody k závlaze. vhodné je přistínění ovoc-
ným stromem.

nezbytnou součástí větší zahrady je ovocný sad. 
v  malé zahradě může být alespoň jeden zakrslý 
stromek s  ovocem ke spotřebě, tedy s  konzumní 
zralostí plodů do konce září. A neměly by chybět 
maliny, rybíz, angrešt. Podle prostorových možnos-
tí a v souladu s vlastní touhou po méně obvyklých 
druzích můžeme vysadit i černý jeřáb, mišpuli nebo 
kdouloň.

v zastíněném koutu zahrady nezapomeneme umís-
tit kompost, místo pro zázračnou proměnu trávy, lis-
tí, nahnilého ovoce a plevelů v úrodnou zem.

Krásné předjaří!

Aby naše 
zahrádky byly 
jako z pohádky

Ing. Drahomíra Kolmanová, 
zahradní architektka

Letošní zima se počátkem února konečně ohlásila 
s královskou sněhovou nadílkou. Bělostný koberec 
skryl záhony, cesty a trávníky, načechral smutné ke-
ře, zvýraznil elegantní linie stromů. najednou může-
me vidět souvislosti dosud zahalené. Možná uvítáte 
malé zamyšlení nad tím, jak posílit v zahradě systém 
a řád.

Zahrady jsou od nepaměti důležitou součástí lid-
ských sídel. Živí své majitele, přináší jim do života 
zdraví, krásu, pohodu. Jak upravit zahradu tak, aby 
nám v ní bylo opravdu dobře?

Jednotný recept není – každý jsme jiný, máme své 
zájmy, představy o životě, jiné nároky na své prostře-
dí a jiné estetické cítění. Pro všechny ale platí základ-
ní pravidla.

Každá část zahrady plní svou specifickou roli. Pokud 
se nám podaří je respektovat, získá zahrada řád. 
Když zvládneme toto pravidlo, prostor zahrady se 
uklidní a získá přirozenou eleganci.

Předzahrádka je upravená plocha vně plotu. v ná-
vaznosti na článek renaty Jaškové v minulém zpra-
vodaji se této části věnujeme podrobněji. Pokud 
ji máte na cizím pozemku, je nutné mít souhlas 
vlastníka. Jsou to nejčastěji pásy podél cest nebo 
chodníků. obvykle je porůstají živé ploty nebo tráv-
ník, mohou být i květinové z letniček nebo trvalek. 
Doporučuji jednoduchost a  malou náročnost na 

Silvestrovský 
výšlap

Jaroslava Bártová

obyvatelé Psár a Jirčan se již poněkolikáté setkávají 
i na Silvestra. Každý rok se nás sejde víc a víc, a tak 
tomu bylo i letos.

někdo sedí u  televize, někdo má rád vycházky. 
Patříme k té druhé skupině, a tak jsme i letos vyrazili 
na silvestrovský výšlap. Jde se za každého počasí, 
protože v přírodě je vždy krásně. Letos nám poča-
sí přálo a spíše se zdálo, že se blíží velikonoce než 
konec roku.

naplánovali jsme cestu ze Psár přes chatovou ob-
last lesem do Sulic až k  restauraci U  Zdenky. Po 
občerstvení jsme se vraceli lesem dolů kolem chat, 
pak novou zástavbou přes Psáry a Jirčany do svých 
domovů.

Loučili jsme se příjemně unaveni a spokojeni, na-
vzájem si popřáli štěstí a hlavně zdraví do nového 
roku.

Již teď se těšíme na další setkání. Pojďte příště s ná-
mi, určitě se vám to bude líbit.

Stalo se
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Lze vidět 
mikroorganismy 
pouhým okem?

Renáta Kopanicová

oba ročníky žáků pátých tříd společně s ročníkem 
šestým si v hodině přírodovědy a přírodopisu moh-
ly vyzkoušet jednoduchý experiment, který jim 
umožnil objevit neviditelný svět mikroorganismů. 
Každý z  nás dobře ví, že mikroorganismy nejsou 
pouhým okem vidět a že k jejich pozorování potře-
bujeme mikroskop. Žáci se však mohli na vlastní oči 
přesvědčit, že jeden samostatný mikroorganismus, 
například bakterie, vidět opravdu není. Když se ale 
namnoží v kolonii, tak jsou v podobě různobarev-
ných teček, flíčků či skvrnek dobře pozorovatel-
né pouhým okem. Taková kolonie má až několik 
 miliard bakterií.

Doma jsme si připravili do Petriho misek živnou pů-
du pro růst mikroorganizmů, tzv. kultivační média. 
návod na přípravu jsme získali na letním vědeckém 
kempu, který pořádala Akademie věd Čr. Pak už 
stačilo žákům vysvětlit, jak správně toto médium 
kontaminovat, a mladí vědci se mohli pustit do prá-
ce. nejjednodušší způsob kontaminace je odklopit 
víčko Petriho misky a nanést bakterie pomocí prstu 
na médium, poté misku přiklopit víčkem a  otočit 
dnem vzhůru, opatřit štítkem s datem a popisem 
vzorku.

Mladí vědci se však nespokojili s jednoduchou vari-
antou, každý chtěl mít jiný vzorek, aby je bylo možné 

porovnávat. obdrželi chirurgické rukavice i kapátka 
a s chutí a nadšením se pustili do práce a bádání. 
Kontaminovali svá média nejrůznějšími vzorky: 
např. prstem setřeli školní lavici, klávesnici u počíta-
če, podlahu ve třídě, v šatně nebo na toaletách, dá-
le nanášeli vzorky stěrů ze zubů, doplněné vzorkem 
zubní pasty, vzorek vody z louže, vzorek vody z vo-
dovodu, vzorek sliny atd. Pak už jen museli 48 ho-
din čekat, co se objeví. Jelikož jsme experiment 
uskutečnili v pátek, tak v pondělí na vědce čekalo 
překvapení v podobě narostlých kolonii mikroorga-
nismů, které měly různé barvy (červenou, růžovou, 
bílou či žlutou) a strukturu. Žáci nesměli vzorky ote-
vírat, vyhodnocení prováděli přes uzavřené Petriho 
misky. Zjištěné výsledky byly překvapující. vědci si 
vzorky pečlivě prohlédli a následně vyhodnotili. Jak 
vše dopadlo? nejvíce mikroorganismů se nacháze-
lo na podlaze v šatně. Chlapecké toalety obsahují 
více mikroorganismů než dívčí. Klávesnice u počí-
tače je mikroorganismy zcela zamořená. Zuby jsou 
rájem pro mikroorganismy, ale na místě, kde byla 
na vzorku nanesena zubní pasta, téměř žádné mi-
kroorganismy nenarostly (má antibakteriální účin-
ky). ruce po umytí antibakteriálním mýdlem mají 
ve vzorku méně bakterií než ruce nemyté, voda 
z kohoutku ani sliny neobsahují mnoho mikroorga-
nismů, oproti tomu voda z louže je mikroorganismů 
plná atd.

Žáky vědecko-badatelský experiment velice bavil 
a  byl pro ně příjemným oživením výuky. Hlavním 
přínosem však byl vlastní prožitek žáků, praktické 
zpracování a následné vyhodnocení získaných vý-
sledků, což nenásilně vedlo k upevnění a lepšímu 
pochopení probraného učiva. Doufám, že i  v bu-
doucnu v nové škole bude více možností pro expe-
rimentování či zařazování badatelsky orientované 
výuky do vyučování.

Školní exkurze 
do čističky

Filip Pastierik, třída 4. A

v listopadu 2018 jsme se my, žáci 4. A a 4. B, zúčast-
nili výletu do čističky odpadních vod. na to, jak se 
čistí voda, se s námi šla podívat i paní místostarostka 
vlasta Málková.

Asi po dvacetiminutové chůzi jsme se ocitli za fot-
balovým hřištěm v Psárech, kde se čistička nachází.

Šedá jednopodlažní budova, nádrže s vodou, růz-
né vodovodní trubky, to jsme viděli zvenku. Uvnitř 
čističky to bylo zajímavější. všude samé kanály plné 
bublinek, kde se špinavá odpadní voda proměňuje 
v čistou, vracející se zpátky do přírody. Areálem nás 
prováděl a na naše zvídavé otázky odpovídal pan 
Pavel Kylar, který v čističce pracuje.

Mně osobně se na tom nejvíc líbí, že nepijeme vo-
du špinavou, ale pitnou vodu. Byl tam velký zápach, 
a proto bych do čističky přidal voňavky.

Hurá  
na led

Renáta Dlouhá

výuka tělesné výchovy není v podmínkách psárské 
školy vůbec jednoduchá. Jediná „minitělocvična“ 
v hlavní budově se z kapacitních důvodů promě-
nila v  krásnou třídu, čímž ale skončila i  poslední 
možnost, byť z  prostorových důvodů více méně 
krizová, výuky tělocviku na půdě školy. naštěstí mů-
že škola využívat v období podzimu a jara jirčanské 
hřiš tě a v zimě si najímá pro sportovní vyžití dětí jed-
nu z tenisových hal.

v letošním školním roce ale vedení školy nabídlo 
svým malým sportovcům novinku. v rámci podpo-
ry maximálního všestranného pohybového rozvoje 
se rozhodlo využít nedaleké kryté hokejové haly 
ve vestci a za finanční podpory obce vyslat všech-
ny  své žáky třikrát na bruslení. Hala je rozměrově 
sice trochu menší, ale přesto nabízí plochu, kterou 
mohou současně využít dvě třídy. K  dispozici dě-
ti mají nejen zcela dostačující ledovou plochu, ale 
naprostí začátečníci mohou využít i podpůrné po-
můcky, které jim pomohou při bezpečném pohybu 
na ledě. A protože se najdou i vstřícní rodiče, kteří si 
mohou vyšetřit chvilku a tu dětem spolu s učitelka-
mi věnovat, užije si v průběhu tohoto školního roku 
každá třída tři hodiny bezpečného „řádění“ na ledě.

Jelikož poslední zimy zamrznutí místních rybníčků 
příliš nepřejí, mají tak všechny děti základní školy 
Amos možnost naučit se základům bruslení a kro-
mě toho si také užít společné chvilky jinak než ve 
třídě.

autodoprava novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny c

Škola
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Děti rozdávají 
radost

Renáta Kizurová

Závěr roku 2018 byl protkán laskavými činy malých 
školáků. v listopadu jsme v prvních třídách oslavili 
Světový den laskavosti a navštívili Domov Sulická. 
Malí laskavci zazpívali, přednesli básničky a předa-
li vlastnoručně vyrobené dárečky lidem se zdra-
votním postižením. Prvotní obavy dětí brzy spadly 
a prvňáčci se nebáli předat dárky, potřást si rukou 
a dokonce došlo i na objetí. Děti měly příležitost vi-
dět hodně radosti v očích lidí z Domova, které svou 
přítomností potěšily.

Před vánočními svátky se naši malí laskavci z prvních 
a druhých tříd zapojili do projektu Ježíškova vnou-
čata. Děti vyrobily krásná přání, která jsme poslali 
do Českého rozhlasu. Připojili jsme se tak k výzvě 
Martina ondráčka, který sliboval velké překvape-
ní a možnost stát se součástí něčeho velkého. Tak 
se i stalo a do budovy Českého rozhlasu přišlo ze 

všech koutů České republiky nespočet balíčků, kra-
bic, obálek s  ručně vyráběnými přáníčky od dětí, 
které se společně s čokoládami odesílaly do domo-
vů seniorů. Jsme moc rádi, že jsme se stali součástí 
tohoto krásného projektu!

„Tím nejlepším způsobem, jak získat štěstí, je rozdá-
vat jej ostatním.“

Komparativní 
výzkum 
výuky matematiky

Renáta Kizurová

od roku 2014 se národní ústav pro vzdělávání 
(núv), což je školské poradenské zařízení a zaříze-
ní pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
zaobírá komparací výuky matematiky podle meto-
dy prof. Milana Hejného 
a výuky matematiky pod-
le standardních učebních 
textů a klasických metod.

Cílem projektu s názvem 
Komparativní výzkum vý-
uky matematiky u  žáků 
1.–5. ročníku ZŠ je popsat 
didaktické a  psychodidaktické parametry výuky 
matematiky na 1. stupni ZŠ. na základě pořízených 

videonahrávek vyučovacích hodin provést analýzu 
efektivity výuky matematiky na 1. stupni ZŠ s důra-
zem na porovnávání většinově realizované tzv. „kla-
sické“ výuky a výuky podle metody prof. Hejného.

naše základní škola Amos se stala součástí této 
studie a  vstoupila do anonymního šetření núv. 
v 1. a 4.  třídě, které vedou paní učitelky Kizurová 
a Matoušová, byly v  listopadu a prosinci pořízeny 
videonahrávky čtyř vyučovacích hodin.

odborná pracovní skupina během realizace vý-
zkumného šetření sleduje také to, zda různé pří-
stupy k výuce přinášejí i vedlejší benefity, například 
pozitivní ovlivnění 
čtenářské gramot-
nosti, rozvoj pozitivní-
ho učebního klimatu 
ve třídě, dovednost 
věcné a  konkrétní 
argumentace, zájem 
o řešení matematických úloh aj., ale také to, zda mo-
hou být pro některé skupiny žáků nevhodné.

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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Vánoce  
v Příbrami

Monika Mazúrová

víte, kde se vyskytuje endemit Hadus prasohlavus 
březohorenzis? Že ne? Děti ze 6. A i z 5. A to už vědí. 
A vy můžete stejně jako my zajet v prosinci nasát vá-
noční atmosféru do Březových hor do hornického 
skanzenu v Příbrami.

Stojí tam stará hornická chalupa skromné rodiny 
příbramského havíře ze 17. století, kde si s dětmi 
můžete upéct perníčky vtlačované do původních 
příbramských forem na perníky, vyrobit si vánoční 
ozdobičku z korálků, v teple chaloupky namalovat 
figurku do betlému, odlít z olova svůj osud na další 
rok, a to vše za zvuků dud, kytary či houslí se zpěvem 
vánočních koled.

Příjemní řemeslníci i řemeslnice tam ochotně s dět-
mi tvoří vánoční drobnosti. U perníčků byl kouzel-
ný dědeček s pravými vousy, který dětem, aby prý 
byla u pečení i  trochu legrace,  vytvořil z perníko-
vého těsta hada, který se prý vyskytuje pouze zde 
v Březových Horách v Příbrami.

Děti si zde připomněly, jak se dříve skromně slavily 
vánoční svátky, jaké jídlo se připravovalo a čím se 
po večerech v rodinách havířů děti i dospělí bavili. 
vyřezávaly se figurky do betlémů nebo se připravo-
valy ozdoby z chlebového těsta.

Kromě této ochutnávky vánočních zvyků se mohly 
děti projet důlním vláčkem v  dole Anna, kde ve-
de krásně vánočně vyzdobená štola sv. Prokopa, 

seznámily se s významem pojmu cáchovna v hor-
nictví a viděly spousty důlního zařízení. Den jsme si 
skvěle užili i díky čerstvému sněhu. na dvoře skanze-
nu mezi důlní technikou děti při pauze vyráběly ob-
rovské sněhové koule. Bohužel hornického sněhu-
láka už jsme z časových důvodů dokončit nezvládli.

Agentura Pragotour, se kterou jsme byli poprvé, 
nás nezklamala, ba naopak. Přijel autobus s panem 
průvodcem, který dětem celou cestu vyprávěl vše 
o příbramském kraji a životě horníků. Agentuře tím-
to děkujeme a našemu vedení i rodičům děkujeme 
za podporu takovýchto akcí pro děti. Už teď se těší-
me na další akce pro třídu.

Soutěž 
o bačkůrky

Žabičky a Silvie Seglová

v  průběhu měsíce ledna se předškoláci ze třídy 
Žabičky zapojili do soutěže o bačkůrky pro celou 
třídu. Podmínkou soutěže bylo obkreslit chodidlo 
dítěte na čtvrtku, poté ho vystřihnout, nazdobit pod-
le vlastní fantazie, z nazdobených chodidel vytvořit 
koláž a  poslat ji vyfotografovanou na e-mailovou 
adresu.

nožičku si děti obkreslily ve třídě, ale ozdobit ji 
dostaly domů. některé děti pracovaly na výtvar-
ném dílku samy, za to jim patří velký dík, jiné za 
pomoci rodičů vytvořily opravdu neuvěřitelná díla. 
například otočnou sluneční soustavu, lanovku, vá-
noční stromeček i s dárky, africkou savanu… věříme, 
že kreativita a výtvarná invence našich dětí a rodičů 
bude oceněna výhrou.

Firma prodávající dětskou zdravotní obuv připravi-
la celou soutěž hlavně proto, že děti nosí převážně 
nevhodnou obuv. obkres nožičky lze vložit do bač-
kůrky a  je snadné poznat, zda je bota dostatečně 
prostorná. obkres by se nikde neměl ohýbat ani 
deformovat a mělo by být kolem něj ještě alespoň 
5 mm místa.

Hlasování v  soutěži proběhne na FB stránkách 
www.barefoot-botky.cz od 18. 2. do 17. 3., pro-
střednictvím ,,To se mi líbí‘‘.

Za případnou podporu děkujeme!

Kouzelnické 
představení

Mgr. Lucie Štěpánková

v úterý 8. února k nám do školky přijel kouzelník 
s pomocnicí a malým čtyřnohým kamarádem pej-
skem ikebarou. Pak začala ta správná legrace.

Jak je možné, že kouzelník mávne hůlkou a kouzlí, 
a nám, dětem, se ta samá hůlka kroutí v  ruce jako 
had? Jak dokázal z jednoho šátku udělat tři jedním 
jediným pohybem nebo z  roztrhaného papíru vy-
kouzlit zpět celý? očka nám celou dobu svítila rados-
tí, očekáváním a pusy jsme měly otevřené dokořán.

Spousta z nás má doma pejska, ale častokrát ne-
víme, jak se k pejskům, zvlášť k těm cizím, chovat. 
Pejsek ikebara nám ukázal, co se pejskům líbí a ne-
líbí, a co máme udělat, když si je chceme pohladit. 
Ukázal nám, že musíme nejprve poprosit jeho maji-
tele a nezlobit se, pokud nám to nedovolí.

na chvilku se z některých z nás stali herci a zahráli 
jsme si balónkovou pohádku o krásné princezně, 
zlé čarodějnici a statečném rytíři. A jak to dopadlo? 
Přeci jako v pohádce, princeznu zachránil nebojác-
ný a udatný rytíř.

Když už jsme si mysleli, že veškerá legrace končí, 
přišel mezi nás opět pejsek ikebara a za odměnu 
nám zatančil tanec se svojí partnerkou a paničkou. 
Jediná nevýhoda celého představení byla, že to tak 
rychle uteklo.
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Canisterapie  
ve školce

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

Komunikace – jak přirozené a  člověku vlastní. Už 
když se člověk narodí, mapuje svět svými smysly 
a komunikuje s okolím. Zkoumá zrakem, sluchem, 
ohmatává, ochutnává a  posléze začne i  mluvit. 
někdy se stane, že je tento proces významně na-
rušen a člověku – dítěti je svět nečitelný. Žije ve své 
„bublině“ a nerozumí okolnímu světu. Co po něm 
ostatní chtějí? Proč ho nechápou?

Přijde-li do školky dítě, u kterého je vývoj nějakým 
způsobem narušen, ať už ve smyslu poruchy po-
zornosti často spojené s  hyperaktivitou, poruchy 
autistického spektra nebo poruchy řeči, hledáme 
společnou cestu ke vzájemné domluvě.

Je několik způsobů, jak si na této cestě pomoci. My 
jsme jako pomocníka využili pejska Dustyho, dvou-
letého labradorského retrievera, který pracuje jako 
canisterapeut. Canisterapie, ve volném překladu 
terapie psem anebo pozitivní interakce mezi člově-
kem a psem, působí nejen v rovině fyzické, ale i psy-
chosociální. Pes slouží jako komunikační prostřed-
ník (např. u poruch autistického spektra), aktivizační 
prostředník (u poruch pozornosti) nebo pomáhá při 
řízené relaxaci u dětí s hyperaktivitou. Třeba vyn dat 
malý pamlsek z taštičky a umístit dle zadání na či-
chací dečku nebo do psího hlavolamu je pro malé 
dítě poměrně náročný úkol, ale pokud mu při něm 

asistuje pejsek, je to vlastně zábava.

Pes, protože jeho teplota těla je vyšší než lidská, po-
máhá svým teplem aktivizovat svaly v těle a uklidňo-
vat. Samotné hlazení nebo česání psí srsti pomáhá 
rozvíjet motoriku a uvolňovat, snižuje napětí a zklid-
ňuje srdeční tep.

Je hezké na vlastní oči pozorovat, jak roztěkané dítě 
přítomnost Dustyho zklidní, jak se zájmem plní po-
kyny dospělého (cíleně se učí, prodlužuje si dobu 
soustředění) a při tom si hraje se čtyřnohým kama-
rádem. Jsem velmi ráda, že tuto možnost ve školce 
máme a také ji využíváme.

Kroužky 
v Mozaice

Ing. Daniela Fremuntová, 
koordinátor neformálního vzdělávání

Také ve druhém pololetí mohou vaše děti trávit vol-
ný čas na kroužcích pořádaných obcí Psáry v rámci 
klubu Mozaika. v každém máme ještě volná místa, 
možná čekají právě na vaše dítě. Přihlášky a  dal-
ší informace vám rádi poskytneme na e-mailu: 
 mozaika@psary.cz.

v pondělí v 10 hodin se schází maminky s dětmi 
od dvou let v  Mozaice. Děti si zacvičí s  kočičkou 
Mickou Cvičkou a na závěr si něco malého vytvoří. 
Maminky čeká kromě společnosti dalších maminek 
i dobrá káva a domácí sušenky.

Středa patří tvoření v nové keramické dílně na úřa-
dě. od 15.30 hod. je připravena hlína pro děti, od 
16.30 pak pro maminky s dětmi nebo samotné do-
spělé. na každé lekci je k dispozici tvoření na zada-
né téma. Je ale možné se věnovat i vlastním projek-
tům a využít konzultace s lektorkou. Těšíme se také 
na první výrobky z hrnčířského kruhu.

Zatím samí chlapci si prohlubují a sdílejí svoje zna-
losti a vychytávky na kroužku Minecraftu. Aby vše 
lépe stíhali, prodloužili jsme kroužek o  30 minut. 
notebooky s kostičkami ožívají na úřadě ve čtvrtek 
od 15.30 do 17 hodin.

Pokud mají vaše děti už pravidelných aktivit 

dostatek, rádi je uvítáme na tvořivém odpoledni. 
v březnu máme připraveno téma košíčky. na chvil-
ku se z dětí stanou košíkáři a dozvědí se zajímavosti 
o jednom z nejstarších řemesel. vytvoří si svůj vlast-
ní košíček, třeba na velikonoční vajíčka. Sejdeme se 
22. března v 16.30 v dílně na úřadě. Přihlášky zasí-
lejte na email: mozaika@psary.cz, vstupné 50  Kč. 
Tvořivé odpoledne je vhodné pro děti od šesti let.

Doučko 
v Mozaice

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Doučování v Mozaice na Štědříku probíhá již dru-
hým rokem každé pondělí od 16 do 17 hodin. v le-
tošním roce ho finančně podpořil Fond volného 
času Středočeského kraje. na doučování většinou 
dochází děti z 1. až 6. třídy. věnuje se jim Mgr. Jana 
Dlabolová, speciální pedagožka. nejčastěji s  dět-
mi řeší psaní domácích úkolů a doplňování učiva, 

které nestíhají vypracovat ve škole, a to především 
z oblasti českého jazyka a matematiky. Děti probí-
ranou látku většinou zvládají a potřebují spíše jen 
dohled, malou dopomoc prvního kroku a motivaci. 
na doučko chodí ale i školáci, kterým učení dělá po-
tíže, případně mají nějaké specifické vzdělávací po-
třeby. S těmito dětmi pracuje Jana více systematic-
ky, do hloubky a s využitím různých pracovních listů 
a pomůcek. Služba doučování je poskytována dě-
tem ze Psár a Dolních Jirčan zdarma, děti se nemusí 
předem nijak hlásit. Stačí, když v pondělí přijdou do 
Mozaiky, která je otevřená od 13 do 17 hod., a paní 
Dlabolová s nimi domluví, co je potřeba.

Případné otázky můžete psát na betakova@psary.cz
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Úvodník

Masopust v dějinách

Vtip

Vy už jste určitě alespoň okrajově 
slyšeli o masopustu, který u nás v 
obci každoročně pořádáme. Ale já 
do teď ne, takže tu pro další stejně 
nevnímavé jedince píšu článek o 
tom, co to vlastně je. Číst ale může 
i kdokoli, kdo se chce o tomto svát-
ku dozvědět něco víc. 

Masopust neboli karneval je stejně 
jako Velikonoce takzvaný pohyb-
livý svátek. To znamená, že nemá 
pevně stanovené datum. I když 
vlastně trvá už od Tří králů, něco 
se teprve děje až ve dnech před 
Popeleční středou, kterou začíná 
postní období 40ti dnů před Veli-
konocemi.

Přípravou na masopustní neděli je 
takzvaný "tučný čtvrtek" nebo taky 
"tučňák".  Asi všechny zklamu, ale s 
tím roztomilým zvířátkem to nemá 
nic společného. Ale věřilo se, že v 
tento den má člověk sníst a vypít 
co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 
Konaly se zabijačky a pořádaly se 
nejrůznější hostiny.

Hlavní zábava ale začínala až o ma-
sopustní neděli. Toho dne byl bo-
hatý oběd, ale hlavně se tancovalo 
klidně až do rána. Pondělí probíha-
lo podobně, lidé se hlavně bavili.

Vrchol oslav bylo ale úterý. Vesni-
cemi procházely průvody masek 

a přišlo na samotný karneval. Nej-
sou žádná pravidla, které masky 
mají být přítomny, ale některé se 
objevují pravidelně. Jsou jimi tře-
ba medvěd vedený medvědářem, 
kůň, kozel nebo kominík. Cestou 

u jednotlivých stavení dostávaly 
masky výslužku 

Zábava končila přesně o půlnoci, 
kdy starosta zatroubil na roh. Zača-
la popeleční středa a s ní i čtyřicet 
dnů před Velikonocemi, kdy se drží 
půst.

V dnešní době už tento svátek sla-
víme jinak, jestli vůbec. Dodržu-
jeme hlavně tu část s průvodem, 
maskami a hodně jídlem.  U nás se 
letos bude konat 9. března a jste 
všichni srdečně zváni. Anna Krbcová

„Časuj sloveso chodit!" řekla uči-
telka češtiny zkoušenému žákovi. 
„Chodím... chodíš... chodí..." „Rych-
leji!" žádá netrpělivá učitelka. „Bě-
žíme... běžíte... běží...!"

Ahojky, vítám vás u našeho dalšího čísla. Každé naše číslo se snažíme čím 
dál vylepšovat, a proto pro vás vymýšlíme nová témata. Dnešním téma-
tem je MASOPUST. Nejdříve si ale běžte přichystat náš výborný máslový 
punč, abyste si mohli odpočinout a v klidu a teple přečíst naši Psinu. V 
dnešním díle se můžete dozvědět něco o historii masopustu, také můžete 
procvičit svou angličtinu v anglickém koutku. A nebo si přečíst další díl 
skvělého příběhu Hrdinka Chelsea. Samozřejmě tady nesmí chybět ně-
jaké to přemýšlení, a proto zde máme osmisměrku a křížovku k tématu. 
Kdyby vás už čtení našeho dílu nebavilo, můžete s rodiči nebo s kamarády 
vyrazit na procházku po Praze. Nemusí to být ale ta stejně nudná procház-
ka jako každý rok. Teď máte možnost si Prahu projít s papírem plným ré-
busů a díky nim se dozvíte spoustu věcí o naši republice. No tak já myslím, 
že už se těšíte až si náš díl celý přečtete, a proto se s vámi loučím a přeju 
hodně zábavy. Tereza Meduňová

Jeník a Tom Sklenářovi
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Hrdinka Chelsea - 2.část

Kiki Janečková

Selhala. 
Propadla temnotě, která jí obestřela 
svou neúprosnou náručí.
Potom už nebylo nic. Jen bolest a 
černo.
Stále bojovala. Bez výsledků. Bolest 
jí zatemnila mysl. Přála si být v  tep-
le domova, přála si čekat na start 
ve startovacím boxu, přála si otevřít 
oči, přála si vidět ještě aspoň jedin-
krát paprsky slunce. Nic z toho však 
nebylo. Její svět tvořila jenom palči-
vá nicota.
Trvalo to celou věčnost. Snad milió-
ny let se topila v prázdnotě. Zoufale 
se vzpouzela, snažila se vymanit spá-
rům smrti, všechno beznadějně.
Náhle se však cosi změnilo. V za-
střeném závoji nicoty rozeznala 
odér čehosi, co rozhodně do ono-
ho prázdna nezapadalo. Byl to odér 
jiných psů, výkalů, dezinfekce a lidí. 
Zoufale dychtila po něčem víc. Poku-
sila se rozlepit oční víčka. Podařilo se 
jí to až na druhý pokus, ale jakmile ji 
oslepila bílá zář, srdce se jí zatetelilo 
radostí. Snažila se držet oči doširoka 
otevřené i přes pálení z nenadálého 
světla, neboť se bála, 
že by je už znovu 
otevřít nemusela.
„Probouzí se,“ 
zamumlal jaký-
si laskavý hlas. 
Snažila se zved-
nout hlavu, ale 
šlo to jen stěží. 
„Klid, holka.“ Na 
čele ucítila lehký 
dotyk, ale skrz osl-
nivý svit neviděla 
nic.
„Chudinka malá. Je mi tak jí líto. Ne-
vím, jestli jsme ji neměli raději uspat. 
Oproti dřívějšímu životu tenhle už 
pro ni nebude mít žádnou hodnotu.“
„Je to bojovnice. Ona si zaslouží žít. 
V životě jsem neviděla psa s takovou 
vervou do života. Vůbec nechápu 
její majitelku. Sakra, pustit do lesa 
lovce a nečekat, že bude lovit… A to 
i navzdory vědomí, že myslivci mají 
pravomoc střílet psy honící srny, jež 
kvůli takovýmhle nezodpovědným 
majitelům můžou umřít…“
„Svatá pravda. A když už na ní maji-
telce tolik záleží, proč ji jen tak od-
kopla, když zjistila, že už nikdy ne-
bude moci závodit? Takoví lidi myslí 
jenom na trofeje, o psy jim vůbec 
nejde. Nechápu to. Kdybych mohla, 

nejraději bych si ji vzala.“
Chelsea se snažila ochrnuté svaly 
přivést zpět k pohybu. Její oči si po-
stupně přivykaly světlu a ona mohla 
matně rozeznávat obrysy. Svět se 
kolem ní pomalu projasňoval. Nad 
sebou zaznamenala dva stíny.
„Pojď, radši už půjdeme. Mohla 
by teď být nevrlá.“ S  těmi slovy se 
ozvalo zaskřípění. Cosi se pohnulo. 
Mřížové dveře. Zavřely se. A stíny 
zmizely.
Nacházela se v  rozměrném kotci, 
ne o moc odlišném od toho, na nějž 
byla zvyklá. Tahle klec však měři-
la dobré dva metry na šířku, nešlo 
o její, v  porovnání s  tímhle docela 
malý, přepravní box. Ležela na stu-
dené podlaze. Na krku měla límec, 
který jí bránil v pohybu. A ještě něco 
bylo jinak. To zjistila, když se pokusi-
la postavit, načež se zhroutila zpět 
na podlahu. Nedokázala hýbat s  le-
vou zadní nohou, a vlastně jí vůbec 
necítila. Límec jí však bránil se na 
nohu podívat blíže. Ztrhaně zasku-
čela, na víc se nezmohla. Vysílena 
všemi vjemy zase usnula.

V  následujících dnech nedělala 
vůbec nic. Nudila se. Pořád-

ně se neuměla zvednout, a 
tak celé dny jenom 

vé beznaději. Časem se naučila tro-
chu poskakovat po třech, ale nebylo 
to ono. Chyběl jí běh. Stále čekala, 
kdy přijde její panička a všechno vy-
řeší, načež se vše vrátí do starých ko-
lejí. Postupem času však její poslední 
naděje skomírala.
Jednou, v den, kdy přišlo jen nezvyk-
le málo zaměstnanců útulku, zatím-
co jiných lidí se tam valily přímo 
davy, v den, kdy snad stokrát během 
jejich rozhovorů postřehla slovo „Vá-
noce“, se odehrálo něco zvláštního.
Místnost už byla lidmi vyprázdněná, 
když zaslechla zvýšené hlasy háda-
jících se dvou lidí. „Je mi líto, ale jak 
jsem již řekla, je po zavírací době.... 
Ne… Nehodláme dělat výjimky! 
Zkrátka si budete muset počkat, až 
bude po Vánocích.“
„Ale no tak, prosím, smilujte se. Slí-
bil jsem své dceři pejska k Vánocům. 
Podívejte, Lucka před třemi měsíci 
přišla k nehodě a potřebuje emociál-
ní podporu, jakou jí nejlépe poskyt-
ne právě pes.“
Jejich hovor se ztišil a během ně-
kolika mála vteřin už nebylo slyšet 
nic mezi bouřlivým štěkotem jiných 
psů. Za pár okamžiků se ve dveřích 
objevil muž a spolu s  ním holčička 
na vozíčku.

„Tati, koukej! Ten je jako já,“ 
vypísk la 
nadšeně 
a uká-
zala na 
Chelseu. 
Dívenk a 
jí zaujala, 
dokonce 
n a t o l i k , 
že se 
kvůli ní 

vyškrábala na své tři nohy. Žena ote-
vřela dveře jejího kotce a Chelsea, 
podivena nenadálou pozorností, 
svým skákavým krokem vylezla ze 
svého vězení. Holčička na vozíčku se 
jí líbila. Hezky voněla a její optimis-
mus Chelseu přímo vábil. Místo jed-
né nohy jí bezvládně visela jenom 
zauzlovaná nohavice a to jí připomí-
nalo i ji samotnou. Po celé věčnosti 
strávené v  kleci se konečně v  jejím 
nitru zachvěl náznak štěstí.
„Tohohle pejska chci!“ zavýsklo děv-
čátko, jakmile prsty zlehka přejelo 
po Chelseině hlavě. A Chelsea jí od-
pověděla zavrtěním ocasu.
A tak dostala svoji druhou šanci.

proležela v  kotci umístěném 
v  chodbě se spoustou dalších 

klecí s  uštěkanými psy, až jí z  toho 
bolely uši. Dvakrát denně k ní někdo 
položil misku s rozmočenými granu-
lemi, aby se jí lépe polykaly, a ona 
vše vzorně slupla. Jednou za den 
také přišel člověk, který po ní uklidil. 
V jejím srdci zela černá díra, někdy si 
dokonce zoufala natolik, že se přida-
la k všeobecnému štěkotu také.
Jednoho dne jí milý pán odnesl do 
chemikáliemi čpící místnosti, kde 
jí sundali límec. Konečně si mohla 
nohu prohlédnout, ale to, co zahléd-
la, jí naprosto vykolejilo. Po její zadní 
noze zbyl jen pahýlek.
Potom se vrátila do své klece a vše 
pokračovalo stejným jednotvárným 
způsobem. Občas přišli nějací lidé a 
odnesli si jednoho ze psů, jindy při-
vedli psa nového. Ubíhaly týdny a 
Chelsea se propadala úmorné sžíra-
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Tip na akci - hra Republika
Rád bych vás pozval na outdo-
orovou hru jménem Republika, 
kterou vytvořilo divadlo Minor. 
Na této hře jsem byl s mámou a s 
bratrem. Trasa vede centrem sta-
ré prahy. Na začátku hry dosta-
nete papír s rébusy, které musíte 
vyřešit, abyste věděli, kam máte 
jít. Celá akce vám bude trvat při-
bližně 2-3 hodiny. Hra je určená 
pro děti na prvním stupni, aby 
se dozvěděly spoustu nových 
věcí o naší republice. Více infor-
mací najdete na www.minor.cz/
workshopy/republika

Tomáš Sklenář

Anglický koutek
Knock, knock, knock! sounded. 
What is it? Bunny opened his 
eyes and confusedly looked 
around his den*. What could 
it be? And why it is waking me 
from my winter sleep? It’s spring, 
isn’t it? Yes, it must be spring! 
He took his basket* full of Eas-
ter eggs. One, two three, four… 
Are they all? …eleven, twelve… 
Yes, fortunately, there were all. 
He opened the door to his den 
and saw snow. What is this white 
and cold carpet*? And what are 
here doing those children, who 
are running away? He was con-
fused again. However, children 
are obviously* waiting for me 
and for the eggs, so… I have to 
go and give them the promised 
eggs. I mustn’t make them disap-
pointed, I can’t! So he went on a 
journey. He Was cold and soon 
got undercooled*. He wasn’t 
adapted for the winter weather. 
Suddenly* he saw three sha-
dows, that were slowly walking 
towards him. Oh, they aren’t sha-
dows! They are children! He was 
happy. He might die but luckily 
there came children to save him! 
He ran towards them. Then he 
noticed* something different in 
their faces. But that wasn’t nor-

mal smile… That was evil smile! 
Like of some demon! When he 
realized what they are doing, it 
too late. He was wet and without 
eggs. And the children disap-
peared. He was slowly freezing* 
and turning into an ice figure 
of Easter bunny. This will be my 
end, he realised sadly.

The children laughed at their ho-
mes, while the bunny figure sto-
od in the dark forest. However 
the next day in morning they 
realised what they did. Suddenly 
they weren’t so happy with their 
evil act. They robbed him! And 
what about the Easter bunny? Is 
he still alive? Did they kill him? 
They had remorse*. So they de-
cided to save him.  When they 
came on the place of their evil 
action, they didn’t see anything. 
They wanted to go back home. 
“Ouch*!” screamed Tommy. He 

broke his foot nail, when he 
stumbled over* the ice figure of 
bunny. He showed it to his fri-
ends. They were afraid of his icy 
view, but they got an idea! They 
took the figure home and put 
it in front of a fireplace. The ice 
was unfreezed* by the hot fire 
and the rabbit was maybe a litt-
le bit wet but free and still alive! 
By the time, the children explai-
ned their act and also said sorry 
to the Easter bunny. But bunny 
didn’t get angry, how they ex-
pected, but understood. They 
became friends and ate all the 
Easter eggs together. Of course, 
the children had to promise* 
to help with colouring the new 
ones for other children.

Den – doupě, pelech

Basket – košík

Carpet – koberec

Obviously – očividně

Notice – všimnout si

(Un)freeze – (roz)mrznout

Remorse – výčitky

Ouch – au, jauvajs

stumble over – zakopnout

promise - slíbit
Kiki & Lucka s obsluhou Kulíka 
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Osmisměrka
Chtěl bych vás seznámit s knihou 
Tajuplný ostrov, kterou napsal Ju-
les Verne a ilustroval J. Férata. Kni-
ha vypráví tom, jak pět uprchlíků 
z americké války Severu proti Jihu 
ztroskotalo na ostrově, kterému 
později začali říkat Lincolnův ost-
rov. Uměli si udělat věci, které po-
třebovali k pobytu na ostrově. Také 
měli dva věrné přátele, psa Topa a 
gorilu Jupa. Na konci knížky jejich 
ostrov vybouchne. Trosečníci uvíz-
nou na kusu skály, ze kterého za-
hlédli loď.

Kniha se mi moc líbila. Dozvěděl 
jsem se hodně zajímavých věci.

Jan Sklenář

Tip na knihu

Křížovka

Fany Běťáková
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Obohaťte život 
sobě i ostatním!

Eva Ungerová

Domov Laguna je vám jistě dobře znám, jsme dlou-
holetými sousedy. Staráme se o  lidi s  mentálním 
a kombinovaným postižením. Snažíme se, aby je-
jich život byl plnohodnotný ve všech směrech, a to 
není vždy snadné. Hledáme tedy lidi, kteří by nám 
pomohli vyplnit a zkvalitnit volný čas našich klientů.

nejsou k tomu potřeba žádné zvláštní dovednosti, 
jen ochota podělit se o svůj čas. Jedná se o přiroze-
ný kontakt mezi lidmi, setkat se, popovídat si, něco 
přečíst, vzít někoho na procházku, stát se kamará-
dem, společníkem… Dobrovolník se také může za-
pojit do organizování a průběhu besídek, koncertů, 
doprovodit klienta do divadla, na nákup nebo do 
cukrárny.

Kromě dobrého pocitu může dobrovolník získat 
nové zkušenosti, přátele, nadhled. Studenti sociál-
ních oborů navíc nedocenitelnou praxi nebo důle-
žité body v přijetí na tyto obory.

Dobrovolník je „obyčejný člověk, dělající neobyčej-
né věci“, zkuste to také!

tipy

Fotbal – rozpis 
utkání – jaro 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 23. 3. Zlatníky / 15.00
Pá 29. 3. Dolní Břežany / 

19.00
So 6. 4. Tuchoměřice / 

16.30
Ne 7. 4. Libeň / 16.30 Libeř B / 16.30
So 13. 4. Měchenice / 

16.30
Ne 14. 4. D. Břežany B/ 

16.30
Čisovice B / 

16.30
So 20. 4. Hostivice / 17.00
Ne 21. 4. Klínec / 17.00 Zvole B / 17.00
So 27. 4. Krňany / 17.00
Ne 28. 4. Mníšek B / 17.00 Libeň / 17.00
So 4. 5. Jinočany / 17.00
Ne 05. 5. Psáry B / 17.00 D. Jirčany / 17.00
Ne 12. 5. Slapy / 17.00 Klínec / 17.00
So 18. 5. Dobřichovice / 

17.00
Ne 19. 5. Zlatníky B / 

17.00
Mníšek B / 17.00

So 25.5 . Dobříč / 17.00
Ne 26. 5. Bojanovice / 

17.00
D. Břežany B / 

17.00
So 1. 6. Štěchovice B / 

17.00
Ne 2. 6. Libeř B / 17.00 Slapy / 17.00
So 8. 6. Dobrovíz / 17.00
Ne 9. 6. Čisovice B / 

17.00
Zlatníky B / 

17.00
So 15. 6. Čisovice / 17.00
Ne 16. 6. Zvole B / 17.00 Bojanovice / 

17.00

Sport

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech bar-
vách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří slepiček 14–
19 týdnů – cena 159–209 Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky 
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:  12. března, 19. dubna, 30. května 

a 29. června.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle po-
ptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

Prodej slepiček



44 www.psary.cz  Psárský ZPrAvoDAJ / únor / 2019 45

Úspěšný rok 
jirčanských  
hasičů

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Jeden z velice náročných roků mají za sebou čle-
nové výjezdové jednotky dobrovolných hasičů 
z Dolních Jirčan. Hasiči vyjížděli celkem k 56 událos-
tem. 21 požárů bylo celkem srovnatelných s rokem 
2017. Díky letnímu suchu se však prodloužila délka 
zásahů, jelikož se většinou jednalo o velké požáry 
lesa a  porostu. nejrozsáhlejším co do plochy byl 
požár lesa na Kocandě. nejvzdálenější místo zása-
hu byly velké Popovice, kde jsme hasili pole. Zásah, 
kde díky rychlému výjezdu jednotky nedošlo k vět-
ším škodám, byl požár kamionů na Štědříku.

Zaznamenali jsme velký nárůst dopravních nehod. 
oproti průměrným pěti zásahům ročně jsme loň-
ský rok zasahovali u  19 dopravních nehod. Díky 
předurčenosti naší jednotky k tomuto druhu zásahu 
jezdíme i na katastr Prahy východ. nejnáročnějším 
zásahem byla dopravní nehoda dvou osobních au-
tomobilů na silnici u nechanic. Po čelním střetu zde 
bylo zraněno šest lidí, z toho jedna nezletilá osoba 
těžce. Pomáhali jsme záchranářům s  ošetřováním 
a transportem zraněné osoby do vrtulníku.

Další zásahy byly technického charakteru. od trans-
portu pacientů přes rozřezání padlých stromů, zasy-
pání vyteklého oleje až po záchranu zvířat a záloho-
vání jílovské profesionální jednotky.

Zajímavostí jsou zachráněná zvířata. Srna, kachny, 
kočky, holub, užovky a mláďata sovy. všechna zví-
řata přežila a byla díky našemu zásahu vrácena do 
přírody či majiteli.

Když jsme nezasahovali, probíhalo školení či výcvik. 
Záchrana tonoucích z ledu, vyprošťování osob, po-
hyb v zakouřeném sklepu, vyhledávání osob v nu-
lové viditelnosti a další druhy výcviku, které musí-
me absolvovat. Samozřejmostí je výborná fyzická 

připravenost našich hasičů, kterou prověřujeme na 
hasičských závodech v požárním sportu. Již mnoho 
let se nám daří umisťovat se na předních místech.

Pracujeme i pro děti a oú Psáry. Častokrát nás na-
vštívily děti ze školek z  Jirčan, Jesenice a  vestce. 
Jirčanským školákům jsme předváděli výbavu na 
branném dni. na Pohádkovém lese jsou naši hasi-
či a hasičky k vidění jako pohádkové postavy a ta-
ké jako zdravotní zabezpečení akce. vždy se najde 
nějaké to rozbité koleno či odřený prstík malého 
závodníka.

všechna tato naše dobrovolná činnost by se neo-
bešla bez podpory ze strany obecního úřadu Psáry 
a  bez nadšení našich hasičů. Je to mnoho hodin 
strávených ve zbrojnici při údržbě, mnoho výjezdů 
v  nočních hodinách. Zazní poplach a  my jedeme 
pomáhat.

Bylo toho v loňském roce opět dost. vše jde ale sná-
ze, když je dobrá parta. A to ta jirčanská opravdu je!

Jiří Michna DiS,  
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Policie Hasiči

19. lIStOPaDu 

v  dopoledních hodinách pomá-
hala hlídka MP Jesenice JSDH 
Psáry při dopravě a následném 
umístění vánočního stromu na 
návsi naproti oú Psáry. Strážníci 
usměrňovali provoz na pozem-
ní komunikaci v  ulici Pražská 
a  Psárská do doby bezpečného 
umístění stromu.

22. lIStOPaDu 

ve večerních hodinách přijala 
hlídka MP oznámení týkající se 
nedovoleného stání motorového 
vozidla v ulici U Potoka. Přivolaní 
strážníci na místě nezjistili řidiče, 
který vozidlo nechal stát v prosto-
ru křižovatky, proto umístili za stě-
rač čelního skla vozu upozornění 
a celou událost zdokumentovali.

3. PrOSInce 

v dopoledních hodinách převzala 
hlídka MP v  ulici Pod vápenkou 
nalezeného psa. na místo se poté 
dostavil majitel psa, který si jej od 
strážníků převzal.

7. PrOSInce 

ve večerních hodinách řešila 
hlídka MP Jesenice přestupek 

stání osobního motorového vo-
zidla v  prostoru křižovatky ulic 
Ke Kukaláku a Hlavní. Strážníci na 
místě nezjistili řidiče, který zde vo-
zidlo zaparkoval, proto za stěrač 
čelního skla umístili upozornění 
pro nepřítomnou osobu pode-
zřelou ze spáchání přestupku 
a událost zdokumentovali.

7. PrOSInce 

v odpoledních hodinách převzala 
hlídka MP psa nalezeného v  uli-
ci v Domkách. Strážníci na místě 
zjistili adresu bydliště majitele 
a následně předali psa oprávně-
né osobě.

19. PrOSInce 

v nočních hodinách převzala hlíd-
ka MP dva psy nalezené v  ulici 
Jílovská. Po jejich identifikaci je 
následující den strážníci na úřa-
dovně MP předali majiteli.

28. PrOSInce 

měla šťastný konec událost, při níž 
se v části oplocení objektu bývalé-
ho JZD zaklínila srnka a nemohla 
se vyprostit. Přivolaná hlídka stráž-
níků MP Jesenice ihned kontakto-
vala místně příslušného hospodá-
ře mysliveckého sdružení. Ten na 

místo vyslal jednoho z  myslivců, 
který srnku z oplocení vysvobodil. 

31. PrOSInce 

při kontrole veřejných prostran-
ství a míst s  větším výskytem 
osob v souvislosti s oslavami pří-
chodu nového roku zjistila hlíd-
ka MP  Jesenice poškozené od-
padkové koše v  ulici K  Junčáku. 
Strážníci na místě provedli foto-
dokumentaci události a vyrozu-
měli příslušný odbor oú Psáry.

3. leDna 

v dopoledních hodinách zajistila 
hlídka MP v ulici Ke Kukaláku nale-
zeného psa. Pes byl po identifikaci 
předán majiteli.

4. leDna 

v  nočních hodinách zjistila hlíd-
ka MP Jesenice poškozenou 
lampu veřejného osvětlení v  ul. 
Sportovní. Mírně nakloněný sloup 
vo nehrozil pádem a nikoho ne-
ohrožoval. Strážníci o zjištěné zá-
vadě vyrozuměli příslušný odbor 
oú Psáry.

ve výše uvedeném období stráž-
níci řešili 8 přestupků na úseku 
dopravy a veřejného pořádku. 

Výběr z událostí
městské policie jesenice
za období od poloviny listopadu 2018 do poloviny ledna 2019
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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 Dolních Jirčanech
náklad: 1900 výtisků registrace: MK Čr E 15258 
Vydání: ÚNOR 2019, vyšlo 28. 2. 2019
Grafická úprava: ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

SK Čechoslovan hledá nájemce do zrekonstruované restaurace 
na hřišti. Bližší informace zašleme. 

Zájemci pište na info@skcechoslovan.cz



Wellness
 ≈ ochlazovací bazén a vířivka
 ≈ sauna
 ≈ ledová sprcha
 ≈ vnitřní a venkovní odpočívárna
 ≈ kapacita max. 18 osob

HOTEL U LEDU *** – WELLNESS

Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice

telefon: +420 323 665 226

e-mail: recepce@hoteluledu.cz

www.hoteluledu.cz


