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Obsah slOvO na úvOd

vážení spoluobčané, milí sousedé,

váhám, jak tentokrát své „slovo starosty“ 
pojmout. Rád bych psal o čemkoli jiném než 
o koronaviru, kterého jsou plná média, ale ať 
se podívám na život naší obce z jakékoli per-
spektivy, poslední dva měsíce boje s korona-
virovou epidemií poznamenaly všechny jeho 
aspekty. Avšak zdaleka nejen ve špatném. 
vlastně možná dokonce naopak. na celostát-
ní úrovni se budeme potýkat s  negativními 
následky ještě dlouho, ale tady, v  naší obci, 
se za tu dobu odehrála spousta věcí, které mi 
udělaly radost. vlna solidarity byla neuvěřitel-
ná a během pár hodin bylo zřejmé, že jako ko-
munita zvládneme ledasco. volaly a psaly de-
sítky lidí připravených pomoci komukoli, kdo 
potřeboval. nabízeli se, že budou vozit léky, 
nakupovat, rozvážet roušky, hlídat děti, ven-
čit psy. Fakticky přes noc se daly dohromady 
zástupy „švadlenek“, které neúnavně doslova 
chrlily roušky, a my tak mohli zásobit všechny, 
kdo je potřebovali. Jak v naší obci, tak v ne-
mocnicích či ústavech. Ruku k dílu bez váhání 
přidali naši senioři i zaměstnanci školy a škol-
ky. Kuchaři vaří denně přes stovku obědů pro 
naše obyvatele, hasiči pravidelně dezinfikují 
veřejné prostory, naše úřednice pomáhají ob-
čanům i ve ztížených podmínkách, rychlá rota 
se i „v rouškovém nepohodlí“ po celé dny sta-
rá o pořádek v obci, která nyní doslova ožila 
přítomností všech, kteří teď nedojíždí za prací. 
Jsem rád, že vás potkávám na procházkách či 
při sportu, s rouškami a vstřícným pohledem. 
ubylo sousedských sporů, přibylo přátelských 
gest a sousedské ochoty pomoci. Společně to 
zvládneme.

díky vám všem! Je radost být starostou 
v  takové obci.

Bc. Milan Vácha
starosta obce

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

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

poruchy v dodávce el. energie – Čez
800 850 860 nepřetržitá služba

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

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

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

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

tíseň, hrozící nebezpeČí – hasiČi dolní JirČany
731 104 110, 604 796 128

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

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

Obecní úřad – úřední hOdiny

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

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

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

Kalendář aKcí
seTříDěno PoDle DaTa konání

14. 5., 14.00
seminář facebook 
pro seniory
Online

7. 5., 18.00
Jóga
Online

19

19
21. 5., 14.00
Přednáška z cyklu 
Zdraví
Online

11. 6., 10.00
Kavárnička
Online

19

18
Třináctka
SENIORŮ
KLUB

 4 Celoroční soutěž
 4 Rada a zastupitelstvo

infOrmace Z Obce
 7 Fotosoutěž
 8 Co se v obci udělalo 2–3/2020
 8 nové názvy ulic v lokalitě Vysoká
 9 Zpráva starosty
 12 společně bychom zvládli i krizovější 

 momenty
 15 odpověď České pošty
 16 Voda a kanalizace
 17 Jak s domovním odpadem

sOciální a Kulturní KOmise
 18 akce (nejen) pro seniory
 19 online angličtina u čaje
 20 Rouškový křest Třináctky
 22 Báječné ženy za šicími stroji
 23 akce Z v naší „Třináctce“

stalO se
 24 Psárský masopust
 25 Blahopřejeme našim seniorům
 25 Dobrovolnictví přineslo do laguny jógu

vZdělávání
 28 Zápis do mateřské školy
 29 neformálko
 30 klubíčko
 31 Školka v době koronaviru
 32 Jak CoVID-19 změnil náš školní život
 34 Multimediální laboratoř – další chlouba 

ZŠ amos
 37 Školní rozhlas a Digihrátky
 38 Hokusy, pokusy
 38 krtek a kalhotky   
 39 Policie
 40 Požáry i Covid–19

sPOrt
 42 Ze sparty do Psár
 44 Chybí vám sport? Trénujte doma 

s Floorball academy
 46 Taekwon-do ITF

POmOc a infOrmace Občanům

v současné koronavirové krizi obec připravi-
la pro své občany řadu služeb, které jim mají 
pomoci překonat tuto nelehkou dobu. Počínaje 
distribucí dezinfekce, dovozem nákupů a léků 
až po obědy ze základní školy Amos. Pro in-
formace o aktuálně nabízené pomoci sleduj-
te web obce na adrese psary.cz, Facebook na 
adrese www.facebook.com/psary.dolnijircany 
nebo volejte na koronatelefon 728 052 123, 
kde jsou naši dobrovolníci připraveni vám po-
moci či poskytnout informace.

17. 6., 18.00
Zasedání 
Zastupitelstva
Obecní úřad (online)
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usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 5–2020 ze dne 26. 2. 2020

Přítomni: bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Olga Kramosilová, vít Olmr

rO usnesení č. 11/5–2020

i. schvaluje
Harmonogram plnění povinností MŠ Štědřík 
a ZŠ Amos vůči zřizovateli v kalendářním roce 
2020.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 12/5–2020

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

tohoto opatření:
1. Ürge Ladislav – pozemek p. č. 962/13 

v k. ú. Psáry.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 13/5–2020

i. souhlasí
S Provozním řádem TŘinÁCTKY (Klub seniorů 
Třináctka) v budově č. p. 13 v k. ú. dolní Jirčany 
v předloženém znění.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 6–2020 ze dne 11. 3. 2020

Přítomni: bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Olga Kramosilová, vít Olmr

rO usnesení č. 14/6–2020

i. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
a Mateřskou školou Štědřík na bezplatné užívá-
ní prostor v č. p. 155 s účinností od 1. 3. 2020 
na dobu neurčitou.
ii. pověřuje
Starostu bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 15/6–2020

i. schvaluje
uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o  závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
roky 2010 až 2024 (linka PID č. 332 a  č. 362) 
mezi obcí Psáry, dotčenými obcemi a  Arriva 
City s. r. o.

ii. schvaluje
uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o  závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
roky 2011 až 2024 (linka PID č. 334) mezi obcí 
Psáry, dotčenými obcemi a Martinem uhrem.
iii. schvaluje
uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o  závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
roky 2010 až 2024 (linka PID č. 956) mezi obcí 
Psáry, dotčenými obcemi a Arriva City s. r. o.
iv. pověřuje
Starostu Milana váchu podpisem tohoto do-
datku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 16/6–2020

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

rada a ZastuPitelstvO
termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
17. června 2020, 18 hod.

Přečtěte si více O místě, 
Které bylO na titulní straně 
únOrOvéhO PsársKéhO 
ZPravOdaJe – KaPličce 
sv. Jana nePOmucKéhO

Tato drobná sakrální stavba se nachází v samot-
ném centru dolních Jirčan, na křižovatce ulic 
K Lůžku a u Svatého Jána, jen pár metrů od náv-
si. Zděná kaplička je situována na soukromém 
pozemku, ale vzhledem k umístění hned u plo-
tu je pěkně vidět a tvoří výrazný prvek křižovat-
ky, na které se nachází. Podél vedoucí ulice je 
dokonce pojmenována dle této památky – u sv. 
Jána. Socha sv. Jana nepomuckého, umístěná 
v  nice kapličky, zobrazuje světce v  typickém 
kanovnickém oděvu, avšak bez charakteristic-
kých symbolů kříže a palmové ratolesti, s  kte-
rými bývá sv. Jan nejčastěji zobrazován. v době 
baroka byl sv. Jan nepomucký nejpopulárněj-
ším českým světcem a sakrální památky se sv. 
Janem neodmyslitelně patří k českému venko-
vu a křesťanské tradici naší země. Snad nejzná-
mější sochou sv. Jana nepomuckého je socha 
na Karlově mostě, připomínající fakt, že tento 
světec byl po své mučednické smrti dne 20. 3. 
1393 vhozen do vltavy právě z Karlova mostu.

Celoroční soutěž – 
Poznávejte místa v našich obcích
Jak jste si v  únorovém vydání jistě všimli, při-
pravili jsme pro naše čtenáře novou sou-
těž. na   každé titulní straně letošního vydání 
Psárského zpravodaje vám přinášíme fotku 
méně známého zákoutí v našich obcích. Z těch, 
kdo místo poznají a  pošlou nám do redakce 
správnou odpověď, vylosujeme vždy jednoho 
výherce, který obdrží dvě vstupenky na nejbliž-
ší divadelní představení. Ano, budeme si muset 
na divadlo ještě pár měsíců počkat, ale o to ví-
ce si jej na podzim užijeme!

na titulní straně únorového Psárského zpra-
vodaje byla zachycena kaplička svatého Jána. 

Z došlých odpovědí jsme vylosovali paní Marii 
Sámkovou z dolních Jirčan – gratulujeme k vý-
hře! Pro více informací budeme výherkyni kon-
taktovat.

Za foto na titulní straně děkujeme místní foto-
grafce Monice Mraček:
•	 m.facebook.com/ bymonimracek

Své tipy na to, kde se nachází místo na dubno-
vé titulní straně, zasílejte do 31. května.

Vaše tipy  e-mail:  trinactka@psary.cz
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1. václav a  Jana Kaslovi – pozemek p. č. 
409/11 v k. ú. Psáry.

hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 17/6–2020

i. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Zpracování Pd na rekon-
strukci komunikace v Třešňovce, dolní Jirčany, 
Psáry“ od:

1. HW Projekt s. r. o. za cenu 100.000,- Kč bez 

dPH,
2. ReinveST, spol. s r. o. za cenu 150.000,- Kč 

bez dPH,
3. ing. Hynek Seiner za cenu 105.000,- Kč 

bez dPH.
ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od HW 
Projekt s. r. o. za cenu 100.000,- Kč bez dPH.
iii. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 7–2020 ze dne 25. 3. 2020

Přítomni: bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová

 rO usnesení č. 18/7–2020

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

1. ing. Tomáš a  ing. Arch. Marie Pápolovi – 
pozemek p. č. 960/10 v k. ú. Psáry,

2. Petr Rožníček – pozemek s.  r.  o. 973/1 
v k. ú. Psáry.

hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

rO usnesení č. 19/7–2020

i. schvaluje
uzavření smlouvy o  realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací mezi obcí Psáry 
a CeTin a. s. Předmětem smlouvy je překládka 
sítě elektronických komunikací „vPi rekonstruk-
ce komunikace nad Cihelnou“. náklady obce 
činí 140.496,- Kč bez dPH.
ii. pověřuje
Starostu bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 8–2020 ze dne 8. 4. 2020

Zasedání proběhlo formou videokonference.
Přítomni: bc. Milan vácha, vlasta Málková, vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová, Mgr. Martina běťáková

rO usnesení č. 20/8-2020

i. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-
služebnosti č. iP-12-6013055 mezi obcí Psáry 
(povinná) a ČeZ distribuce a.  s. (oprávněná) 
na pozemcích p.  č. 110/26 a p.  č. 110/215 
v  k.  ú.  dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
9.500,- Kč bez dPH. 

ii. pověřuje
Starostu bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy. 
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2020 ze dne 22. 4. 2020

Zasedání proběhlo formou videokonference.
Přítomni: bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Olga Kramosilová, vít 
Olmr, ing. Jan Čihák, ing. Jitka Svobodová, Josef Žižka, Mgr. Jiří Kučera, Petr Skřivan, Martina 
Šmerglová, ing. Antonín Rak, Tomáš Pecháček
Nepřítomni: Jan Honek, bc. Miloslav burián

usnesení č. 17/2-2020

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. 18/2-2020

i. schvaluje
2. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2020 
– navýšení o 1.850.000,- Kč. 
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

usnesení č. 19/2-2020

i. schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní 

školy Amos, iČO: 06289371, sídlo: Pražská 
1000,  252 44 Psáry, ze dne 20. 6. 2019.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

usnesení č. 20/2-2020

i. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid 
Psáry (příjemce)  ve výši 150.000,- Kč. Příspěvek 
bude použit na vypracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci kabin. 
ii. pověřuje
Starostu Milana váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl PřiJat

FOTOSOUTĚŽ
i v  letošním roce vyhlašuje obec fotosou-
těž, tentokrát na téma hobby aneb koníčky. 
ve Wikipedii se dočtete, že hobby je soustavná 
činnost, kterou se lidé zabývají ze záliby a záj-
mu ve svém volném čase. neslouží k  obživě, 
ale pro pocit potěšení a seberealizace. Pošlete 
nám zajímavé fotografie činnosti nebo výsledku 
činnosti, která vás baví. Může to být rukodělný 
výrobek, pěstitelský produkt, sportovní činnost, 
sbírka nebo cokoliv jiného.

POdmínKy PrO Zaslání fOteK
•	 kdy: do 31. července 2020
•	 jak: v elektronické podobě
•	 kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
•	 co: barevné nebo černobílé fotografie ve 

formátu 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 titu-

lek k fotografii

nejlepší fotky budou uveřejněny ve velkém 
či malém kalendáři pro rok 2021 a vylosovaní 
účastníci soutěže získají zajímavou cenu.

Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uve-
řejněním v materiálech obce Psáry.
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Co se v obci 
udělalo 2–3/2020

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

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

prostranstvích,
•	 oprava houpaček a dalších prvků a úklid na 

dětských hřištích,
•	 jarní údržba keřů a dřevin,
•	 úklid dětských hřišť a jejich desinfekce,
•	 čištění odtokových žlabů a úklid popadaných 

větví a další odstraňování škod po vichřici,
•	 stěhování nábytku a pomoc na dokončova-

cích pracech v klubu seniorů „Třináctka“,
•	 zabetonování vyvrácených dopravních zna-

ček na parkovišti u školy,
•	 čištění okolí pomníků,

•	 stěhování pece ve škole Amos,
•	 rozvoz pytlů na odpadky a známek na popel-

nice občanům,
•	 opravy ve školce Štědřík,
•	 montáž skříněk a  kuchyňské linky ve škole 

Amos,
•	 osazení nového poklopu na dešťové kanalizaci,
•	 úklid listí a odpadků z okolí cyklostezky,
•	 zametení splavené drtě v ulici Javorová, štěr-

ku v ulicích Lesní a K Junčáku,
•	 oprava cesty na babu,
•	 úprava, výsadba květin a  údržba záhonu 

u trafiky zastávka Štědřík, u domova Laguna, 
před obecním úřadem, u pomníku v Psárech 
a úprava zeleně v okolí dětských hřišť a  za-
bezpečení pravidelné zálivky,

•	 dokončení zdravotních a bezpečnostní pro-
řezy stromů, úklid a odvoz větví,

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

exkrementy, úklid kontejnerových stání na 
tříděný odpad, úklid a desinfekce autobuso-
vých zastávek včetně vysypávání košů,

•	 čištění autobusových zastávek od graffiti 
a odstranění následků vandalismu,

•	 údržba hřbitovů.

infOrmace Z Obce

Nové názvy ulic 
v lokalitě vysoká

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

 
Jak jste se mohli dočíst v  únorovém vydání 
Psárského zpravodaje, připravuje obec nové 
pojmenování ulic v lokalitě vysoká, kde je nyní 
několik míst se stejným názvem na vysoké, což 
dlouhodobě způsobuje problémy v  orientaci 
a nepomáhá ani navigace.

Občané, kteří v této lokalitě žijí trvale v chatách 
s evidenčním číslem, nemusí měnit doklady, 
protože se v nich ulice neuvádí.

do konce května mohou občané přispět svými 
tipy na názvy nových ulic.

Vaše tipy  e-mail:  jaskova@psary.cz

Zpráva
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

PrOJeKt „reKOnstruKce 
 staré šKOly“

Komplikace spojené se špatným stavem bu-
dovy, o  kterých jsem vás informoval dříve, se 
podařilo vyřešit. Po úpravě projektové doku-
mentace jsme připravili aktualizovaný harmo-
nogram tak, aby se vícepráce i celkové dílo po-
dařilo dokončit v termínu pro zářijové otevření. 
navzdory koronavirové krizi se již tak napjatý 
harmonogram naštěstí daří držet a celému re-
alizačnímu týmu a  stavební společnosti Kočí 
a. s. patří velký dík. Pokud se v souvislosti s vi-
rem v nejbližší době nic zásadního nestane, tak 
stavební práce uvnitř objektu budou hotové do 
konce července a v srpnu už jen pro naše děti 
upravíme venkovní prostory.



10 www.psary.cz  Psárský ZPRAvOdAJ / duben / 2020 11

reKOnstruKce PsársKá

v souvislosti s  koronavirem došlo k  posunu 
všech příprav na realizaci zakázky rekonstruk-
ce Psárské. Aktuální stav je takový, že rada 
Středočeského kraje i rada obce schválila 
smlouvu o dílo a pokud nedojde k odvolání 
ze strany neúspěšných uchazečů, tak se za-
kázka zahájí koncem května. dle dostupných 
informací se předpokládá (pokud někdo ještě 
zpětně nezpochybní průběh veřejné zakázky), 
že by mohla vítězná firma zahájit akci v druhé 
polovině května. To je i  termín, kdy bude pro-
jednané dopravní řešení a z něj vyplývající sil-
niční uzavírky pro motorová vozidla, včetně ná-
vrhů objízdných tras pro osobní auta i autobusy 
městské hromadné dopravy. O situaci budeme 
včas podrobně informovat na webu obce a fa-
cebookovém profilu.

reKOnstruKce PrOstOr 
česKé POšty

naše pobočka byla uzavřena 26. února. Po 
vyklizení starých interiérů a historického vyba-
vení České pošty byly zahájeny stavební úpra-
vy včetně bourání některých stěn. Stejně jako 
u  rekonstrukce staré školy i  tady se podařilo 
zajistit stavební kapacity tak, aby zakázka pro-
bíhala dle plánu a nedošlo k prodloužení do-
hodnutého termínu otevření zrekonstruované 
pobočky. Pokud nedojde ke komplikacím s ko-
ronavirem, koncem prvního květnového týdne 
zahájí Česká pošta práce na instalaci nábytku, 

vybavení, technologií atd., aby bylo do konce 
května vše hotovo a  mohl být obnoven pro-
voz. Je na místě zmínit skutečnost, že současné 
zhoršení služeb při doručování zásilek nemá 
souvislost s  uzavřenou pobočkou pošty Psáry, 
ale je to důsledkem výpadku zaměstnanců poš-
ty, kdy většina z nich nemůže pracovat z důvo-
dů souvisejících s pandemií koronaviru.
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Společně 
bychom zvládli 
i krizovější 
momenty

Ing. Lucie Libovická

ve chvíli, kdy vychází dub-
nové vydání Psárského zpra-
vodaje, máme za sebou 
sedm dlouhých týdnů, ve 
kterých se změnilo vše, na 
co jsme byli doposud zvyklí. 
Pandemie koronaviru a  s ní 
související opatření zasáh-
la i  naše obce. Jak se dolní 
Jirčany a Psáry s touto situací 

vypořádaly z pohledu starosty Milana Váchy se 
můžete dočíst v našem rozhovoru.

Jak obec a její vedení prožívalo první dny nou-
zového stavu?

11. března byly uzavřeny školy, ve čtvrtek 
12. března byl vyhlášen nouzový stav a v pátek 
třináctého do nočních hodin zasedala vláda. 
usnesení z  tohoto zasedání došlo obci Psáry 
v  sobotu ráno v  6.30. O  hodinu později jsem 
již svolával radu obce a  v devět jsme zaseda-
li i  se zástupcem hasičů, abychom společně 
domluvili krizový scénář. Hned to dopoledne 
jsme udělali řadu zásadních rozhodnutí, mezi 
které patřilo zajištění roušek a dezinfekce. bylo 
jasné, že roušky od státu nedostaneme, takže 
ještě v  ten den se u  nás začaly šít první kusy. 
bylo to ještě předtím, než se tahle iniciativa 
rozběhla na celostátní úrovni. Chopili se toho 
senioři a vzniklo šicí centrum v nové senior ské 
Třináctce, kam jsme převáželi šicí stroje na-
koupené pro kroužky šití. Aktivizovala se škola 
i školka, kde šily paní učitelky hlavně roušky pro 
děti. S  dezinfekcí nám pomohla místní viet-
namská komunita, díky které jsme zvládli první 
období. Mezi další sobotní kroky patřilo i zajiš-
tění rozvozu potravin a  léků pro naše seniory 
a lidi v karanténě. domluvili jsme se se školou 

na obnovení provozu jídelny. Rovnou v sobotu 
jsme objednali zatavovačku a jednorázové oba-
ly, aby bylo možné jídla hygienicky předávat. 
vznikl objednávkový formulář na webu, kde si 
lidé mohou jídlo objednávat. Koupili jsme no-
vou simku a  aktivovali Koronalinku, kam smě-
řují všechny dotazy občanů a také objednávky 
na dovoz roušek, dezinfekce, potravin a  léků. 
vznikl leták se všemi potřebnými informacemi 
a telefony, který se již během neděle roznesl do 
všech schránek občanů obce.

Zmiňujete šití roušek i  zajištění dezinfekce 
prostřednictvím místních obchodníků. Kdy při-
šla první dodávka materiálu od státu?

První dodávka od státu dorazila za 11 dní od 
vyhlášení nouzového stavu, tedy 25. března. 
dostali jsme první sadu dezinfekce, byly to 
dva pětilitrové kanystry, což je v přepočtu cca 
2,5  ml na občana. v  té době jsme již naštěstí 
byli zcela soběstační.

Jak jste distribuovali dezinfekční a  ochranné 
prostředky mezi občany?

některé obce dávaly například plošně všem 
občanům do schránek roušky, my jsme se 
rozhodli jít cestou individuálních požadavků. 
vycházeli jsme z  předpokladu, že se většina 
lidí dokázala zásobit sama, někdo měl nakou-
penou dezinfekci, jiní si šili roušky sami doma. 
Zveřejnili jsme tedy Koronalinku a na vyžádání 
jsme okamžitě vozili občanům rovnou domů 
vše potřebné a děláme to tak dodneška. Je to 
efektivnější a komfortnější a pro všechny i bez-
pečnější.

Zlepšila se již situace v  dodávkách materiálu 
ze strany státu?

dezinfekce již chodí v  dostatečném množství, 
roušky a respirátory si sháníme sami dál. v zá-
kladních rouškách jsme díky šití soběstační, re-
spirátory si sháníme sami, prvních 8 respirátorů 
od státu dorazilo 14. dubna! dostali jsme ale 
od státu dotazník, kde jsme měli vyplnit, zda 
respirátory potřebujeme. A  navíc dorazil tří-
stránkový dokument, jak máme roušky zaúčto-
vat v souladu se zákonem o účetnictví. To nám 

opravdu moc nepomáhá…

Jak fungovala informovanost samospráv? Měli 
jste potřebné informace včas?

bohužel ani z  tohoto pohledu to nebylo op-
timální. vezměte si například rychle měněná 
rozhodnutí o  vyhrazených časech pro nákupy 
seniorů. To přineslo spoustu zmatků a  dozví-
dali jsme se to na poslední chvíli. v některých 
obcích byli například připraveni dobrovolníci, 
kteří měli od 10 hodin rozdávat seniorům rouš-
ky a  vláda v  noci posunula vyhrazený čas na 
sedmou hodinu. Přitom by stačilo vše vyhlásit 
s  jednodenním předstihem. Já osobně vidím 
jako zásadní problém to, že zpočátku fakticky 
nebyl ustaven ústřední krizový štáb, nefungo-
vala základní struktura, premiér přenesl tuto 
pravomoc na vládu, která není sama o  sobě 
krizovým štábem. Krizové řízení z  tohoto po-
hledu selhalo a obraz funkčnosti státu, bezpeč-
nostních složek a  veřejné správy i  díky tomu, 
že v čele nebyl ministr vnitra, byl dost špatný. 
Ale zpět k informovanosti. Kraje nám řadu dní 
nebyly schopny na nic odpovídat, všichni tak 
na obcích čekali na tiskové konference jako na 

jediný zdroj informací. První adresná odpověď 
přišla na náš úřad až 25. března, kdy jsme do-
stali prvních 10 litrů dezinfekce a já se opakova-
ně ptal, kdy můžeme čekat ochranné pomůcky 
a dezinfekci. Rada zněla, že máme volit impro-
vizovanou ochranu obyvatelstva. další věcí, se 
kterou jsem v počátcích bojoval, byla snaha zís-
kat seriózní informace o tom, kolik je na našem 
území nakažených lidí. nechceme vědět, kdo 
konkrétně je nemocný, ale potřebujeme znát 
celkové číslo. Stala se velice nepříjemná věc. 
na tiskové konferenci ministři Jan Hamáček 
a  Adam vojtěch řekli, že nechtějí dávat infor-
mace ani starostům, aby lidé zbytečně nepa-
nikařili. Pro mne je to nepochopitelné, neboť 
pravdivou a včasnou informovanost beru jako 
zásadní princip fungování samospráv. Stávalo 
se pak, že začala fungovat šeptanda a starosto-
vé se někde v obchodě dozvídali, kdo v obci je 
nakažený. Považuji tuhle situaci za velmi nebez-
pečný precedens. Lidé potřebují mít jistotu, že 
ať se děje, co se děje, dostávají vždy pravdivé 
informace.

Zlepšila se situace i v tomto ohledu?
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naštěstí od té doby, co byl zřízen ústřední kri-
zový štáb, dostávají obce kromě standardních 
hromadných informací také unikátní emaily, ve 
kterých nás informují o počtu nově potvrzených 
občanů pozitivně testovaných na koronavirus. 
Ovšem s dovětkem, ať s touto informací naklá-
dáme důvěrně. u  nás byl zatím oficiálně evi-
dován jediný případ a rozhodl jsem se o něm 
informovat naše občany. Je to pro mě zásadní 
věc a jsem připraven jít s centrálními orgány do 
sporu.

Jak vypadá běžný den starosty v  době koro-
naviru?

Jsem hodně v  terénu, řešíme akutní situace, 
rozléváme dezinfekce z  kanystrů, rozvážíme 
respirátory a  roušky… Aktivita státu z hlediska 
nařízení a dotazníků se naštěstí v tomto ohledu 
poměrně utlumila a stejně tak občané se na nás 
v  této době neobracejí s  tolika podněty a do-
tazy jako dříve. velmi pozitivně hodnotím, že 
většina neřeší malichernosti, všichni vnímáme, 
že doba je náročná, a tak ubyly nejrůznější spo-
ry a  řešení konfliktů. Také chod obecního úřa-
du jsme v rámci opatření pozměnili. u vchodu 
v přízemí stojí improvizovaná podatelna – sto-
lek, kde lidé předají to, co potřebují nezbytně 
vyřídit, počkají venku a my jim vše přineseme 
zpět. vyzvali jsme také občany, aby více využí-
vali možnosti elektronických plateb pro úhradu 
poplatků za odpady i psy. Je ale jasné, že v této 
situaci nebudeme v  případě prodlevy situaci 
hrotit. Rada obce i zastupitelstvo funguje i v té-
to době, jen s tím rozdílem, že společná setkání 
probíhají online prostřednictvím videokonfe-
rencí.

Zmínil jste úbytek sporů mezi lidmi. Můžete 
zhodnotit, jak občané v naší obci vnímají sou-
časnou situaci a jak na ni reagují?

Sounáležitost lidí a  míra solidarity byla v  mi-
nulých týdnech nevídaná a  v takový rozsah 
jsem nedoufal ani ve svých nejoptimističtějších 
představách. Od prvních chvil jsme dostávali 
řadu nabídek na pomoc, a to jak na rozvoz jídel 
pro seniory, tak třeba na venčení psů či hlídání 
dětí, když jsou zavřené školy a školky. Šití rou-
šek, to je samostatná kapitola! nabídka pomoci 

vysoce převýšila poptávku a my už nyní víme, 
že společně bychom zvládli daleko krizovější 
momenty. Za tohle patří všem můj velký dík! Za 
zmínku stojí i takový místní sociální experiment. 
Je to spíše úsměvná vsuvka, ale netuším, zda 
by jinde měla šanci na úspěch. Jak jsem zmínil, 
v místní školní jídelně se denně vaří cca sto jídel 
pro ty, kdo si na internetu dopředu objednají 
a poté převodem zaplatí. druhý den na ně čeká 
hned v přízemí školy nedaleko vstupu stůl, na 
kterém jsou jídla připravena. nikdo je nehlídá 
a nekontroluje, prostě si vezmete své objedna-
né jídlo a jdete. Čekali jsme, co se stane, a svě-
te div se, po čtyřech týdnech se ztratila jedna 
jediná porce, a  to se ještě domníváme, že šlo 
o omyl v objednávání.

V některých obcích vázne roznáška listov-
ních zásilek Českou poštou. Jaká je situace 
v Psárech?

v Psárech je to bohužel podobné. v dubnu se na 
nás stále častěji obracejí zejména starší lidé se 
svými obavami týkajícími se strachu z prodlevy 
s platbami některých složenek, které jim stan-
dardně chodí poštou, nyní tedy spíše nechodí. 
nemají přístup k internetu, ani k online platbám 
a jsou na poště závislí. bohužel velké procento 
doručovatelek po celé republice je buď v  ka-
ranténě nebo na ošetřovačce s dětmi a pošta 
se soustřeďuje zejména na roznos důchodů 
a teprve ve druhé řadě zabezpečuje distribuci 

listovních zásilek. Spojil jsem se s Generálním 
ředitelstvím České pošty a  jak se můžete do-
číst ve vyjádření ředitele, uveřejněném v tomto 
Zpravodaji, na nápravě se již pracuje. Pokud by 
se však kdokoliv z  našich občanů dostal díky 
této situaci do problémů například s  pozdní 
úhradou nedoručených složenek a  hrozily by 
mu sankce či penále, může se obrátit přímo na 
mne. Rád pomůžu situaci vyřešit.

Obec má řadu rozjetých projektů, jak se je v té-
to době daří realizovat?

Administrativní záležitosti směrem ke státu jako 
například stavební řízení a  územní plány jsou 
nyní pozastaveny, nejsou lidi. u nás na obci ak-
tuálně řešíme rekonstrukci staré školy a pošty. 
naší hlavní snahou je, aby práce pokračovaly 
dál, a tak jsme pracovníkům od samého začát-
ku nouzového stavu nabídli jak dovoz jídla, tak 
i  roušky. Zatím vše naštěstí jede podle plánu 
bez skluzu.

Pro fungování obce jsou důležité daňové 

příjmy. Jak se obce dotkne současné utlumení 
podnikatelských aktivit?

Za první tři měsíce v roce, to znamená do kon-
ce března, je příjem z  daní v  pořádku, očeká-
vám však zásadní výpadek daňových příjmů od 
dubna do konce tohoto roku. Podle predikcí 
některých ekonomů by se příjmy obce z  daní 
mohly propadnout o cca 15 %, což je v našem 
případě částka 10 milionů korun. To znamená, 
že budeme velmi opatrně zvažovat realizova-
né projekty. nedotkne se to samozřejmě věcí, 
které již běží, vodu a  kanalizaci musíme také 
udělat. Rozhodně to ale není důvod k  nějaké 
panice, jen stejně jako rodiny či firmy budeme 
opatrnější v rozhodování, do čeho investujeme.

věřím, že situaci ve všech směrech zvládneme 
a děkuji všem našim občanům za vlnu solidarity 
i  ochoty pomáhat, zadarmo dodávat materiál 
a  nabízet finanční pomoc těm, kdo se dostali 
do nouze. doufám, že se opatření brzy rozvolní 
natolik, abychom si užili léto a mohli se co nej-
dříve scházet u společných akcí.

OdPOvěd česKé POšty
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Voda 
a kanalizace

Vlasta Málková, 
místostarostka

ii/105 Psáry, Průtah

v dubnu jsme se dozvěděli výsledek veřejné 
zakázky, která probíhá již několik měsíců. do vý-
běrového řízení se přihlásily tři firmy. na prvním 
místě se s nejnižší nabídkovou cenou umístila 
firma IMOS Brno, a. s.

veřejná zakázka zahrnuje stavbu páteřního 
kanalizačního sběrače obce Psáry (součástí 
je plocha před restaurací naproti OÚ) v  ceně 
23 927 800 Kč a část vodovodního přivaděče 
za 7  367  019 Kč. Tyto částky investuje obec 
Psáry. 

Stavbu mostu a průtahu silnice ii/105 naší obcí 
za 51 002 546 Kč hradí z  dotace Středočeský 
kraj.

Celková cena díla (bez DPH) včetně mostu 
a komunikace činí 82 297 365 Kč.

Stavba bude zahájena jeden týden od výzvy 
a  podpisu smlouvy, pravděpodobně v  květnu 
2020 a  měla by být dokončena za 8 měsíců 
v případě, že nám bude přát počasí.

vOdOvOdní Přivaděč

Předložili jsme dvě žádosti o  dotaci v  rámci 
národního programu životního prostředí na ak-
ci Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod 
na etapu č. 1 a etapu č. 2. S etapou č. 1 jsme 
byli úspěšní!

16. dubna nám přišlo rozhodnutí o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR a my získali podporu ve výši 
20 858 663 Kč, tj. 63,75 % z požadované část-
ky, která činila 32 719 471 Kč.

O zahájení výstavby etapy č. 1 vodovodu vás 
budeme informovat. v  této části výstavby do-
jde k napojení na Posázavský vodovod (Želivka) 
na hranici našeho katastru s  Libří. Propojíme 
již vybudované části až do přečerpávací stani-
ce na Štědřík. díky čerpadlům se voda dosta-
ne až do vodojemu na vysoké. Stavba musí 
být zkoordinovaná se stavbou průtahu silnice 
ii/105. Pokud se vše podaří, první část obce bu-
de napojena na Želivku, o což usilujeme již ně-

kolik let, v  příštím roce. 
nahradí tak zdroj vody 
Tondach, který od 1. čer-
vence 2021 již vodu do-
dávat nebude. Z  toho 
plyne, že času na výstav-
bu už moc není.

O dalším postupu vás 
budeme pravidelně in-
formovat.
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Akce (nejen) 
pro seniory
vážení občané, jak jistě víte, v souvislosti s pan-
demií a vyhlášením nouzového stavu jsme museli 
dočasně zrušit či pozastavit konání všech pláno-
vaných obecních akcí či některé z nich přesunout 
do online prostředí. na této dvoustraně získáte 
kompletní přehled o přesunech, možnosti vráce-
ní plateb či dalších dostupných informacích.

•	 uhrazené platby za výlety a  ples budou 
vráceny po skončení nouzového stavu a za-
hájení plného provozu obecního úřadu. 
v případě akutní potřeby je možné po před-
chozí telefonické dohodě s místostarostkou 
vlastou Málkovou peníze vrátit již nyní.

•	 naplánovaný a  do všech detailů vypiplaný 
zájezd do Anglie v červnu tohoto roku jsme 
nuceni také zrušit. Rozhodli jsme se ale, že 
jej ponecháme v připravené podobě a pře-
suneme jej na červen příštího roku. víme, že 
jste se na Anglii moc těšili, organizace nám 
dala hodně práce, a  proto chceme, aby se 
výlet uskutečnil. Program zůstane stejný, no-
vý termín byl zvolen na 6.–12. června 2021. 

dosud zaplacená záloha bude buď vrácena 
po zahájení plného provozu OÚ nebo vám 
ji přesuneme jako první platbu na rok 2021. 
v zářijovém Psárském zpravodaji uveřejníme 
aktualizovanou cenu zájezdu včetně pod-
mínek pro její úhradu. věříme, že anglické 
květinové zahrady, gotické katedrály, mořské 
útesy i  proslulá cornwallská vřesoviště spo-
lečně navštívíme již příští rok!

•	 Společná setkání nám chybí, a  tak jsme se 
rozhodli, že naše aktivity pro seniory budou 
pokračovat online. věříme, že to zvládnete 
a  práci s  počítačem a  technikou se bude-
me průběžně společně učit a budeme vám 
s ní pomáhat. Jaký je tedy postup? Zájemce 
o všechny online akce prosíme, aby se nej-
prve spojili telefonicky s Vlastou Málkovou 
nebo Šárkou Mihely. Ty jim vše vysvětlí 
a  společně si vyzkouší připojení přes inter-
net. Tímto způsobem proběhne i registrace 
na jednotlivé akce. A jaké to jsou?

•	 Online jógu pořádáme s cílem inspirovat vás 
ke zdravému protažení těla i v době omeze-
ného vycházení a karantény. Povede ji paní 
Šárka vítovcová a první termín je 7. května 
od 18 do 19 hod.

•	 Online angličtina pro začátečníky i pokroči-
lé. v tuto chvíli již probíhá pod vedením paní 
Šmídlové.

•	 Online seminář Facebook pro seniory s pod-
titulem základy práce na sociálních sítích 
proběhne 14. května od 14 hod.

Online 
angličtina u čaje

Hana Willett

v době, kdy se všichni snažíme ochránit naše 
seniory rozumnou izolací, došlo i  v rámci na-
ší výuky a  konverzace v  angličtině ke změně. 
doma si každá uvaříme čaj či kávu, přineseme 
si ji k počítači nebo tabletu a jdeme na to.

Začátečnice se rozhodly pro aplikaci Skype. 
vidíme a  slyšíme se dobře, dokonce jsme si 
pustily i písničku od beatles s textem na sdílené 
obrazovce. Místo flipchartu a tabule používáme 
chat zobrazený po straně obrazovky. Místo po-
slechu výslovnosti nám může číst rodilý mluv-
čí, kterého si na chvilku přizveme k  počítači. 
některé z nás si dokonce nechaly posílit inter-
net, aby se mohly kvalitně připojit. Před i po ho-
dině angličtiny pak využíváme Skype i k běžné 
konverzaci mezi sebou a často si při tom také 
užijeme spoustu legrace.

Se skupinou pokročilých jsme se rozhodly pro 
využití aplikace WhatsApp. nepotřebujeme ka-
meru a slyšíme se výborně. Čteme si detektivku 
na pokračování, opakujeme si trochu gramati-
ku, a  hlavně si povídáme, kdo co zajímavého 
dělá doma a  na zahrádce. vše samozřejmě 
v angličtině.

Je úžasné, jak jsou naše seniorky šikovné a  je 
obdivuhodné, jak snadno se dokázaly nejen 
s počítačem a aplikacemi, ale také s danou si-
tuací vypořádat. nicméně už se těšíme, až se 
zase všechny sejdeme v  našem novém klubu 
ve Třináctce.

•	 Online přednáška z  cyklu Zdraví, tentokrát 
na téma Jak posílit imunitní systém, je pro 
vás připravena na 21. května od 14 hod. 
a povede ji opět eva nebeská, se kterou jste 
se setkali při minulých povídáních.

•	 Online Univerzita třetího věku je naplánová-
na na středu 27. května od 14 hod. Testy si již 
studenti u3v udělali sami, ale společná set-
kání nám chybí. Proto zveme všechny na toto 
online setkání, kdy při naší videokonferenci 
probereme stávající téma univerzity, vybere-
me nové téma a naplánujeme další postup.

•	 Online kavárnička proběhne 11. června 
v 10 hodin. doma si každý z nás uvaří kávu 
či čaj a pak se sejdeme u monitorů svých po-
čítačů, konečně se setkáme se svými přáteli 
z  akcí pro seniory, probereme, jak se nám 
daří i své plány do budoucna a  nabereme 
energii a inspiraci pro dny příští.

Těšíme se na všechny společné online akce 
a  ještě více na postupné rozvolňování restrik-
cí, obnovení možnosti pořádat i  akce naživo 
a  společné setkávání se. Sledujte informace 
v  Psárském zpravodaji, na webu i  Fb obce. 
budeme vás o všem průběžně informovat!

Kontakty pro registraci a konzultaci pro připoje-
ní na online akce, informace o vrácení uhraze-
ných poplatků za výlety, divadla a ples:

Další info  Vlasta Málková: 
malkova@psary.cz, 602 714 101
Šárka Mihely: 
 mihely@psary.cz, 602 224 817

sOciální a Kulturní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise
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Rouškový křest 
Třináctky

Vlasta Málková, 
místostarostka

budova s  číslem popisným 13 na návsi 
v dolních Jirčanech se od března stala oficiál-
ním zázemím stále rostoucího počtu aktivních 
seniorů v našich obcích. Klub seniorů Třináctka 
jsme od listopadu loňského roku připravovali, 
rekonstruovali, kolaudovali, vybavovali a pláno-
vali jeho slavnostní otevření na krásné datum 
– pátek 13. 3. ve 13 hodin.

Posledních pár dní to ve Třináctce vypadalo jak 
v úlu, protože na finálních pracích, montáži ná-
bytku, úklidu i zařízení se podílela řada našich 
aktivních členů – seniorek a  seniorů. všichni 
odvedli obrovský kus práce v atmosféře, kterou 
by nám každá firma či kolektiv mohly závidět. 
Zapojili se z  vlastní vůle, s  radostí, každý dle 
svých možností a schopností. Závěrečným bo-
nusem příprav byly například na poslední chvíli 
sehnané tři metry vysoké břízy, které dodal pan 
hajný, přivezla je naše pracovní četa a  truhlář-
ství Pitterling z nich udělalo kouzelnou zástěnu, 
která bude oddělovat relaxační část pro naše 
seniory. Práce to nebyla jednoduchá, ale dílo se 
opravdu podařilo.

další události šly v rychlém sledu. ve chvíli, kdy 
jsme den před slavnostním zahájením měli již 
téměř kompletně nachystané pohoštění pod 

vedením zkušené ivany Kuklové, upečený sty-
lový dort od Zdenky Lexové a připravené ma-
so, které věnovala firma Frost Logistics, přišlo 
vyhlášení nouzového stavu. Život jde dál, a tak 
si díky zrušené slavnosti pochutnali na haldě 
dobrot naši brigádníci, kteří si to opravdu za-
sloužili. Ráda bych poděkovala všem seniorům 
a seniorkám, kteří se podíleli na přípravách 
Klubu Třináctka, a Šárce Mihely, která pomá-
hala se zařizováním, designem a vším, co bylo 
potřeba, nechyběla ani u celodenních směn 
při šití roušek. díky také patří Jiřímu burdovi 
z pracovní čety, truhlárně Pitterling, hajnému 
Kudílkovi a všem, co se na akci podíleli.

nouzový stav však nezastavil život ve Třináctce. 
naopak, byla připravena ve správný čas! Hned 
v  neděli 15. března se nové prostory staly zá-
zemím manufaktury na šití roušek, které každý 
potřeboval, ale nikde nebyly k sehnání.

v improvizované šicí dílně vládla báječná atmo-
sféra, vznikla nová přátelství, a i když nás bole-
la záda, užívali jsme si každý den. Podařilo se 

nám v této podivné době uniknout negativním 
zprávám okolo nás. Šicí stroje, které si švadlen-
ky do Třináctky samy přinesly, jely každý den ve 
dvanáctihodinových směnách. děkujeme panu 
Pospíšilovi, který nám naše porouchané a una-
vené elektrické miláčky okamžitě opravoval 
a seřizoval. další dva šicí stroje jsme si zapůjčili 
ze školního neformálka.

Takovou vlnu solidarity, osobního nasazení 
a energie jsem snad nikdy nezažila. Soudržnost 
našich obyvatel byla úžasná, snažili se pomáhat 
prací, dodáním materiálu, nabídkou další po-
moci. Zapojili se mladí i starší, senioři, učitelé, 
pomáhal, kdo mohl.

vím, že se mi zde nepodaří poděkovat jmenovi-
tě každému, takže ještě jednou velké díky všem 
střihačkám a švadlenkám, které šily v naší ma-
nufaktuře nebo doma, všem, co věnovali nitě, 
gumy, látky, nůžky a další materiál. Celkem jsme 
našili přes 5000 roušek!

Ráda bych zmínila alespoň některá jména 
dobrovolníků, kteří pracovali celé dny, aby 
pomohli ostatním a  zaslouží si velké poděko-
vání: Helena Olmerová, Šárka vítovcová, ivana 
Tesařová, dagmar dudová, Helena brezíková, 
Olga Podroužková, Zlata birnerová, Monika 

Hutarová, Marie Šafaříková, Jarmila Kredvíková, 
Martina Jedličková, Martina Šmerglová a  paní 
učitelky z mateřské školy, které se aktivně zapo-
jily a rozšířily naši společnou aktivitu. Rozvoz až 
do domu našich občanů, kteří roušky potřebo-
vali, zajišťoval vít Olmr. další problém byl s dez-
infekcí, žádná nebyla, sháněli jsme ji tak jako 
ostatní. Zpočátku nám posloužil ocet, později 
jsme dostali dezinfekci od Radka Luky. Pokryla 
naše potřeby při výrobě.

Řada dalších lidí se věnovala pomoci seniorům, 
rozvozu potřebných věcí, jídel, hasiči dezinfiko-
vali veřejné prostory, lékaři za ztížených podmí-
nek pomáhali ve svých ordinacích, fungovaly 
obchody a v restauracích se vařily obědy.

 vážíme si vaší pomoci a nyní víme, že v naší ob-
ci není spojení slov „Společně to zvládneme“ 
jen prázdnou frází, ale realitou, která nás všech-
ny povzbuzuje, dodává optimismus a  energii 
pro věci příští.

Až se situace uklidní a  budeme se společně 
potkávat, naplánujeme den otevřených dveří 
naší Třináctky, abyste se mohli všichni bez roz-
dílu věku přijít podívat a pokřtít ji s námi ještě 
jednou a za veselejších okolností. Těšíme se na 
vás!



22 www.psary.cz  Psárský ZPRAvOdAJ / duben / 2020 23

Báječné ženy 
za šicími stroji

Šárka Vítovcová a Helena Olmerová

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Slyšíš, vidíš, 
ale stále je to tak daleko! najednou byly zavře-
né školy i školky, mrknutím oka se zastavil svět 
kolem nás. Žádné rychlé přejezdy z kroužku na 
kroužek, sport, divadlo, jóga. vyhlášená karanté-
na a čas pro nečekané seznámení se s pevným 
sevřením z  důvodu bezpečí a  ochrany zdraví. 
buď doma a nos roušku. Kde ji však vzít, když 
každá lidská bytost ji nyní potřebuje pro zajiš-
tění chodu svého života, kde ji sehnat pro sebe, 
rodinu, zdravotníky, policii, hasiče, seniory...

v tu chvíli zvoní telefon a energický a vášní pro 
věc zapálený hlas paní místostarostky vlasty 
Málkové se ptá: „Máš šicí stroj?“

To, co se následně událo byla krasojízda lid-
ských srdcí podbarvená empatií k dané nestan-
dardní situaci, pod vedením vnitřní lidské po-
třeby pomoci bližnímu svému.

Základnou pro šití roušek se stal nový a napros-
to geniální prostor Klubu seniorů Třináctka na 
jirčanské návsi. Rozjelo se to pekelně rychle. 
Střih na třívrstvé roušky s kapsičkou pro ochran-
ný filtr až ze Slovenska zajistila paní vlasta. 
dámy ve věku od 40 do 77 let roztočily své šicí 
stroje. Střihačky vzaly do rukou darované nůžky, 
lidé z  obce přinášely látky, gumičky, tkalouny 

a krasojízda pokračovala v rytmu spodních ni-
tí, občasných zlomených jehel, výběru látek. 
Šily jsme 10 hodin denně! děkujeme tímto za 
veškeré čokolády, kávu a jiný povolený doping, 
který nám pomáhal udržet šicí morálku ve chví-
lích únavy.

Počet báječných žen za šicími stroji a střihaček 
se postupně rozrůstal, kdo mohl stříhal nebo 
šil doma, kdo mohl, přišel na dopolední, od-
polední či celodenní směnu. během chvíle se 
naše manufaktura natolik zdokonalila, že bylo 
již možné rozvážet roušky potřebným. byly to 
nezapomenutelné chvíle, kdy dané lidské slo-
vo má váhu zákona, kdy stavovská čest zaplaví 
vaše srdce, kdy únava, bolest očí a zad je dru-
hořadá.

Pod vedením paní vlasty, která se starala nejen 
o veškerý chod, ale rozdávala tak příjemnou at-
mosféru, jsme se každý den těšily, až zase vez-
meme nůžky do ruky a roztočíme šicí stroje.

Celkem jsme ušily asi 5000 roušek pro naše 
občany, hasiče, zaměstnance, obecní policii, 
domov Laguna Psáry, lékaře, pečovatelky, Agro 
Jesenice, obchodníky, řemeslníky, porodní asi-
stentky v Podolí, do ikemu v Krči, na oční klini-
ku na vinohrady atd. Situace se nyní již poma-
lu stabilizuje a víme, že vše bude dobré. naše 
roušky se používají, mise splněna.

děkujeme všem kolegyním i těm, kteří nás pod-
pořili materiálem, pomocí i povzbuzením (i tě-
mi sladkostmi ).

Akce Z  
v naší „Třináctce“

Jan Mikl

My dříve narození si vzpomínáme, jak v dobách 
našeho mládí probíhaly v  naší zemi Akce Z. 

vyhlásila se brigáda a všichni museli nastoupit 
na mimořádné směny. někdy se jednalo o jarní 
úklid ulic, jindy se pomáhalo stavět hospodu, 
prodejnu či školku. Protože tyto akce byly dob-
rovolně povinné, hledaly se všemožné výmluvy, 
jak se úkolu vyhnout a  utéct ke svým zahrád-
kám či chatám.

Ale tyto doby jsou dávno za námi a podobné 
akce se neorganizují. dnes se každý spoléhá na 
to, že co není moje, o to se postará někdo jiný. 
dnešní lidé mají krásně upravené zahrady, ale 
co je před plotem, je často nezajímá. Chodník 
před domem nezametou, přerostlé větve, brá-
nící v  chůzi neořežou a  čekají, kdo to za ně 
udělá. Ale nechci paušalizovat, každý jsme jiný. 
Často se procházím po naší krásné obci a  vi-
dím, že pořád jsou mezi námi ti, kterým není 
vzhled našeho okolí lhostejný a starají se i o své 
bezprostřední okolí.

Senioři v naší obci se velmi těšili na chvíli, kdy 
bude otevřena jejich klubovna „Třináctka“. 

Obec krásně zrenovovala prostory, zakoupila 
vnitřní zařízení a  vybavení. Před slavnostním 
otevřením, které bylo symbolicky naplánová-
no na 13.3., bylo jasné, že je třeba ještě hodně 
drobné práce, aby klubovna důstojně repre-
zentovala a  abychom se v  ní všichni cítili jako 
doma. většina seniorů tento úkol pojala velmi 
důkladně a  vzedmula se nebývalá vlna dob-

rovolné pomoci. nikdy bych nevěřil, kolik po-
mocníků se dokončení zúčastní.

ne každý je manuálně zručný, práce se ale našla 
pro každého. Ti zručnější montovali židle, křesla 
a stoly. A že jsme se u toho natrápili. nábytek 
byl dodán po jednotlivých dílech a  než jsme 
pochopili přiložené plánky a návody, dalo nám 
to pěkně zabrat. Ale nakonec se z nás stali zruč-
ní montéři a  práce začala postupovat rychle. 
Kdo nemontoval nábytek, vybaloval nádobí, 
myl okna, žehlil závěsy, věšel obrázky či rovnal 
knihy.

Práce jsme ukončili těsně před vyhlášení nou-
zového stavu v souvislosti s epidemií koronavi-
ru. vysněné slavnostní otevření jsme v důsled-
ku vyhlášení nouzového stavu museli odložit. 
nicméně krásný pocit z dobře vykonané práce 
si v sobě neseme všichni, kteří jsme se na pří-
pravách podíleli. nezbývá nám než doufat, že 
tyto špatné časy brzy odejdou a ve zdraví si naši 
Třináctku užijeme.
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Psárský 
masopust

hasičky SDH Psáry

Také jste o  tom slyšeli, jak se v  Psárech stála 
fronta na jitrničky, tlačenku a  další skvělé po-
krmy? Ano, mluvíme tu o  již tradičním psár-
ském masopustu, který byl letos poprvé obo-
hacen o  domácí zabijačku. Psárský masopust 
se konal 22. 2. 2020 a byla to akce, na kterou 
se všichni celý rok velice těšíme. Letos jsme si 
ji zpříjemnili zmiňovanou zabijačkou. Tím, že 
zabijačka bývá značně náročná na zázemí a na 
počet pomocníků, její příprava začala již den 
před zmíněným masopustem. v  sobotu v  do-
poledních hodinách byl zahájen prodej zabi-
jačkových pochutin a k našemu překvapení byl 
velice úspěšný, neboť jitrnice, jelítka a tlačenky 
byly prodány během pár okamžiků. Ti, co mě-
li možnost ochutnat a  stihli zakoupit některou 
pochutinu, se k nám určitě připojí s velmi srdeč-
nou pochvalou směřovanou davidu Raušerovi 
a Petru Škopkovi za jejich velice kvalitní domácí 
zabijačku.

Masopust se začíná vždy na fotbalovém hřišti 
v Psárech, kde se před místní hospůdkou schází 
veškeré masky a připravují se na pochod obcí. 
v  poledne dostal šafář od starosty obce klíče 
a průvod mohl vyrazit. Jako každý rok jsme se 
všichni vydali do Kutné ulice, kde naši spolu-
občané připravují pro masky bohaté občerst-
vení a najdou si i chvilku na tanec v doprovodu 
Modré kapely. Letošní rok bychom nazvali jako 
velmi vydařený, poněvadž se sešlo nejvíce ma-
sek za posledních pár let a všechny byly velice 
originální.

Tímto bychom chtěli poděkovat hlavnímu or-
ganizátorovi Ladislavu Zeithamlovi a samozřej-
mě všem zúčastněným, které s námi strávili vy-
dařené odpoledne.

Těšíme se na příští rok!

stalO se Dobrovolnictví 
přineslo do 
Laguny jógu

Tereza Bučková

Žádná setkání nejsou náhodná. i  v tomto pří-
padě tomu tak bylo. S  evičkou ungerovou se 
znám již několik let díky keramice. Při jednom 
našem setkání se mi zmínila, že by ráda sehnala 
lidi pro různé aktivity s klienty Laguny. Tak nás 
napadlo propojit Lagunu a  nadační fond pro 
rozvoj plného vědomí, který propojuje lektory 
jógy s  domovy seniorů a  s dětskými domovy, 
kde se následně jóga cvičí.

Tak jsem i já loňské léto začala cvičit s místními 
klienty domova. Od té doby se každý víkend tě-
ším na naše společná setkání. není to jóga, jak 
ji můžete znát z  jógových center. Hodiny jsou 
koncipované přesně pro potřeby klientů. Mám 
vždy velkou radost, když vidím jejich sebemenší 

pokroky, když se oni sami cítí dobře a jsou v tu 
chvíli šťastní. Úsměv na jejich tvářích je to nejdů-
ležitější a samozřejmě nechybí ani častá objetí, 
která potřebuje každý člověk, ať žije kdekoliv.

děkuji evičce za tuto možnost setkání a za poko-
ru, kterou tito lidé do mého života přináší. Přeji 
všem lidem v Laguně jen to nejlepší a smekám 
před jejich statečností. Ráda bych také poděko-
vala manželům Adámkovým za jejich ohromné 
nasazení pro Lagunu.

Marie Baloušová

Luděk Horký

Naděžda Kadeřábková

Galina Alexejevna Kravcova

Daniela Maršálová

Libuše Mašková

Věra Maxová

Vladimír Peroutka

Zdeňka Posířilová

Miroslav Sofroň

Petr Šulc

Ladislav Veselý

Miroslav Vítkovský

Tomáš Vlasák

Ilja Wűnsch

Marie Žižková

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v květnu 
a červnu oslaví svá významná životní jubilea!

Členky sociální komise po dobu nouzového stavu z důvodu bezpečnosti našich seniorů nechodí 
gratulovat občanům k  významným životním výročím. Jakmile se situace zlepší, domluvíme 
s jubilanty z tohoto období náhradní řešení. Děkujeme za pochopení.
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Zápis do 
mateřské  
školy

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

Zápis dětí k  předškolnímu vzdělávání bu-
de letos probíhat jinak, než jsme byli zvyklí. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vy-
dalo k organizaci zápisů k předškolnímu vzdě-
lávání pro školní rok 2020/2021 opatření, které 
vylučuje přítomnost dětí a zákonných zástupců. 
vše tedy bude probíhat bezkontaktně.

 K zápisu je třeba vyplnit žádost o přijetí, kte-
rou lze stáhnout na webových stránkách mateř-
ské školy.

 Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je 
podle § 50 zákona o  ochraně veřejného zdra-
ví splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním. Tato povinnost se ne-
týká dítěte, které bude plnit povinné předškol-
ní vzdělávání. Pro splnění této povinnosti zá-
konný zástupce doloží čestné prohlášení, že je 
dítě řádně očkované (formulář je ke stažení na 
webu školky) a prostou kopii očkovacího průka-
zu. v případě, že dítě nebylo očkováno podle 
očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 

kontaktovat na dálku pediatra a vyžádat si od 
něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní ne-
bo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Žádné jiné potvrzení od lékaře 
není nutné.

  všechny potřebné dokumenty – žádost 
o přijetí, kopii rodného listu, kopii očkovacího 
průkazu a čestné prohlášení rodičů o  řádném 
očkování je třeba doručit v  období od 4.  do 
15. 5. 2020 do mateřské školy jedním z těchto 
způsobů: vhozením do poštovní schránky MŠ 
Štědřík (u vchodu), poštou, datovou schránkou, 
e-mailem s  uznávaným elektronickým podpi-
sem nebo v krajním případě osobním podáním 
přímo v mateřské škole po předchozí telefonic-
ké domluvě.

  Po ukončení sběru žádostí obdrží zákonní 
zástupci e-mail s  registračním číslem přidě-
leným jejich žádosti. Přijímání dětí bude pro-
bíhat v  souladu se stanovenými kritérii, kde 
rozhodující bude trvalé bydliště a  věk dítěte. 
výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději 
12.  6.  2020 na webových stránkách mateřské 
školy.

 Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 
31.  8.  2020 pěti let, je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud se 
v mateřské škole ještě nevzdělává.

Veškeré informace a kritéria pro přijetí jsou na 
www.msstedrik.cz, případné dotazy směrujte 
na reditelka@msstedrik.cz nebo na telefonní 
číslo 734 854 312.

vZdělávání
 

Veronika Tichá

Jak se nám aktivity organizované neformálkem 
slibně rozjely, tak musely bohužel stejně jako 
všechny ostatní akce nedobrovolně skončit. 
Přestože právě prožíváme nelehké období vyč-
kávání a  „nicnedělání“, jedná se o  klid pouze 
zdánlivý, v  neformálku nezahálíme a  věnuje-
me se přípravám na další školní rok. Jelikož se 
jedná pouze o  stav dočasný, nic nám nebrání 
v tom, abychom se společně pomaloučku pole-
houčku začali těšit na nadcházející staré i nové 
kroužky a zajímavé akce pořádané v ZŠ Amos.

určitě jste zaregistrovali novou otevírací dobu 
knihovny, která se prodloužila i  na čtvrtek od 
12. hod. výhledově počítáme s jejím výrazným 
rozšířením. Knihovna se stala nejen prostorem 
k  vypůjčení knih, na což jsme v  knihovnách 
zvyklí, ale otevřela se široké veřejnosti jako ja-
kási společenská klubovna, která může být vy-
užívána jako studovna, místnost pro setkávání 
lidí bez rozdílu věku nebo kulturní a společen-
ské centrum.

Před jejím uzavřením jsme stačili zahájit její ob-
novený provoz úspěšnou pohádkovou akcí pro 
předškoláky a  jejich rodiče i  sourozence, kteří 
v  knižním bludišti hledali známé pohádkové 
postavy a plnili úkoly, za jejichž splnění byly děti 
odměněny. Až do konce dubna se můžete při-
pojit k hledačům barevných kamínků v blízkosti 
knihovny, které vás navedou na jméno známé 
literární postavy. Podobné akce určené všem 
věkovým kategoriím nás čekají i do budoucna, 
a  to nejen v  prostoru samotné knihovny, ale 
také v  sále umístěném v  suterénu přímo pod 
knižními regály, který disponuje také nahráva-
cím studiem.

v současné době intenzivně pracujeme na di-
gitalizaci knihovny, která místo výrazně zmo-
dernizuje a zároveň zjednoduší knižní výpůjčky. 
do databáze postupně zařazujeme časopisy, 
komiksy nebo společenské hry. návštěvníci 
knihovny se tak můžou těšit na pravidelný od-
běr časopisu Časostroj, Raketa a „Ábíčko“, a to 
včetně několika starších vydání.

Pokud dáváte přednost obrázkům před rozsáh-
lejšími knižními texty, určitě si přijdete na své 
v naší nabídce komiksů – do naší sbírky přibyla 
například Liga spravedlnosti, Jan Žižka nebo 
Obrázky z  československých dějin, a  pro nej-
menší nejstarší čísla Čtyřlístku. A jestliže spadá-
te do kategorie jedinců knihou nepolíbených, 
zahrajte si u  nás Carcassonne, Česko, bang 
nebo jiné karetní hry. naše knihovna není jen 
o knihách, ale je místem, kde se můžete setká-
vat s přáteli nebo si zarelaxovat po náročném 
dni v extrémně pohodlném křesílku .

✔ Ceny tarifů od 290,- ✔ Rychlosti až 1000 Mbps

 20 
 LET 
S VÁMI227 023 023  

uvtnet.cz

✔ Digitální a internetová TV jedině od ÚVT Internet!
✔ Digitální a internetová televize s nahráváním, TV archivem a dalšími funkcemi!
✔ Sledujte televizi přes internet a mějte ji k dispozici kdykoliv a kdekoliv

Proč si vybrat ÚVT Internet
✔  Okamžitá servisní podpora
✔  Smlouva bez závazku
✔  Neomezená data
✔  Individuální nabídky pro firmy
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Klubíčko
Mgr. Martina Běťáková, 

místostarostka

Klubíčko pro nejmenší děti funguje při 
Rodinném centru domeček od roku 2010. 
Za dobu své existence se Klubíčko již něko-
likrát stěhovalo, vždy jsme měli zázemí v  RC 
domeček, ale třídu jsme provozovali i na obec-
ním úřadě či v mateřské škole. Letos v září osla-
víme s dětmi 10 let ve zcela nových prostorách 
v  zrekonstruované staré škole, které budeme 
sdílet společně s  předškoláky z  MŠ Štědřík 
a dětskou skupinou Michael.

v roce 2016 se původní dětský klub přetrans-
formoval podle nového zákona na dětskou 
skupinu a získal finanční podporu z evropských 
fondů. dětská skupina Klubíčko tak může na-
bídnout rodičům péči o děti od dvou let v dět-
ské skupině za dotované ceny.

Základním účelem provozování dS Klubíčko je 
pravidelná péče o děti rodičů, kteří jsou aktivní 
na trhu práce nebo usilují o uplatnění na trhu 
práce, a to s vědomím, že o jejich děti bude po 
tuto dobu profesionálně postaráno. Lektorky 
v  Klubíčku se zaměřují na zajištění potřeb dí-
těte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních 
a hygienických návyků dítěte. Služba je posky-
tována v pracovní dny v době 8.00–16.00 hod. 
dítě může navštěvovat dS Klubíčko celodenně 
nebo ve zkrácené denní době, a  to v  plném 
programu 5 dní v  týdnu nebo na sdíleném 

místě. Cena plného programu činní 2000,- Kč 
za měsíc, cena za rovnoměrně sdílené místo 
1200,- Kč za měsíc. Stravu pro děti v Klubíčku 
odebíráme z MŠ Štědřík.

Hlavní náplní poskytované služby péče o dítě je 
především:
•	 kvalitní péče o děti s důrazem na individuální 

přístup k dětem i rodičům,
•	 výchovná péče zaměřená na rozvoj schop-

ností, kulturních a  hygienických návyků dí-
těte, formování osobnosti dítěte, fyzický 
a  psychický vývoj dítěte, stimulaci rozvoje 
dětského myšlení a  posilování soustředě-
ní, které je základem úspěšného poznávání 
a učení,

•	 speciální cvičení koordinace pohybů a smys-
lů posilující mozkovou souhru, jehož výsled-
kem je zlepšování paměti, pozornosti a  fy-
zické obratnosti, ale při zachování zábavné 
formy,

•	 podpora talentu a tvořivosti dětí.

ZáPis dO KlubíčKa

probíhá od 15. do 30. 6. 2020 elektronickou 
formou prostřednictvím formuláře na www.
rcdomecek.cz. Přednostně jsou přijímány děti 
s trvalým pobytem v obci, jejichž rodiče splňu-
jí podmínky projektu (jsou aktivní na trhu prá-
ce, hledají zaměstnání nebo se na zaměstnání 
v  rámci vzdělávání připravují). všechny děti 
v  dětské skupině musí být ze zákona řádně 
očkovány.

výsledky zápisu budou oznámeny do 10. 7.

Školka v době 
koronaviru

 
Martina Šmerglová, 

ředitelka MŠ Štědřík

v pátek 13. 3. jsme se všichni těšili na dlouho 
očekávanou událost – hudební představení 
Oslí abeceda v  národním divadle. Avšak svá-
teční oblečení jsme vyměnili za bezpečí svých 
domovů a  připravovali jsme se na úplné uza-
vření školky – provoz bez dětí. nastala situace, 
se kterou se ještě nikdo z  nás nesetkal, chod 
se zastavil uprostřed rozdělané práce. A i když 
zdravotní hledisko bylo na prvním místě, niko-
mu se nechtělo být doma „jen tak“.

Paní učitelky začaly pracovat na dálku, alespoň 
tak se mohly děti dál setkávat, i když jen elek-
tronicky a  zprostředkovaně, se svými „školko-
vými kamarády“ dubínkem, sovičkou Pepičkou 
nebo dráčkem Logopedíkem. veškeré posílané 
aktivity jsou pro děti dobrovolné, o  to víc nás 
těší zpětné vazby a  fotky prací, které rodiče 
posílají. Paní učitelky se spontánně zapojily do 
taneční výzvy Coronavirus dance Chellenge 
a pod vedením Moniky Mrkvové ty odvážnější 
„tanec“ natočily. velký obdiv má dana Kristen, 
která pro děti natáčí krátká videa na Youtube.

Školka prošla úklidem, dezinfekcí, všechny pro-
story byly vyčištěny ozónem. Provedly se drob-
né opravy a  údržba. Teplé slunné dny jsme 
využili při brigádě na školní zahradě a dvorku 
– hrabalo se, zametalo, stříhalo, řezalo a sázelo.

během pár dní ve školce vznikla improvizovaná 
dílna na šití roušek, kde se zaměstnanci střídali 
v  malých skupinkách. Roušky se zde nejenom 
šily, ale také schraňovaly od těch, kteří je pro 
nás vyráběli doma. dílna je stále v  provozu, 
roušky dodáváme například do místních ob-
chodů, kde jsou zdarma pro občany.

velkou pomocí nám při tom všem jsou paní ku-
chařky, které pro nás stále vaří výborné obědy.

všichni už se těšíme, až situace dovolí a školka 

zase ožije dětskými hlásky. velký dík patří všem 
zaměstnancům, kteří si našli své místo v novém 
procesu, těm, kteří pro nás šijí roušky nebo do-
dávají materiál, i těm, kteří nám půjčili ozónový 
generátor nebo zajistili dezinfekci. Toto kom-
plikované a náročné období nám ukázalo nové 
možnosti, hodnoty a posílilo náš „mateřinkový“ 
tým.
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Jak COVID-19 
změnil náš 
školní život
Již mnoho týdnů řeší celý svět boj s  korona-
virem. Čeští školáci asi jen tak nezapomenou 
datum 4. 3. 2020. v ten den se v rámci preven-
tivních opatření zavřely všechny školy v  naší 
zemi a  nikdo nevěděl, kdy se znovu otevřou. 
Zatímco děti se většinou radovaly, učitelé jen 
v úžasu sledovali, jak během jednoho dne zmi-
zely všechny jarní plány.

vyvstalo jediné řešení. Stejně jako děti nakonec 
i učitelé zůstali doma a začalo se učit „na dálku“. 
Pedagogové jsou zvyklí pracovat s nesourodou 
skupinou a řešit individuální potřeby dětí. Jenže 
tato skupina je najednou nejen nesourodá, ale 
pro vyučování na dálku také rozdílně technicky 
vybavená. Je tedy potřeba výuku přizpůsobo-
vat ve všech směrech.

Část práce je zadávána klasicky podle učebnic 
či pracovních sešitů, aby mohly pracovat i děti, 
které třeba tráví část týdne u prarodičů bez po-
čítače. naštěstí lze dnes vše fotit a učitelé mají 
alespoň díky různým aplikacím v mobilním tele-
fonu, kterým je dnes vybaven téměř každý ško-
láček, možnost kontroly a komunikace s dětmi.

v této situaci ale samozřejmě patří chvála in-
ternetu. učitelé i  žáci mohou být přes počítač 
propojeni na určitých stránkách, 
protože mnohé jsou v této situa-
ci nabízeny školám zdarma. děti 
plní úkoly podle zadání a učitelé 
mají kontrolu, jak se komu při je-
jich plnění daří.

ideální je samozřejmě online 
vyučování. To ale vyžaduje dal-
ší stupeň technického vybavení 
a  není přístupné pro všechny 
děti.

Skloubit práci „učitele z domova“ 
se zajištěním celodenního chodu 

rodiny není jednoduché. děti se naráz ocitly v si-
tuaci, kdy pomoc pedagoga je daleko, a bez ohle-
du na ročník je třeba stát se téměř samostatným 
studentem. Ale nejtěžší situaci asi mají rodiče. Ti 
nejen, že museli s  menšími dětmi zůstat doma 
a celodenně zajišťovat chod rodiny, ale většinou 
z domova také pracují a  ještě částečně přebírají 
úlohu pedagogů. Prvňáčci či druháčci, ať chceme 
nebo nechceme, se samostatnými studenty stát 
ještě nemohou.

Cílem učitelů je tedy zadávat takové úkoly, aby 
je děti co nejvíce zvládaly plnit samostatně, pří-
padně s menší rodičovskou podporou.

Jak všechny tyto změny a život s mnoha ome-
zeními děti vnímají popsali žáci 5.b. a my vám 
některé pasáže z jejich prací přinášíme .

Coronavirus nás nutí změnit styl života. Zvykám 
si na to, že neuvidím své blízké, část rodiny, přá-
tele. Máme vládou nařízená všichni stejná pra-

vidla nosit na obličeji roušky a je 
časové omezení také v  nákupu 
potravin, drogerie a  ostatních 
věcí. Mrzí mě, že nemohu chodit 
s kamarádkami ven ani se osob-
ně navštěvovat. Těžká situace je 
i  to, že jsou zavřené školy a  ni-
kdo nevíme, kdy přesně bude-
me zase moct chodit do školy 
a vidět se se spolužáky a učiteli. 
Je ale příjemné si ráno déle po-
spat a nevstávat brzy. i když teď 
nechodím do školy a  nemám 
běžný školní režim, tak mám 
přesto školu moc ráda a  chybí 

mi. věřím, že se brzy opět otevře. Úkoly si teď 
vypracovávám v  naší kuchyni. Tam mám nyní 
dočasnou učebnu 5.b .

Sofie Vítová

Jak virus ovlivnil můj život? Když jsem se o něm 
dozvěděl, tak jsem si z toho nic nedělal. Jedna 
věc mě ale štvala, že pořád tuhle věc dávají 
v telce. Poté, co jsem se dozvěděl, že se koro-
navirus šíří velmi rychle a je to smrtelná nemoc, 
trochu jsem si dělal obavy. Poté se zavřely ško-
ly, zrušily se kroužky, akce, kina, fitness centra, 
skauty atd. Pro mě to znamenalo, že nebudu 
chodit na judo, atletiku, florbal a vaření. Pak vy-
šlo vyhlášení omezeného pohybu. v tuhle dobu 
jsme s kluky chodili ven a pak už to moc nešlo. 
A pak tři konference denně a vládou nařízené 

povinné nošení roušek! Kdybych to měl shr-
nout, mě osobně korona nic moc nevzala, je-
nom ty kroužky a nebudou velikonoce.

Kryštof Hájek

na koronavirus umírá spousta lidí a proto ne-
chci, aby ho chytil někdo z mé rodiny. Jsem ale 
hodně naštvaný, protože se mi chce zpět do 
školy. Chtěl bych znovu hrát fotbal s kluky, být 
zase venku a hrát si s kamarády. Možná kvůli ko-
rona viru nepřijede moje sestřenice o prázdni-
nách. i moje sestra a bratr chtějí do školy. Jsou 
to teprve dva týdny a už myslím, jako kdyby to 
byl rok. už se moc těším do školy na všechny 
a přeji všem, aby nechytli koronavirus.

Štěpán Chvátal

Kvůli zavřené škole nevídám kamarády a  ne-
chodím na kroužky. Ještě že bydlím vedle 
dobrého kamaráda :o). Je těžké se učit doma, 
radši bych seděl ve škole a máma by byla ještě 
radši :o). vypadá to, že letní prázdniny trávíme 
v Česku. A já doufal, že se aspoň dvakrát podí-
vám k moři. budu rád, když se nikdo z  rodiny 
nenakazí a doufám, že to brzy skončí.

Kuba Hešnaur

Zavřely se všechny školy a  obchodní centra. 
Jediné, co zůstalo otevřené, jsou potraviny a lé-
kárny. Ale u nás v rodině se to moc neřeší. Je 
to něco jako prázdniny, akorát s učením. Občas 
chodíme ven s  kamarády, to když rodiče už 
s námi nemohou vydržet. Jediné, co mi na tom 
vadí, že se nemůže moc sportovat, protože se 
musí nosit rouška nebo šátek. To nám překáží 
i při hrách. Ale jsem rád, že jsme všichni zdraví.

Artík Štípek

Čištění koberců
a sedacích souprav 
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Multimediální 
laboratoř – 
další chlouba 
ZŠ Amos

Vít Olmr, 
radní

O projektu chystané multimediální laboratoře 
jsme vás informovali již dříve. budování se kvůli 
administrativním potížím protáhlo až do letoš-
ního roku, ale od února je laboratoř dokončena 
a někteří z vás měli možnost ji poznat již během 
prvního letošního eduPointu.

Myšlenka na vytvoření univerzálního prostoru 
vznikla již nad prvními plány nové školy, kdy se 
uvolnil velký prostor pod knihovnou a  již teh-
dy začali architekti spolu se starostou Milanem 
váchou a místostarostkou Martinou běťákovou 
uvažovat o možnosti vytvoření místa pro usku-
tečňování besed, autorských čtení a podobně. 
Když se pak na scéně objevil milovník multimé-
dií a  robotiky ing. Kučera, který navíc dokázal 
sehnat dotaci na vybavení této učebny, začal se 
plán postupně realizovat. výsledkem je multi-
mediální laboratoř obsahující:
•	 plně vybavené rozhlasové studio s možností 

vysílání do celé školy,

•	 velký sál s projektorem a velkoplošnou obra-
zovkou pro společná setkávání, besedy, ale 
i zkoušky dramatického kroužku a dalších,

•	 klíčovací stěnu pro výuku fotografie, videa 
ale i virtuální reality,

•	 profesionální videokameru a techniku nezbyt-
nou pro zpracování a  střih videa s  možností 
vysílání na 3 velkoplošné obrazovky ve škole,

•	 profesionální osvětlovací zařízení včetně 
osvětlovacího pultu,

•	 profesionální zvukařské vybavení včetně 
ozvu čovacího pultu (resp. dvou), mobilní sa-
dy reproduktorů a mikrofonů včetně náhlav-
ních souprav (headsetů),

•	 profesionální pódiový systém 64 metry 
včetně rampy a zastřešení,

•	 počítačovou učebnu pro výuku robotiky, 
programování, zpracování obrazu a zvuku,

•	 vybavení pro virtuální realitu jako jsou brýle, 
ovladače a  PC s  batohem pro pohodlnější 
práci,

•	 3d tiskárnu s příslušenstvím a filamenty.

Zdá se vám toho zbytečně mnoho? Jako všech-
no v naší škole, i multimediální učebna a její vy-
bavení bylo vymýšleno chytře a všechny prvky 
jsou víceúčelově použitelné tak, aby bylo mož-
né optimalizovat náklady, ale nemuselo se šet-
řit na kvalitě.

nejlépe to lze demonstrovat na pódiovém sys-
tému. Ten se skládá z 12 podlážek o  rozměru 

21 metr a  může sloužit variabilně. Stabilně 
jsou například 4 podlážky (24 metry) na krát-
kých nohách umístěné ve velkém sále multi-
mediální učebny a další 4 mohou být umístěny 
v  hudebním sále třeba pro školní kapelu. ve 
velkém sále tak lze pořádat besedy, školení či 
autorská čtení. Hosté sedí na pódiu, nad hlavou 
jim může na plátně běžet prezentace. O osvět-
lení se starají profesionální Led reflektory 
a zvuk obstará čtveřice reprosoustav s bezdrá-
tovým přenosem zvuku. Je jedno, jestli hosté 
mají na hlavách headsety (náhlavní soupravy) 
nebo mluví do mikrofonu na stojanu, vždy je 
dost bezdrátových mikrofonů pro dotazy di-
váků. Pořízení audio záznamu rovnou do PC je 
prostřednictvím zvukařského pultu zcela snad-
né. Kamera pak umožní online stream do počí-
tače, tří velkých obrazovek ve škole, nebo třeba 
do internetu.

Pokud je to však třeba, všechny díly pódia se 
odnesou do malé tělocvičny, kde se z  nich 
po odhrnutí závěsu mezi jídelnou a  tělocvič-
nou poskládá velké pódium (jeviště) o  ploše 
64 metry a  rázem vznikne prostor pro diva-
delní představení, besedy, nebo třeba plesy. 
Z  velkého sálu se rovněž přenese osvětlovací 
a  ozvučovací technika, která zajistí, že na herce 
bude vidět a diváci je i dobře uslyší.

Zatím jsme se však bavili o čistě praktickém využití 
těchto prvků, ale jejich účel je zejména edukativ-
ní. Chceme, aby tato zařízení používaly a obslu-
hovaly hlavně děti, a ty potřebují vidět praktické 
důsledky své práce. Je třeba, aby se děti naučily 
nebát mluvit do mikrofonu či do kamery, aby se 
naučily vystupovat na veřejnosti a  sdělovat své 
myšlenky jasně a  srozumitelně. K  tomu všemu 
má multimediální laboratoř sloužit.

Podívejme se třeba na rozhlasové studio. Skládá 
se ze dvou místností. Z vlastního odhlučněného 
studia, kde lze dělat rozhovory, a  z  režie, kde 
lze mluvené slovo míchat s hudbou pouštěnou 
z  počítače. výsledek pak lze buď zaznamenat 
do PC nebo vysílat po celé škole prostřednic-
tvím školního rozhlasu. ve studiu se nachází 
profesionální studiový mikrofon a  režisér udílí 
moderátorovi pokyny prostřednictvím sluchá-
tek. během rozhovoru jim nad hlavami svítí čer-
vené světlo znamenající vysílání. Mnozí z nás si 
pamatují americké seriály pro teenagery, kde 
děti o přestávkách vysílají po celé škole hudbu, 
a toto nyní může být realitou i v naší škole.

Rozhlasové studio má však ještě jedno speci-
fikum a to, že jeho vybavení není multifunkční. 
Zatímco technické vybavení velkého sálu, jako 
jsou převodníky videa, zvuku, přijímače pro 
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Školní rozhlas 
a digihrátky

Jiří Kučera

Slyšíš mě? OK, tak můžeme! nahrávám! Tak to 
je obvyklá výměna v naší školní rozhlasové re-
dakci. v  prostorách pod knihovnou školy má-
me novou AudiO–videO laboratoř, říkáme jí 
jednoduše „Multimediálka“. už od září fungují 
dva kroužky, které ji využívají. Školní rozhlaso-
vé studio a digihrátky. Av laboratoř vznikla díky 
projektu naší obce, který byl financován v pro-
gramu iROP evropské unie a více o něm píše 
v tomto čísle radní vít Olmr.

Rozhlasové studio ze začátku září fungovalo jen 
díky tomu, že máme mobilní telefony a může-
me na ně nahrávat rozhlasové vstupy. Od led-
na už máme komplet studio a  nyní dokonce 
i  zařízení na přenos zvuku do školního rozhla-
su. naše rádio AvOKÁdO tak můžeme pustit 
do světa… Abychom se trochu motivovali do 
práce, jeli jsme se na konci ledna podívat do 
Českého rozhlasu. viděli jsme, jak rozhlas u nás 
začínal, a podívali se i do profi studia. Je prav-
da, že ne všichni, kteří se do redakce přihlásili, 
byli schopni připravit krátké vstupy a začít pra-
covat jako rozhlasoví redaktoři. Z devíti dětí na-
konec zůstalo v redakci 5 redaktorů. Ti však ma-
jí zájem a chtějí se práci dál věnovat. Myslím, že 
to bude zajímavá spolupráce. držte jim palce, 
ať je zájem neopustí a daří se jim po koro-pauze 
navázat na to, co už vyzkoušeli. věřím, že vám 

brzy naše krátké týdenní vysílání zprostředkuje-
me také na internetu formou podcastu. určitě 
občas mrkněte na stránky obce nebo školy. 
O všech novinkách budeme informovat.

v rámci kroužku digihrátky si děti v prvním po-
loletí zkusily něco málo z programování – přes 
jednoduché roboty (bOOST a  MindSTORMS) 
a SCRATCH jsme se seznamovali se zadáváním 
příkazů pro jednotlivá elektronická zařízení. 
v  lednu jsme poté přehodili výhybku na práci 
se zvukem a učili se v programu AudACiTY stří-
hat zvukový záznam.

nyní máme nachystáno seznámení s možností 
stříhat jednoduché video a  můžeme si ukázat 
stream přímého přenosu na 2 a více kamer, mi-
mo to umíme také do živého přenosu klíčovat 
pozadí a tento přenos promítat jak na Youtube, 
tak třeba přímo ve škole na obrazovky, které 
jsou umístěny v  šatnách, foyer a  jídelně. A  co 
ještě naše laboratoř poskytuje? Máme připra-
vené 3d tiskárny pro osahání možností této for-
my tisku a vR zařízení pro využití virtuální reality.

Současná situace nám znemožnila pokračovat 
v práci, ale v září se do toho opět naplno pustí-
me. Čekají nás drobné změny v organizaci, jde 
zejména o to, abychom oddělili starší a mladší 
děti mimo jiné také s ohledem na jejich mož-
nosti a schopnosti abstrakce. určitě vám poté 
přineseme pár záběrů a zkušeností našich mla-
dých digi geeků – zapálených iT nadšenců .

bezdrátové mikrofony, počítač a  pod. jsou in-
stalovány v  rackové skříni na kolečkách pro 
snadnou mobilitu, u rozhlasového studia je to-
mu jinak. Má vlastní zvukařský pult, vlastní po-
čítač, vlastní specifická sluchátka a  mikrofon, 
a  to vše kvůli složitosti kabeláže a  stísněnosti 
prostoru.

Počítačová učebna obsahuje 6 pracovišť pro 
děti, kde se učí pracovat s roboty, ale i s vide-
em, zvukem nebo virtuální realitou. K dispozici 
mají Ozoboty, stavebnice LeGO Mindstorms, 
lego boost, 3d tiskárnu Průša a další. K dispo-
zici mají interaktivní tabuli a  další velkoploš-
nou obrazovku. Celý prostor je koncipován 
jako kompaktní tak, aby vyučující měl přehled 
o tom, co kdo dělá, a současně se zvládl dětem 
věnovat dostatečně intenzivně.

velký sál kromě pódia umožňuje výuku prá-
ce s videem, fotografií, ale také se světlem. Je 

vybaven sadou studiových Led světel, na kte-
rých je možné nejen individuálně nastavit tep-
lotu bílé, ale rovněž se naučit pracovat s míchá-
ním barev v RGb a pracovat se stíny. věděli jste 
například, že při natáčení videa a při fotografii 
se používá speciální oranžové světlo, které má 
pleti dodat přirozenější barvu?

To vše a  mnoho dalšího nabízí multimediální 
laboratoř. dopoledne je určena pro výuku dětí, 
odpoledne pak především pro kroužky, ale i spo-
lečenská a kulturní setkání. v současné době v ní 
probíhá kroužek digihrátky a Kroužek Školní roz-
hlas. Pokud víte o dalších lektorech, kteří mohou 
rozšířit možnosti naší laboratoře, ozvěte se pro-
sím na e-mail neformalko@psary.cz.

Multimediální učebna v  hodnotě téměř 3  mi-
liony korun byla financována z  větší části 
z evropského fondu pro regionální rozvoj iROP.
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Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

POlicie

16. ledna
v dopoledních hodinách přija-
la hlídka MP Jesenice oznáme-
ní týkající se volně pobíhajícího 
psa, který se pohybuje v  ulici 
Lipová v  dolních Jirčanech 
a  ohrožuje oznamovatelku 
a její malé děti. Přivolaná hlíd-
ka strážníků na místě psa zajis-
tila a po provedení nezbytných 
úkonů jej předala majiteli.

16. ledna
v odpoledních hodinách po-
skytla hlídka MP Jesenice 
součinnost HZS při likvidaci 
unikajících provozních kapa-
lin ze zaparkovaného náklad-
ního automobilu v  křižovatce 
ulic Horní a  Roklinka. Strážníci 
na místě usměrňovali provoz 
na pozemní komunikaci až 
do ukončení likvidace havárie 
a  odtažení poškozeného ná-
kladního automobilu.

23. ledna
v ranních hodinách vyjížděla 
hlídka MP do ZŠ Amos, kde 
jeden z  žáků verbálně a  poté 
i fyzicky napadl svého spolužá-
ka. Při tomto incidentu nedošlo 
k žádnému poranění a nebylo 
potřeba odborné lékařské pé-
če. Přivolaná hlídka na místě 
zjistila skutečný stav věci a  po 

provedení nezbytných úkonů 
vyrozuměla zákonné zástupce 
o  tom, že událost bude ozná-
mena příslušnému správnímu 
orgánu k projednání.

5. únOra
v odpoledních hodinách po-
skytla hlídka MP Jesenice 
součinnost HZS při likvidaci 
požáru motorového vozidla 
v  ulici u  Studny, které po vý-
jezdu z  garáže začalo hořet. 
Přivolaní strážníci zajistili mís-
to události proti vstupu nepo-
volaných osob a  usměrňovali 
provoz až do likvidace požáru. 
Při události nedošlo k  žádné-
mu zranění.

23. únOra
v odpoledních hodinách pře-
vzala hlídka MP Jesenice v ulici 
na Skalce nalezeného psa. Po 
identifikaci a  provedení ne-
zbytných úkonů byl pes večer 
předán zpět majiteli.

27. únOra
v odpoledních hodinách vy-
jížděla hlídka MP Jesenice 
do ulice Kutná, kde se na lou-
ce poblíž rybníku Mordýřka 
volně pohybovalo několik 
koz. díky místní a  osobní zna-
losti se strážníkům podařilo 

kontaktovat majitele, který si 
ihned své stádo odchytil a  za-
jistil proti volnému pohybu.

27. únOra
v dopoledních hodinách přija-
la hlídka MP oznámení o dvou 
vozidlech parkujících v  rozpo-
ru s  právními předpisy v  ulici 
Oblouková tak neohleduplně, 
že popelářský vůz vyvážející 
odpadky nemohl touto ulicí 
projet. Přivolaní strážníci na 
místě nezjistili řidiče, kteří vozi-
dla na místě zaparkovali, proto 
umístili za stěrač čelního skla 
těchto automobilů upozornění 
pro nepřítomnou osobu pode-
zřelou ze spáchání přestupku 
a událost zdokumentovali.

3. břeZna
v ranních hodinách přijala hlíd-
ka MP oznámení o vozidle par-
kujícím v  rozporu s  právními 
předpisy v  ulici Sportovní tak 
neohleduplně, že nákladní vůz 
zásobující domov Laguna ne-
mohl zajet do areálu a  vyložit 
přivezené zboží. Přivolaní stráž-
níci na místě nezjistili řidiče, 
který vozidlo na místě zaparko-
val, proto událost zdokumen-
tovali a oznámili přestupek pří-
slušnému správnímu orgánu 
k projednání.

výběr z událostí
městské policie Jesenice
za období od poloviny ledna do poloviny března 2020

Hokusy, pokusy
Monika Mazúrová

Krásné chvíle děti zažívaly při interaktivní výuce 
fyziky v nové odborné učebně v ZŠ Amos.

Žáci 6. a 7. tříd si mohli vyzkoušet hlukoměry, na 
kterých si změřili, kolik decibelů umí obyčejný 
hlas, šepot, ale i hluk o přestávkách ve třídách. 
na analytických nových vahách vážili papír, 
 cukr, peří a  mohli si zvážit i  své penály a  ak-
tovky. Čidlo pohybu napojené na počítačový 
výukový program jim dovolilo nakreslit si graf 
pohybu autíčka či ruky, ale co se líbilo nejvíce 
byl van de Graaffův generátor na výrobu elek-
třiny. Žáci zkoumali chování těles v elektrickém 
poli díky přístroji, který je zdrojem elektrické-
ho náboje – indukční elektriky, jako např. roz-
pohybování zvonku, kuličky pokryté grafitem 
apod. na stanovišti magnetismu zkoumali, kte-
ré materiály jsou či nejsou magnetické, hráli si 
s pilinami z různých materiálů apod. Poskládat 

si jednoduchý elektrický obvod a  pohrát si 
se stavebnicemi voltík a  bolfin si však už děti 
vzhledem k uzavření škol v březnu 2020 nestih-
ly. nyní se mění kuchyně domácností na malé 
laboratoře a i v nich se odehrávají pokusy, které 
jim online posíláme. už se nemůžeme dočkat, 
až se vše vrátí do normálních kolejí, my se čest-
ně vyrovnáme s pandemií a opět se v naší škole 
sejdeme a budeme si smět ve fyzice „hrát“.

Krtek a kalhotky
Karolína Bukovská

Tematický celek o  zaměstnání a  řemeslech je 
jedním z  nejoblíbenějších, protože přibližu-
je svět dospělých. My ve třídě Soviček jsme si 
k tomu vzali na pomoc klasickou pohádku „Jak 
krtek ke kalhotkám přišel“ a vznikl týdenní pro-
jekt „Krtek a kalhotky“.

Pohádku jsme si s  krtečkem nejdříve přečetli 
a zdramatizovali a poté jsme se každý den věno-
vali aktivitám, které s pohádkou souvisely a zá-
roveň dětem přibližovaly jednotlivá řemesla.

nejprve jsme „navštívili“ truhlářskou dílnu, 
kde si děti svépomocí vyrobily tkalcovské rá-
my. vyzkoušely si práci s  pilou, šroubovákem 
a  kladívkem. na tkalcovském stavu pomohly 
krtečkovi utkat plátno, na které následující den 
navázaly uzlíky pro vzory a  společně ho obar-
vily. na závěr přišlo na řadu šití. děti pracovaly 
s opravdovou jehlou a zvládly přišít krtkovi ne-
jen kalhotky, ale i knoflíky.

Pohádku jsme využili i  při návštěvě tělocvičny 
v ZŠ Amos, kde si děti prošly „Krtečkovu cestu“. 
Česaly bavlnu (slalom s provázkem), předly na 
kolovrátku (přeskakování švihadla), barvily plát-
no (běh s „hrnci“), žehlily plátno (válení sudů)…

Projekt byl úspěšný, obohatil děti o  mnoho 
dovedností. Kromě toho, že se učily pracovat 
s různým náčiním, musely také vědět, jak nářadí 
používat, aby se neporanily. Musely vzájemně 
dobře spolupracovat, komunikovat mezi se-
bou, rozvíjely si logické myšlení, tvořivost, před-
stavivost a přibližovaly si hodnoty lidské práce.



domu v dolních Jirčanech. včasným ohlášením 
a rychlým dojezdem naší jednotky se podařilo 
zabránit dalšímu rozšíření požáru na vedle sto-
jící automobil. Letos, stejně jako každou zimu, 
jsme několikrát zasahovali při požáru sazí v ko-
míně. někteří lidé jsou prostě nepoučitelní.

Jedním z  posledních výjezdů našich hasičů 
bylo pátrání v lesích po malém chlapci. Jedná 
se vždy o velice zdlouhavý zásah, kdy se musí 
pěšky prozkoumat obtížně přístupný prostor. 
Tyto zásahy jsou vždy ve spolupráci s  policií 
a záchrannou službou. velkým pomocníkem je 
vrtulník Letecké služby PČR s  termovizí. Tímto 
způsobem byl pohřešovaný chlapec nalezen 
a  předán rodičům. Zdravotně byl v  pořádku, 

od našich hasičů dostal antistresovou hračku, 
ze které měl velkou radost. Tento zásah byl pro 
všechny úspěšný. udál se již v době, kdy celý 
svět bojuje proti neviditelnému koronaviru. 
Jako jedna z  mála jednotek jsme od začátku 
měli vše potřebné pro ochranu našich hasičů. 
Tuto výbavu máme již z  předchozích zásahů, 
kdy provádíme dekontaminaci zasahujících 
hasičů v chemických oblecích při úniku nebez-
pečné chemické látky. velký dík patří dámám 
z  jirčanského klubu Třináctka za dodání tex-
tilních roušek, které nám šetří nasazení nedo-
statkových respirátorů z našich infekčních setů. 
díky odpovídající výbavě a po dohodě s obec-

ním úřadem jsme začali s dezinfekcí veřejných 
prostor. Jedná se zejména o zastávky autobusů, 
tlačítka semaforů, lavičky, zábradlí a  prostory 
před obchody. v  další vlně nám přibyla ško-
la, školka, nákladové rampy domova Laguna 
a  prostory před domy na Štědříku. dezinfekci 
vnitřních prostorů provádíme pouze v případě 
potvrzení nemoci. bohužel se stále setkáváme 
s občany, kteří nařízení vlády zlehčují a nedodr-
žují. Koronavirus není vidět a bohužel si lidé ne-
uvědomují, že svou nekázní mohou nakazit se-
niora či člověka se sníženou imunitou ve svém 
okolí. většina občanů se však chová obezřetně 
a vždy nás potěší, když nám za naši práci podě-
kují zamáváním či palcem nahoru.

Společně to totiž zvládneme.
Jsme zde pro vás, vaši hasiči

Požáry 
i Covid–19

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Zimní měsíce jsou pro naši jednotku ve zna-
mení velkých požárů. Jednalo se hlavně o vel-
ké požáry obytných domů se značnou ško-
dou. Požár dílny se stodolou na Želivci, požár 
obytného domu v  Jesenici, likvidace požáru 
řadovky s  následnou dohlídkou v  Osnici, ale 
také požár bytu ve vestci zaměstnaly nejen na-
še hasiče, ale i  jednotky z Prahy. bohužel, část 
těchto požárů se vůbec nemusela stát. Příčinou 
byla většinou lidská nedbalost při manipulaci 
s  ohněm a  porušování požárně bezpečnost-
ních předpisů. bylo velké štěstí, že se nikomu 
nic nestalo. bohužel škody na majetku jsou 
značné. výjimku tvoří požáry vzniklé díky tech-
nické závadě. Takto vznikl požár osobního au-
tomobilu zaparkovaného v garáži u rodinného 
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Ze Sparty do Psár
Michal Kroupa

novým šéf trenérem fotbalové přípravky 
SK Rapid Psáry, který k nám přichází ze Sparty, 
je Patrik Šedo.

Patriku, ve fotbale působíte již dlouhou dobu. 
Prozradíte nám v jakých klubech a kategoriích 
jste působil?

dobrý den, děkuji a vážím si té příležitosti, že 
jste si vybrali k rozhovoru pro místní zpravodaj 
právě mě. Jsem tu v Psárech nový, a proto mě 
to velmi mile překvapilo, zajisté je tu mnoho 
zajímavějších lidí, kteří mají světu co říct. Jinak 
máte naprostou pravdu, ve fotbale působím 
již dlouhých 19 let a  je to můj velký koníček, 
který mě naplňuje energií a kde se také mohu 
po práci aktivně zrelaxovat. Za tu drahnou do-
bu jsem trénoval mládež v  několika klubech, 

a to na Libuši, Tempu a posléze pak ve Spartě. 
navštívil jsem za ta léta několik zajímavých tre-
nérských stáží a mohu o sobě říct, že jsem blá-
zen do fotbalu. většinu času se pohybuji v kate-
goriích přípravek a žáků. Měl jsem sice nabídky 
do starších věkových kategorií A  nebo mužů, 
ale s díky jsem odmítl. Osvědčilo se mi, že kluci 
ve věku 6–14 let jsou do fotbalu nejvíce zapále-
ní. A to mne prostě baví, když padá moje úsilí 
na úrodnou půdu.

Proč jste přijal nabídku Rapidu a jaké máte cíle?

Fotbal mám moc rád a cítím, že bych pro Psáry 
a  její mládež mohl udělat něco velkého, zúro-
čit své nabité zkušenosti a  vrátit se tak trošku 
zpět v čase. Je to pro mě obrovská výzva. Jít ze 
Sparty, z pomyslného fotbalového Olympu, kde 
máte k dispozici ty nejlepší hráče, kteří opravdu 
chtějí něco ve fotbale dokázat, zpět do malého 
klubu, tomu se říká hard level a já mám tyto vý-
zvy prostě rád. věřím, že výživný a kvalitní fotba-
lový trénink funguje všude a bude přinášet ovo-
ce i  tady v  Psárech. Pokud všichni, kdo máme 
rádi fotbal, spojíme síly, potáhneme za jeden 
provaz, tak máme šanci společně vybudovat su-
per fotbalovou líheň mladých talentů, která bu-
de hrát líbivý, nátlakový fotbal a bude lákat další 
děti ze širokého okolí, aby se k nám přidaly. Co 
jsem zatím měl šanci poznat, tak se v  Psárech 
pracuje s mládeží velice kvalitně a mým hlavním 
cílem bude navázat na předchozí práci mých ši-
kovných kolegů, dál ji rozvíjet tak, aby děti na 
fotbal do Psár chodily rády.

Kdo vás do Rapidu přivedl a jak se mu to vů-
bec povedlo?

Když jsem skončil s trénováním na Spartě, úpl-
ně jsem ztratil chuť dělat fotbal. nějakou dobu 
jsem kvůli tomu, a také kvůli mé rodině, odmítal 
různé nabídky. vím, jak je trénování časově ná-
ročné a já chtěl všechen svůj volný čas věnovat 
mým malým dětem nikolce a davídkovi a mojí 
paní Helence. Když už jsem se s  tím pocitem 
pomalu smířil, že zůstanu navždy ve fotbalo-
vém důchodu, tak se začal zjevovat čím dál čas-
těji svérázný manažer Rapidu Michal Kroupa. 
Je to chlapík vytrvalý, držící slovo a podařilo se 
mu přijít v ten správný čas. Chtěli jsme se s ro-
dinou přestěhovat do většího bytu a  já v  ten 
stejný čas začal koketoval s návratem k  tréno-
vání. Přesvědčil mě, že Psáry jsou pro mě jasná 
volba a v mnohém mi pomohl. Slovo dalo slovo 
a jsem tu i s rodinou v baráčku se zahradou, což 
je naprostá bomba! 

Jaké ročníky máte na starost?

Mám na starosti všechny přípravky Rapidu, te-
dy slávistickou školičku, mladší a starší příprav-
ku. do konce této sezony vedeme společně 
s  Mílou dlabolou mladší přípravku a  od nové 
se posunu do přípravky dorazové, tedy starší. 
Jak se nyní celý svět pere se zákeřným korona-
virem, tak i my v Psárech máme činnost klubu 
pozastavenou a můžeme jen doufat, že se situ-
ace brzy uklidní a  budeme moci začít naplno 
trénovat. v tuto chvíli psárští trenéři posílají dě-
tem různé tipy na domácí cvičení a již se těším, 
až je zase všechny uvidím na našem hřišti.

Na co se vaši trenéři nejvíce zaměřují v trénincích?

Chceme, aby naši kluci a holky parádně ovládali 

míč oběma nohama. To je základ, a  proto na-
ši trenéři pracují maximálně s detailem a snaží 
se poctivě ukazovat, vysvětlovat, aby se všech-
na cvičení dělala správně, aby si děti netvořily 
špatný návyk, který se pak těžce odstraňuje. 
další prvek, který je neméně důležitý, je tréno-
vat po zvládnutí určitého cvičení vše v rychlosti 
a pod tlakem. návaznost cvičení, jejich spojová-
ní a rozvíjení činností v rámci týmu. naším hlav-
ním cílem je, aby naše děti co nejvíce hrály malé 
hry a fotbal, nebály se „dovolit si“, což znamená 
vystřihnout kličku jako z  partesu, být na hřišti 
uvolněný, kreativní, učit se součinnosti a  bavit 
se hrou, která je prostě nejhezčí na světě.

Co byste si přál do budoucna u vašich katego-
rií zlepšit?

určitě bych si přál, abychom všichni společně 
porazili toho nejtěžšího soupeře – koronavirus 
– 5:0 a  mohli se zase vrátit k  všednímu životu 
a sportu. Co se týká Rapidu Psáry, přeji mu, aby 
vydržel, protože je nyní ohrožen existenčně, ja-
ko mnoho dalších klubů, podniků a lidí. věřím, 
že to obyvatelé obce a  sponzoři nedopustí 
a  nenechají klub v  situaci nejtěžší padnout. 
Pokud se budeme bavit o zlepšení jednotlivých 
kategorií, na to je v tuto chvíli moc těžké odpo-
vědět. Jsem tu krátce a obrázek si udělám, až se 
zase všichni sejdeme na hřišti. Mám ovšem rád, 
když borci na hřišti makají pro tým, nic neflákají, 
jezdí tzv. po zadku, hrají pěkný nátlakový fotbal, 
všichni brání a útočí. Pokud mě přesvědčí, že je 
fotbal baví, tak budu jejich nejlepší kamarád.

Jaký máte názor na fungování rapiďáckých 
webovek?

Za mě super, plní svou funkci a o tom to je! na 
první pohled odvedl tvůrce stránek Zdeněk 
balouš skvělou práci. na to, že se o  ně stará 
sám, jsou to stránky moderní a přehledné. Již 
jsme se spolu bavili o několika zlepšení, která 
mi tam chyběla a  rád bych je tam měl. Mám 
potvrzeno a slíbeno, že je vše možné naprogra-
movat, takže se máte na co těšit.

Slovo závěrem? 
Buďte všichni zdraví a držte spolu, Rapiďáci!

sPOrt
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Chybí vám 
sport? 
Trénujte doma 
s Floorball 
Academy

Vít Voltr

už od poloviny března nemůžeme společně 
sportovat. Přerušeny jsou samozřejmě i trénin-
ky Floorball Academy. naši trenéři nejen z Psár, 
ale i dalších oblastí, však nezahálejí a připravují 
nejen pro členy naší akademie tréninky, výzvy 
a  soutěže na doma. Projekt spuštěný koncem 
března se jmenuje Home Academy. Každý tý-
den na Facebooku Floorball Academy najdete 
video od některého z našich trenérů s tipy, jak 
zlepšit svou florbalovou techniku, nebo jak pra-
covat na fyzické kondici. Rodičům členů aka-
demie také videa zasíláme na jejich e-mailové 
adresy. věříme, že nejen našim členům, ale i je-
jich rodinám a všem dalším zájemcům přinesou 
videa v této zvláštní době spoustu zábavy a ale-
spoň drobné odreagování od každodenních 
starostí.

největší odměnou je pro nás dětská radost 
ze sportu. Chtěli bychom si jí trochu užít i  teď 
na dálku. Proto budeme rádi, pokud nám naši 

členové i  všichni další malí sportovci pošlou 
videa, jak doma pilně trénují, na Facebook 
Floorball Academy nebo na email info@floor-
ballacademy.cz. nejlepší videa z řad našich čle-
nů odměníme drobným dárkem.

Zároveň se také nemůžeme dočkat společných 
tréninků a netrpělivě čekáme, kdy platnost na-
řízení vlády o uzavření škol a sportovišť skončí. 
Jakmile to bude možné a  bezpečné, tak naši 
tréninkovou činnost obnovíme a  tréninky zno-
vu zahájíme.

Stále také věříme, že se se všemi našimi čle-
ny uvidíme v  sobotu 13. června na Floorball 
Academy Roadshow, která by měla proběh-
nout na Květnovém náměstí v  Průhonicích. 
Její součástí by měl být kromě bohatého do-
provodného programu a návštěvy z řad před-
ních českých florbalistů také turnaj pro naše 
členy pod otevřeným nebem. na prázdniny 
poté chystáme dva turnusy příměstských ne-
jen florbalových kempů. První z  nich proběh-
ne v hale na Fialce v Říčanech a v jejím okolí 
od 13. do 17. 7., druhý potom o týden později 
od 20. do 24. 7. na stejném místě. Zúčastnit se 
může každý mladý sportovec ve věku od šesti 
do patnácti let, na florbalových dovednostech 
nezáleží. Přihlásit účastníky je možné přes web 
Floorballacademy.cz. Snad současnou situaci 
co nejrychleji společně zvládneme a na letních 
akcích opět přivítáme plno nadšených sportu-
jících dětí.
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ceny inzerce v časopisu PsársKÝ ZPravOdaJ

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci dPH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
iČ 00241580. vychází 6× ročně. Redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
redakční rada: ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
Mudr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: vlasta Málková
vedoucí redaktorka a příjem inzerce: ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
distribuce: Zdarma do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a d. Jirčanech
náklad: 1800 výtisků registrace: MK ČR e 15258 
vydání: DUBeN 2020, vyšlo 2. 5. 2020
Grafická úprava: ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

Taekwon-do iTF
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Jsme neJvĚTŠÍ ŠKOLA bOJOvÝCH uMĚnÍ, 
která působí v  několika desítkách městech 
v  ČR a  právě se připravujeme na nejvýznam-
nější závod v  roce – Mistrovství evropy 2020 
v Taekwon-do iTF v Praze. velmi tvrdou nomi-
nací na základě výsledku z  jediného loňského 
MČR, kde závodilo přes 500 závodníků, úspěš-
ně prošlo 15 našich závodníků, kteří v  těchto 
měsících prochází velmi náročnou sportovní 
přípravou. Tým naší školy také doplňují dva ofi-
ciální koučové, rozhodčí a  člen organizačního 
výboru. Součástí přípravy byly i  dva veledůle-
žité závody, kterých jsme se účastnili – Pohár 
Českého svazu Taekwon-do iTF a mezinárodní 
soutěž Czech open.

v sobotu 15. 2. 2020 se konalo první kolo 
Poháru Českého svazu Taekwon-do iTF, které 
proběhlo v Třeboni. Ze skupiny cvičící v dolních 
Jirčanech se těchto závodů zúčastnila Tereza 
Meduňová, která získala zlatou medaili ze spor-
tovního boje. dále byl také odměněn za své 
odhodlání i Marek Pavlas umístěním rovněž na 
prvním místě za disciplínu sportovní boj. Též 
Anně Krbcové se povedlo vyhrát ocenění ve 
sportovním boji, konkrétně stříbrné. Je nutné 
také zmínit účast Ondry Pavlase, který si sice 
neodvezl žádné ocenění, ale získal další zkuše-
nosti pro přípravu na Mistrovství evropy. Tímto 
jim gratulujeme a děkujeme za snahu a skvělé 
výkony.

Czech open probíhal o  víkendu 29.  2.–1.  3., 
avšak k registraci došlo již v pátek večer. První 
den závodili mladší, starší žáci a žákyně, senioři 
a seniorky. v neděli stejně jako u ostatních závo-
dů pak junioři a juniorky. Ze skupiny v dolních 
Jirčanech si odsud Marek Pavlas odvážel své 
ocenění v podobě zlaté medaile ze sportovní-
ho boje, podobně jako Tereza Meduňová, jejíž 
úspěch spočíval ve vybojování prvního místa 
ve stejné disciplíně. Již dříve zmiňované Anně 
Krbcové se opět povedlo vybojovat stříbrnou 
medaili se sportovního boje. Znovu jim všem 
proto právem patří blahopřání a poděkování.

držte proto našim závodníkům na Mistrovství 
evropy palce, aby se jim na závodech dařilo co 
nejlépe. A nezapomeňte, že je také můžete při-
jít podpořit osobně.

Chtěli byste si též zacvičit? Potkat se s  vítězi 
a třeba se jednou také účastnit některých závo-
dů? v tuto chvíli můžete sledovat naše tréninky 
online na Facebooku –> Ge-baek Hosin sool 
Česká Republika, dále můžete sledovat výuko-
vá videa na našem webu -> tkd.cz, kde také na-
leznete všechny informace o tom, kdy se znovu 
uvidíme v ZŠ dolní Jirčany. Přihlásit se můžete 
kdykoliv během celého roku! naše škola, Ge-
baek Hosin Sool, je co do počtu členů největší 
školou v  ČR, nabízíme bezkonkurenční školné 
a místa ke cvičení máme rozmístěna po většině 
republiky. výbavu (dobok, lapu, chrániče) roz-
dáváme jako jediná škola v republice ZdARMA 
při absolvování zkoušek.

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174

Přijmeme řidiče skupiny C !

PROFeSIONÁLNÍ PRÁVNÍ PORADeNSTVÍ 
A OSOBNÍ PŘÍSTUP / PROFESSIONAL LEGAL 

SERVICES
nebojte se požádat o radu, která vám může 

v budoucnu ušetřit čas a peníze / Don‘t hesitate to 
ask for advice that can save your time and money

KDH
Mgr. Kristýna Dubová Helešicová

Advokátka / attorney at law
na Lukách 702, 252 44 Psáry – dolní Jirčany

Tel.: +420 724 08 08 32
www.kdh-legal.cz




