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Obsah slOvO na úvOd

vážení spoluobčané, milí sousedé a kamarádi,

končí zřejmě jeden z „nejdivočejších“ roků, kte-
rý jsme společně za ta léta v psárech a Dolních 
Jirčanech prožili. Tíha uplynulých měsíců do-
lehla asi na každého z nás, ale troufnu si říci, že 
i v tom všem těžkém, co rok 2020 přinesl, může-
me najít a vidět příležitost. nikdy jsem v naší obci 
nezažil tolik lidí na procházkách, tolik společně si 
hrajících dětí na hřištích, tolik běžců. Donuceni 
karanténou omezit pracovní i společenský život 
a  cesty do prahy jsme měli najednou víc času 
a  příležitosti trávit volný čas tady u  nás v  obci. 
Možná jste potkali na vycházkách známé, které 
jste už tak dlouho neviděli, možná jste se sezná-
mili s  lidmi z  ulice, o  kterých jste ani nevěděli, 
že tu s vámi bydlí. Možná jste si i vy stejně jako 
já připomněli, jak jste rádi, že žijete právě tady, 
v  psárech či Dolních Jirčanech. Uvědomil jsem 
si, jak skvělou polohu naše obec má, jak moc je 
potřeba vážit si okolní přírody a jak je dobré pe-
čovat o veřejný prostor, který nám naše vesnice 
nabízí. A jak důležitý je komunitní život v obci.

chtěl bych se jako starosta v následujícím roce 
zaměřit právě na  to, aby se nám tu společně 
dobře žilo, abychom měli příležitost potkávat 
se, společně sportovat, diskutovat, vzdělávat se, 
nebo prostě posedět u dobrého jídla a pití. což 
mi připomíná, že jakmile to bude zase možné, 
pozvu vás na další „pivo se starostou“!

Přeji Vám do nového roku všechno nejlepší, 
pevné zdraví a spokojenost. Ještě nás asi čeká 
několik náročných měsíců, kdy se nebudeme 
moci naplno věnovat svým aktivitám a  koníč-
kům, budeme všichni doma možná víc, než by-
chom úplně chtěli, ale nakonec se to zvládne, 
protože nic netrvá věčně a nejsme na to sami! 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021
Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

KORONAMOBIL 728 052 123

poruchy vodovodu a kanalizace
Technické služby Dolnobřežansko s. r. o.
605 255 145, 731 410 418 dispečink
734 485 495 zákaznické centrum
725 334 384  poruchy a havárie 

nonsTop dispečink
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady

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

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 pražská plynárenská – nepřetržitě

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 zpra-
vodaj do schránek neroznáší, mohou si ho 
vyzvednout na obecním úřadě, v trafice nebo 
ve sběrném dvoře.

Krásné prožití 
vánočních svátků 
a vše nejlepší do 
nového roku 2021  
vám přeje  
vedení obce Psáry

 4 Rada a zastupitelstvo

 11 Celoroční soutěž — Poznávejte místa v na-
šich obcích

 11 Co se v obci udělalo

infOrmace z Obce

 12 Bilance roku 2020

 14 Rozpočet na rok 2021

 15 Vodné a stočné

 16 Průtah II/105

sOciální a kulturní kOmise

 18 Online přednáška Portugalsko a jeho ost-
rovy 2. část – Madeira

 19 Fotosoutěž 2021 – Kouzelný svět rostlin

 20 Online vánoční setkání pro seniory 

 21 Fotosoutěž 2020

stalO se

 22 Vítání občánků s Ježíškem 

 24 Betlém a vánoční výzdoba

 26 Svatby

 29 Online přednáška Portugalsko 

vzdělávání

 30 Bude české školství do roku 2030 vypadat 
jinak?

 32 Distanční výuka na 2. stupni

 34 Laskavé činy třeťáků a šesťáků

 35 Svatý Martin v Želvičkách

 36 Ohlédnutí za podzimem

38 Psina – Psárské informace a nápady
 

 42 Prevence především

 44 Kam na výlet

 46 Městská Policie Jesenice

spOrt

 47 Floorbal Academy
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usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 26–2020 ze dne 7. října 2020

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

rO usnesení č. 76/26–2020

i. schvaluje
Uzavření darovací smluv na  bezúplatný pře-
vod inženýrských sítí v Dolních Jirčanech v ul. 
Javorová a to: spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 1/8 stavby vodovodu, spoluvlastnického 
podílu o velikosti 1/8 stavby dešťové kanaliza-
ce a  spoluvlastnického podílu o  velikosti 1/9 
stavby splaškové kanalizace, vše na  pozem-
cích parc. č. 109/14, 110/11, 110/12, 110/13 
a 110/24 v k. ú. Dolní Jirčany.
smlouvy jsou uzavírány mezi obcí psáry (obda-
rovaná) a:

1. Jiřím Marešem
2. manž. vejvarovými
3. radkou a petrem Hermanovými
4. rnDr. Martinou vrbou
5. Mgr. Jarmilou Jirákovou a Mgr. Tomášem 

Klímou
6. ondřejem Ježdíkem
7. Danou Tačnerovou
8. manž. Bradáčovými
9. ing. Josefem Davídkem

jako dárci.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.

hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 77/26–2020

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

1. vladislava Brennerová – pozemek p.  č. 
409/12 v k. ú. psáry

hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 78/26–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi obcí psáry a ceTin a. s. 
z důvodu přeložky optického kabelu na p. č. 60 
v k. ú. Dolní Jirčany v souvislosti s rekonstrukcí 
komunikace v  ul. nad cihelnou. Jednorázová 
úhrada je stanovena na  5.000,- Kč, jedná se 
o akci vyvolanou obcí.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 27–2020 ze dne 21. října 2020

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

rO usnesení č. 79/27–2020

i. schvaluje
Uzavření dohody o poskytnutí slevy z položek 
ve vyúčtování služeb elektronických komunikací 

mezi obcí psáry a o2 czech republic a. s.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.

rada a zastupitelstvO
termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce psáry
17. února 2021, 18 hod.

hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 80/27–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvy o  zří-
zení služebnosti mezi obcí psáry a  ceTin a. s. 
na  parc. č. 115/3, 118, 659/7, 659/8, 659/9, 

659/10, 659/11, 659/12, 659/55, 659/88, 1074, 
1089/13 a 1142 v k. ú. psáry za jednorázovou 
úhradu ve výši 165.000,- Kč bez DpH.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 28–2020 ze dne 4. listopadu 2020

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

rO usnesení č. 81/28–2020

i. souhlasí
s  přerušením provozu Mateřské školy Štědřík 

v období od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 29–2020 ze dne 18. listopadu 2020

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

rO usnesení č. 82/29–2020

i. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí psáry 
(obdarovaná) a  Mgr. Miroslavou Minarčíkovou 
(dárce). předmětem smlouvy je dar 200 knih 
pro děti. 
ii. pověřuje
Mgr. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 83/29–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zří-
zení věcného břemene a  dohody o  umístění 
stavby č. iv-12–6027220/002 mezi obcí psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 143/2 
v  k.  ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
7.000,- Kč bez DpH. 
ii. pověřuje
Mgr. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 84/29–2020

i. ruší
Usnesení rady obce č. 44/12–2019 ze dne 7. 5. 
2019, které zní: 
„Smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení věcné-
ho břemene a dohody o umístění stavby č. IE-
12–600935/1“ mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce 
a. s. na pozemcích p. č. 645/1, p. č. 7, p. č. st. 
1461, p. č. 661, p. č. 663, p. č. 664/1 v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 177.000,- Kč 
bez DPH.„
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a  dohody o  umístění stav-
by č. ie-12–6009356/15 mezi obcí psáry a ČeZ 
Distribuce a. s. na pozemku p. č. 645/1, 645/7, 
st. 1461, 661, 663 a  664/1 vše v  k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 176.000,- Kč 
bez DpH. 
iii. pověřuje
Mgr. Milana váchu podpisem této smlouvy. 
hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat
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rO usnesení č. 85/29–2020

i. souhlasí 
se zánikem věcného břemene práva chůze 
a jízdy k pozemku parc. č. 927/1 v k. ú. psáry, ve 
prospěch pozemku parc. č. 927/3 v k. ú. psáry, 
přičemž náklady spojené s  podáním přísluš-
ného vkladu u  Katastrálního úřadu pro prahu-
západ uhradí majitel pozemku parc. č. 927/3. 
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem přísluš-
ného návrhu na vklad dle bodu i. tohoto usne-
sení. 
hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 86/29–2020

i. schvaluje
Záměr prodeje pozemků p.  č. 1079/8, ostatní 
plocha o výměře 53 m², parc. č. 1079/10, ostat-
ní plocha o  výměře 82 m², parc. č. 1079/11, 
ostatní plocha o výměře 84 m², parc. č. 1079/12, 
ostatní plocha o výměře 91 m², parc. č. 1079/13, 
ostatní plocha o výměře 117 m² vše v k. ú. psáry. 
hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 87/29–2020

i. nesouhlasí 
s  uzavřením propojovací komunikace v  ul. 
K Halám v Dolních Jirčanech. 
hlasOvání / prO: 4 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 30–2020 ze dne 20. listopadu 2020

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

rO usnesení č. 88/30–2020

i. schvaluje
Záměr prodeje pozemku p. č. st. 689 v  k.  ú. 

Dolní Jirčany o výměře 29 m², zastavěná plocha. 
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 31–2020 ze dne 2. prosince 2020

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

rO usnesení č. 89/31-2020

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

1. manž. Havlíčkovi – pozemek p. č. 465/249 
v k. ú. Dolní Jirčany.

pozemek je připojen na vodovodní řad.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 90/31-2020

i. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Základní 
školy Amos, iČ 06289371 na rok 2021.  

ii. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Základní ško-
ly Amos, iČ 06289371 pro rok 2021: plyn 
460.000,- Kč, el. energie 1.070.000,- Kč, vodné 
a stočné 80.000,- Kč.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 91/31-2020

i. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Mateřské 
školy Štědřík, iČ 06279457 na rok 2021.  
ii. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Mateřské ško-
ly Štědřík, iČ 06279457  pro rok 2021: plyn 
250.000,- Kč, el. energie 300.000,- Kč, vodné 

a stočné 120.000,- Kč.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 92/31-2020

i. schvaluje
přiznání odměny ředitelce Mateřské školy 
Štědřík Martině Šmerglové a  řediteli Základní 
školy Amos Mgr. Danielovi Kohoutovi dle neve-
řejné přílohy usnesení. 
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 93/31-2020

i. bere na vědomí
odstoupení členy školské rady ivana Málkové. 
ii. jmenuje
Členkou školské rady za zřizovatele ing. Danielu 
Fremuntovou. 
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 94/31-2020

i. schvaluje
3. změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 – pře-
sun v rámci §.

hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 95/31-2020

i. souhlasí
s  vypsáním výběrového řízení na  veřejnou 
zakázku malého rozsahu mimo režim meto-
diky o  zadávání veřejných zakázek na  akci 
„Zpracování projektové dokumentace na  akci 
nová hasičská stanice psáry a Dolní Jirčany“. 
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Zpracování projektové doku-
mentace na  akci nová hasičská stanice psáry 
a  Dolní Jirčany“ ve složení: vít olmr, nikola 
raušerová, Tomáš Hejzlar jako náhradníci ing. 
renáta Jašková.
iii. určuje
starostu Milana váchu jako odpovědnou 
osobu pro veřejnou zakázku malého na  akci 
„Zpracování projektové dokumentace na  akci 
nová hasičská stanice psáry a Dolní Jirčany“.
iv. určuje
vlastu Málkovou jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci 
„Zpracování projektové dokumentace na  akci 
nová hasičská stanice psáry a Dolní Jirčany“. 
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce psáry č. 5–2020 ze dne 9. prosince 2020

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, vít 
olmr, Martina Šmerglová, ing. Antonín rak, Bc. Miloslav Burián, ing. Jan Čihák, Tomáš 
pecháček, ing. Jitka svobodová, Mgr. Jiří Kučera, petr skřivan, Josef Žižka, Jan Honek

usnesení č. 40/5–2020

i. bere na vědomí
přednesenou zprávu starosty a  místostarostek 
o činnosti obce.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 41/5–2020

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

ii. bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 42/5–2020

i. upravuje
Usnesení č. 47/6–2018.
ii. určuje
pro zbytek volebního období dva místostarosty.
iii. určuje
pro zbytek volebního období v souladu s §84, 
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odst. 2, písm. k) zákona o obcích, že pro výkon 
funkce místostarosta bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.
iv. určuje
pro zbytek volební období jednoho neuvolně-
ného člena zastupitelstva, který bude vykoná-
vat funkci starosta, jednoho neuvolněného čle-
na zastupitelstva, který bude vykonávat funkci 
místostarosta obce a dva neuvolněné členy za-
stupitelstva, kteří budou vykonávat funkci člen 
rady obce. Usnesení je účinné k 1. 1. 2021.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 43/5–2020

i. schvaluje
5. rozpočtové opatření na  rok 2020 – snížení 
přebytku hospodaření.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 44/5–2020

i. pověřuje
radu obce psáry případným schválením roz-
počtového opatření obce na rok 2020 ke kon-
ci tohoto roku do maximální výše 300.000,- Kč 
v případě přijetí účelové dotace.
ii. pověřuje
radu obce psáry schválením rozpočtových 
opatření v roce 2021, jde-li o změny ve finanč-
ních vztazích k jinému veřejnému rozpočtu (do-
tace), bezodkladně.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 45/5–2020

i. schvaluje
rozpočet obce psáry na  rok 2021 ve vý-
ši 135.286.950,- Kč jako schodkový – pří-
jmy ve výši 66.249.000,- Kč, financová-
ní ve výši 69.037.950,-  Kč a  výdaje ve 
výši 131.211.950,-  Kč, financování ve výši 
4.075.000,- Kč. schodek bude kryt z přebytku 
minulých let (2020).
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 46/5–2020

i. schvaluje
střednědobý rozpočtový výhled obce psáry 
2021–2023.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 47/5–2020

i. schvaluje
Zřizovací listinu organizační složky obce psáry 
„neformálko“.
ii. schvaluje
Zřizovací listinu organizační složky obce psáry 
„Třináctka“.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 48/5–2020

i. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí psáry (pro-
dávající) a Jiřím ruskem (kupující). předmětem 
smlouvy je převod pozemků a. s. 1079/8, ostat-
ní plocha o  výměře 53 m², parc. č. 1079/10, 
ostatní plocha o výměře 82 m², parc. č. 1079/11, 
ostatní plocha o výměře 84 m², parc. č. 1079/12, 
ostatní plocha o výměře 91 m², parc. č. 1079/13, 
ostatní plocha o výměře 117 m² vše v k. ú. psáry. 
Kupní cena byla stanovena znaleckým posud-
kem a činí 1.079.840,- Kč.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 49/5–2020

i. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí psáry (pro-
dávající) a  veronikou Krásnou (kupující). 
předmětem smlouvy je převod pozemku parc. 
č. st. 689 o výměře 29 m² v k. ú. Dolní Jirčany. 
Kupní cena byla stanovena znaleckým posud-
kem a činí 34.800,- Kč.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.

hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 50/5–2020

i. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem 
patronátního prohlášení pro Českou spoři-
telnu a. s. ve prospěch Technických služeb 
Dolnobřežanska s. r. o.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 51/5–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  vypořádání práv a  povin-
ností mezi obcí psáry a Aulistav s. r. o. smluvní 
strany se vzájemně vzdávají veškerých pohle-
dávek.
ii. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí psáry 
a  Aulistav s.  r.  o. předmětem smlouvy je 
bezúplatný převod stavby komunikace e. eta-
pa, větev „B“, vodovodního řadu so 01a splaš-
kové kanalizace so 02 v lokalitě skalka-západ.
iii. schvaluje
Uzavření smlouvy o převodu práv a povinnos-
tí stavebníka mezi obcí psáry a Aulistav s.  r. o. 
předmětem smlouvy je převod práva a povin-
nosti na stavby „Lokalita skalka-západ, výstavba 
inž. sítí-propojení 1. a 2. etapy, vodovod, splaš-
ková a  dešťové kanalizace, komunikace a  ko-
munikace 2. etapa“
iv. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 52/5–2020

i. schvaluje
poskytnutí odměn pro členy výborů a komisí za 
činnost v roce 2020 dle zákona č. 128/2000 sb., 
o obcích dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
ii. schvaluje
v  případě souběhu výkonu více funkcí bude 
neuvolněným členům zastupitelstva poskytnu-
ta odměna až do výše souhrnu odměn za tři 

různé funkce v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 
128/2000 sb., o obcích.
hlasOvání / prO: 14 / prOti: 0 / zdrželi se: 1 
(Olmr)
návrh byl přijat

usnesení č. 53/5–2020

i. souhlasí
s  poskytnutím mimořádné odměny místosta-
rostce vlastě Málkové za rok 2020 ve výši dvoj-
násobku odměny zastupitele. odměna se po-
skytuje za mimořádný rozsah práce v  sociální 
oblasti a přímém pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Dále za vedení a přípravu pro-
jektů obecní vodohospodářské infrastruktury 
a  koordinace bezpečnostních opatření v  sou-
vislostí s pandemii coviD.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 54/5–2020

i. souhlasí
s navýšením cen vodného a stočného od 1. 1. 
2021. nová cena vodného činí 57,93 Kč/m³ 
a stočného činí 45,10 Kč/m³ vč. DpH.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 55/5–2020

i. schvaluje
výši poplatků na rok 2021 za svoz komunálního 
odpadu v  obci dle obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2019, kterou se stanoví poplatek za komu-
nální odpad v nezměněné výši jako v r. 2020.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 56/5–2020

i. schvaluje
Termíny veřejného zasedání zastupitelstva 
na rok 2021: 17. února, 21. dubna, 16. června,
15. září a 8. prosince.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat
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celOrOční sOutěž — 
PozNáVeJte Místa V Našich 
oBcích

Poznávejte místa v našich obcích je letošní sou-
těž, kdy na každé titulní straně vydání psárského 
zpravodaje vám přinášíme fotku méně známé-
ho zákoutí v  našich obcích. Z  těch, kdo místo 
poznají a pošlou nám do redakce správnou od-
pověď, vylosujeme vždy jednoho výherce.

Na titulní straně říjnového Psárského zpravoda-
je je detail houpaček na dolnojirčanské návsi.

Z došlých odpovědí jsme vylosovali pana Jiřího 
šťástku a gratulujeme mu k výhře! pro více in-
formací budeme výherce kontaktovat.

své tipy na to, kde se nachází místo na prosin-
cové titulní straně, zasílejte do 20. ledna.

Vaše tipy  e-mail:  trinactka@psary.cz

co se v obci 
udělalo 10–11/2020

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 Zušlechťovací řez javorů v ulici chrpová,
•	 ořezání tújí v MŠ Štědřík,
•	 dokončení sekání trávy a úklid v obci,
•	 pravidelná údržba traktoru, přezutí pneuma-

tik,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 úklid a kontrola dětských hřišť,
•	 příprava voleb a volební místnosti,
•	 spolupráce při odstraňování suchých, poško-

zených či nevhodně rostoucích stromů na síd-
lišti Štědřík a u mostku na Libeř v psárech,

•	 osazení nových dopravních zrcadel na objízd-
né trase vápenka,

•	 čištění škarp, šachet a  vpustí dešťové kanali-
zace,

•	 pravidelná údržba a  zazimování květinových 
záhonů u  pomníků a  na veřejných prostran-
stvích,

•	 sběr odpadků v příkopech a na veřejných pro-
stranstvích,

•	 hrabání listí, sekání trávy a úklid hřbitovů,
•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 svoz odpadu na objednávku ze strany občanů,
•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,

•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí ex-
krementy, úklid kontejnerových stání na třídě-
ný odpad, úklid autobusových zastávek včet-
ně vysypávání košů,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí,

•	 položení nového propojovacího chodníku 
mezi cyklostezkou a ulicí v Zahradách, psáry,

•	 opakované opravy elektrického vedení a  ka-
belu veřejného osvětlení v  ulici pražská, 
psárská,

•	 oprava povrchu části účelových komunikací 
v k. ú. Dolní Jirčany i psáry,

•	 příprava techniky na zimu,
•	 příprava na výsadbu stromů v ulici spojovací, 

hřiště Dolní Jirčany, pražská pod kostelem 
a v Zahradách.

usnesení č. 57/5–2020

i. revokuje
Usnesení zastupitelstva č. 39/4–2020 bod č. i. 
a ii., které zní:
I. schvaluje
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Psáry a  Městem Jesenice na  zajištění přestup-
kové agendy. Úhrada nákladů činí 800,- Kč za 
každý oznámený skutek.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 

smlouvy.
ii. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
psáry a městem Jesenice na zajištění přestup-
kové agendy. Úhrada nákladů činí 2.000,- Kč za 
každý oznámený skutek.
iii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 15 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

ODHAD 
aktuální tržní ceny 
NEMOVITOSTI 
ZDARMA 
Chcete prodat 
nemovitost? 
Využijte naše 
zkušenosti. 
www.realitykoci.cz 
koci@realitykoci.cz 
tel.: 777777 599 

Ing. Ivan Kočí, 
realitní poradce, 
člen realitní komory 

✔ 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

přílOha č. 1 usnesení zastupitelstva Obce č. 5–2020

Jméno a příjmení odměna Funkce

Hana ortová 2 000 Kč Finanční výbor

Michal Kroupa 3 000 Kč Finanční výbor

radka olmrová 2 000 Kč Finanční výbor

Jiří Římovský 3 000 Kč redakční rada

Jaroslav sokol 3 000 Kč redakční rada

naděžda Jakubková 1 500 Kč sociální komise

Michaela Hájková 2 500 Kč sociální komise

Martina Jedličková 3 000 Kč sociální komise

ivana Tesařová 1 500 Kč sociální komise

Květa Beldová 1 500 Kč sociální komise

ing. Aleš Laboutka 3 000 Kč stavební komise

Komise pro vzdělání se nesešla

celkem 26 000 Kč   

 Uvedené částky = čistá odměna. Zákonné odvody odvede obec psáry. 
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Bilance  
roku 2020

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

Blíží se konec roku, a  tak je dobré i  ten letoš-
ní prosinec a  adventní čas využít ke krátkému 
ohlédnutí a  rekapitulaci toho, co se stalo a  ja-
ký ten rok vlastně byl. Dlouho jsem přemýšlel, 
jestli je nějaké slovo, které rok 2020 vystihuje. 
Myslím, že se všichni shodneme na tom, že byl 
výjimečný, neobvyklý a že se jistě vepíše do naší 
paměti jako rok ve znamení coviD 19, který nás 
během celého roku provázel, provází a nejspíš 
ještě nějaký čas provázet bude. pojďme si ale 
rok 2020 alespoň krátce projít z pohledu života 
v naší obci a trochu zavzpomínat, jak běžel čas. 

Začátek roku byl silně poznamenán policejními 
manévry v celém regionu, které byly způsobeny 
řáděním gangu zlodějů a které vzbuzovaly zájem 
celostátních médií. v únoru se podařilo dokon-
čit projekt multimediální laboratoře v ZŠ Amos, 
jejíž součástí je mimo jiné i  rozhlasové studio, 
3D tiskárny, virtuální realita i  sál s  profesionální 
nahrávací technikou umožňující videonahrávky 
a  vysílání v  reálném čase. sál jsme stihli v  úno-
ru ještě poprvé využít na  veřejně přístupnou 
přednášku Boba Kartouse věnovanou jak jinak 
než vzdělávání. Koncem února se z  důvodu 
modernizace uzavřela naše pošta a krátce nato 
i naše republika. Ta však z jiného důvodu. přišel 
coviD. nikdo z nás nevěděl, co tento čínský typ 
viru způsobuje, a  tak se náš život téměř zasta-
vil. pro nás to bylo nejnáročnější období v roce. 
obavy, potřeba zajistit svozy odpadů, provoz 
vodohospodářské infrastruktury, rozvoz dezin-
fekcí i roušek, které se u nás začaly do 48 hodin 
manufakturně vyrábět v  takovém množství, že 
jsme je mohli rozvážet nejenom po naší obci, ale 
část věnovat i lidem v okolí a pražským zdravot-
níkům. Šití roušek bylo takovým „křtem ohněm“ 

infOrmace z Obce

v  právě dokončeném Klubu seniorů Třináctka, 
kam se přestěhovaly šicí stroje z domovů našich 
dobrovolnic i  ze školy, kde byl kroužek šití po-
chopitelně přerušen. Škola začala ve velkém vařit 
obědy pro celou obec, hasiči pravidelně dezin-
fikovali veřejné prostory, dobrovolníci pomáhali, 
kde bylo třeba. Během této hektické doby jsme 
museli suplovat nefunkční státní složky, neboť 
představitelé se věnovali spíše politickému mar-
ketingu. Ale bylo také nutné pokračovat v roze-
běhnutých stavebních projektech: rekonstrukci 
staré školy, která probíhala s nemalými kompli-
kacemi již od října loňského roku, a  i  uzavřené 
pobočky České pošty, kterou se nakonec po-
dařilo dokončit a včas otevřít. To vše pouze díky 
dobré spolupráci a snad i odvaze zaměstnanců 
úřadu a stavebních dělníků. Koncem května byla 

zahájena stavba „průtahu“ – rekonstrukce hlavní 
dopravní tepny v naší obci. Jako by nebylo dost 
starostí s pandemií, tato stavba byla od začátku 
velké trápení, je velké trápení a bohužel ještě ně-
kolik měsíců velké trápení bude. Lehké uvolnění 
do našich životů přineslo až léto. Mohli jsme si 
zaplavat bez roušek a  navzdory tomu, že bylo 
nadprůměrné množství deštivých dnů, to bylo 
příjemné osvěžení v tomto „divném roce“. Konec 
prázdnin byl pro nás hodně hektický. podařilo se 
dokončit rekonstrukci budovy staré školy, pře-
stěhovat tam třídu mateřské školy i  dvě dětské 
skupiny. Krátce po zahájení nového školního ro-
ku se ovšem situace začala opět zhoršovat a vše 
se začalo postupně omezovat a  zavírat. Ještě 
před úplným zavřením jsme zaznamenali velký 
úspěch s  naší školou, která získala titul stavba 
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Rozpočet  
na rok 2021

 
Mgr. Milan Vácha, 

starosta

jediné, cO víme, je, že nic 
nevíme

Každá obec v naší zemi je povinná hospodařit 
podle zastupitelstvem schváleného rozpočtu. 
vždy se v  předstihu sestaví plán předpoklá-
daných příjmů a  tomu se přizpůsobí rozpočet 
na následující kalendářní rok i  takzvaný střed-
nědobý výhled na  tři roky dopředu. Za stan-
dardních podmínek je možné vcelku rozumně 
plánovat. s  ohledem na  předpokládaný vývoj 
ekonomiky je možné predikovat, v  případě 
přicházejících recesí je i čas se trochu připravit 
a svůj rozpočet poupravit. 

Letos ale přišlo něco zcela jiného, nepředvída-
telného a  nepochopitelného. skutečnost, že 
naši ekonomiku zasáhne dramatický pokles, 
je z  objektivních důvodů pandemie pochopi-
telná. snížením výkonnosti ekonomiky se sníží 
výběr daní, a  tím se sníží i  příjmy obcí, neboť 
vybrané daně z přidané hodnoty, daně z příjmu 
právnických a  fyzických osob a  daně zaměst-
nanců se dělí mezi stát, kraje a obce. 

A  co je tedy to nepochopitelné? v  době, kdy 

na  ekonomiku dopadají důsledky pandemie 
koronaviru, poslanecká sněmovna přijala zákon 
o superhrubé mzdě a zvýšení odpočitatelné po-
ložky. Během „divoké noci“ z 19. na 20. listopadu 
jsme měli možnost sledovat nejslabší chvilku naší 
dolní komory a faktickou devalvaci práce našich 
poslanců v přímém přenosu. nechci tu příliš ro-
zebírat důvody, které k tomu vedly. sám tomu ne-
rozumím a nejsem schopen s jistotou tvrdit, zdali 
se jednalo o  prostý populismus, ideologickou 
zkratku nebo lehčí formu měnové reformy, která 
může pomoci některým zadluženým koncernům 
s  horší likviditou. Hnutí Ano podrželo svého 
předsedu, což se dalo čekat. Krok poslanců oDs 
jsem ale nepochopil. Tedy spíše rozumím tomu, 
že se oDs jako pravicová strana snaží snižovat 
daně, ale vždy jsem se domníval, že to má být do-
provázeno výčtem snížených výdajů státu. K tomu 
nedošlo a na snížené daně si naše republika půjčí 
v bance. Tento zákon byl postoupen do senátu. 
Byť je senát v  lepší kondici než poslanecká sně-
movna, tak ani on nemá fakticky šanci najít dobré 
řešení. Může zákon zcela zamítnout a  sledovat, 
jak ho poslanecká sněmovna přehlasuje, a  pak 
být svědkem rozvalu veřejných financí, nebo se 
pokusit vymyslet alespoň nějakou kompenzaci 
pro města, obce a kraje. v  tom je totiž zakopán 
pes. výpadek 130 mld. v  aktuálním návrhu jde 
totiž k  tíži také krajům, které mají přijít o zhruba 
12  mld., a  také obcím, které přijdou o  42 mld. 
velkou mediální pozornost si tento návrh zákona 
zasloužil zejména díky reakci krajů a obcí. voliči 
ve městech a  obcích by totiž neodpustili svým 
radním, kdyby si na běžný provoz půjčili v bance. 

proto je pro nás stávající úprava nepřijatelná. ne 
náhodou jsou obce mnohem lepší hospodáři 
než stát, který už, jak je vidět, nějaké desítky nebo 
stovky miliard na dluh příliš nepálí. A  to si ještě 
pamatuji časy (kolem roku 2011), kdy se tvrdě hlí-
dalo každých 100 mil. Kč. 

od schválení zákona poslaneckou sněmovnou 
se každý den objeví nový a nový návrh, jak tu-
to krizovou situaci řešit. Za těchto okolností se 
nedá na obcích plánovat vůbec nic;  schválení 
obecního rozpočtu se stává pouze formálním 
úkonem a  nezbývá než čekat, jak se situace 
vyvine a  co nám trojice předsedů Babiš, Fiala 
a okamura připraví. Myslím, že snášet další ar-
gumenty je zbytečné. Zaměstnanec s průměr-
nou měsíční mzdou 34.271 Kč by si měl v příš-
tím roce polepšit celkem o 30.216,- Kč. To jsou 
peníze, které si stát za zaměstnance půjčí v ban-
ce. většina z vás si jistě uvědomuje, že nic za-
darmo neroste a že radovat se z tohoto dárečku 
je krátkozraké. i  pokud dojde na  nějakou for-
mu nápravy, tak poslanecká sněmovna zkrátka 
ukázala, co vše je schopná schválit a my se mů-
žeme pouze obávat, co nás ještě čeká v  rám-
ci předvolebního boje. volby do poslanecké 

sněmovny vycházejí na říjen 2021. nechci se tu 
tedy rozepisovat, jaké může mít snížení daňové-
ho příjmu obce z 55 mil. na 39 mil. Kč důsledky, 
komu bychom v lednu v takovém případě mu-
seli krátit rozpočty (např. škola, senioři, sportov-
ní kluby, hasiči, radikální omezení autobusové 
dopravy, …) a že by na druhou stranu bylo ne-
zbytné drastičtější zvýšení cen za vodné a stoč-
né, svozy odpadů, zvýšení daně z nemovitosti. 
prostě a  jednoduše počkáme, co se všechno 
stane a  jak návrh zákona dopadne. Až budou 
jasná čísla na stole, tak se k obecnímu rozpočtu 
vrátíme a přepracujeme ho na reálný stav.

Vodné  
a stočné

Vlasta Málková, 
místostarostka

obec má povinnost dorovnávat 
ztráty a  vytvářet rezervu finanč-
ních prostředků na  obnovu 
vodovodu a  kanalizace (vaK) 
a dokládat jejich použití 
pro tyto účely. veškeré 
příjmy z  vodohospo-
dářské infrastruktury 
jdou na  speciální účet 
a  používají se pouze 
na vodohospodářství. 

plán financování a  vytváření pro-
středků na obnovu je pro obec nutností. 
Dohled nad hospodařením má Ministerstvo 

zemědělství jako příslušný orgán veřejné sprá-
vy vaK. Záměrem je dosažení samofinancování 
vodohospodářské infrastruktury. To se projeví 
v cenové kalkulaci a dojde tak ke zvýšení ceny 
vodného a stočného.

Dalším důvodem navýšení ceny vod-
ného je odpojení vodního zdroje 

Tondach v  druhé polovině roku 
2021 a jeho nahrazení Želivkou. 
nákup vody ze Želivky je pro 

obec dražší. 

v  souvislosti s  těmito 
strategickými projek-
ty dochází ke zvýšení 

ceny v  obci psáry vod-
ného z  52,32 na  57,93  Kč/m3 

(o  5,61  Kč) a  stočného ze 41,86 
na 45,10 Kč/m3 (o 3,24 Kč). celková 

částka za vodné a  stočné od 1.  1.  2021 
 bude 103,03 Kč s DPh.

roku středočeského kraje a o týden později i titul 
interiér roku. rozšířila se tak řada ocenění, která 
jsme získali již dříve. To vše již bohužel ve stínu 
sílící druhé vlny pandemie.

rok to byl pestrý. Ukázal nám, jak dobře jsme si 
žili a jak málo stačí, aby se naše životy zásadně 
změnily. Ukázal nám ale také ohromnou sílu so-
lidarity a ochoty pomáhat druhým, kterou jsme 
měli u  nás možnost zažít. nelze vyjmenovat 
všechny, ale to, co jsem měl v tomto roce mož-
nost vidět, mi dodává optimizmu a  dnes jsem 
přesvědčen, že zvládneme překážky a  výzvy, 
které byly ještě před rokem nepředstavitelné.
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oÚ psáry. náklady na provizorní pokládku 
ponese zhotovitel.

s přiblížením zimního období a nemožnosti vý-
stavby komunikace v tomto období byl zvolen 
způsob postupu prací, který méně bude limito-
vat místní občany.

co by občané měli především vědět:
1. práce v  ulici pražská budou přerušeny 

k 20. 12. 2020 po pokládce provizorního as-
faltu.

2. Zahájení prací započne v  měsíci březnu. 
Termín zahájení bude určen TDi firmou 
pragoprojekt.

3. obnovení autobusu č. 332 od 20. 12. 2020 
do doby, než bude opět zahájena výstavba 
komunikace v ulici pražská.

4. neustoupení obou investorů od sankcí, kte-
ré budou vymáhány po zhotoviteli z důvodu 
nesplnění termínu dokončení díla.

Ing. Eduard Veselý,  
technický dohled investora

Průtah ii/105
Vlasta Málková, 
místostarostka

Čas adventu, a  tedy i zimního období, je tady 
a  bohužel se stavbou průtahu ii/105 nejsme 
zdaleka u  konce. stále bojujeme o fungující 
osvětlení, vyčištění komunikací, kvalitně odve-
denou práci, průchod suchou nohou a opra-
vené objízdné trasy. novinkou je, že stavební 
firma imos Brno jmenovala nového stavbyve-
doucího, tak se snad blýská na lepší časy. 

v minulém psárském zpravodaji jsem vás infor-
movala o postupu prací a o tom, co nás čeká 
dále. od 20. prosince bude náš průtah průjezd-
ný pro rezidenty a  pro autobus č. 332. pokud 
půjde vše podle předpokladu, do března ne-
bude jezdit náš školní autobus, ale bus č. 332. 
od března, pokud to počasí dovolí, bude firma 
imos pokračovat ve stavbě komunikace.

stav výstavby v ulici 
pražská

Ke konci měsíce listopadu i  nadále k  našemu 
velkému zklamání probíhají stavební práce 
na  výstavbě kanalizace a  vodovodu. výstavba 
vodovodu a kanalizace měla být již před dvěma 

měsíci dokončena.

aktuální stav ke dni 30. 11. 2020
1. Dokončení splaškové kanalizace, a to v úse-

ku od křižovatky ulice Kutná a pražská až po 
oÚ psáry.

2. vodovod v úseku od č. p. 5 po oÚ psáry.
3. výměna vodovodních armatur na stávajícím 

vodovodu od mostu po ulici Za Můstkem.
4. provedení jedné přeložky vodovodu u  kru-

hového objezdu, kolize s  nově budovanou 
dešťovou kanalizací.

5. přeložení plynovodu v ulici pražská, který ko-
lidoval s nově budovanou splaškovou kana-
lizací.

6. provedení dešťové kanalizace, a  to v  úseku 
od pekárny po most.

Předpoklad dokončení prací do 18. 12. 2020
1. Bude zprovozněn (nikoliv dokončen) most 

u restaurace rubín.
2. napojení bočních ulic Za vápenkou a Kutná 

na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci
3. provedení výústního objektu dešťové kanali-

zace u mostu a tím i odvedení dešťových vod 
z nově budované komunikace od mostu po 
ulici Za Můstkem.

4. Dokončení kompletní silnice od mostu 
u rubínu až k ulici Za Můstkem.

5. pokládka provizorního asfaltu od kruhového 
objezdu po most a od ulice Za Můstkem po 
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Online přednáška 
pOrtugalskO a jehO 
OstrOvy  
2. část – madeira

Ing. Jitka Svobodová

Zveme vás na  další přednášku na  téma ces-
tování. v  listopadu jsme si společně popoví-
dali a  prohlédli fotografie z  kontinentálního 
portugalska. v  lednu budeme pokračovat 
a navážeme ostrovní částí této země, konkrét-
ně zamíříme na Madeiru, území věčného jara. 
sopečný ostrov vzdálený 500 km od Afriky je 
k turistům velmi přívětivý a má mnoho co nabíd-
nout. projdeme se hlavním městem Funchalem, 
objevíme vavřínový les, vystoupáme k  vrchol-
kům pico Arriero nebo přivoníme k  některé 
z nádherných květin v místních zahradách. víte, 
co je to espada? Jak vzniká pravé madeirské 
 víno? K čemu sloužily proslulé levády? Kdo je 
pochován v kostele na kopci Monte? pokud ne 
a chcete znát odpovědi, přidejte se k našemu 
vyprávění nad fotografiemi. To proběhne stále 
ještě on-line, protože prozatím nám situace ne-
dovoluje jinou možnost. 

Sejdeme se u počítačů ve čtvrtek 21. ledna 
2021 ve 14.00 hod. Zájemci se mohou přihlá-
sit na email trinactka@psary.cz, abychom vám 
mohli odeslat link, na který kliknete a budete si 
moci přednášku poslechnout. Je to velmi jed-
noduché a vše vám rádi vysvětlíme. 

Přihlášky  trinactka@psary.cz

sOciální a kulturní 
kOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Fotosoutěž 2021  
Kouzelný svět 
rostlin

Ing. Jitka Svobodová

odhaduje se, že na  Zemi se vyskytuje asi 
350  000 druhů rostlin. rostliny pro nás mají 
nedozírnou cenu. Jsou na počátku potravního 
řetězce, produkují kyslík, kořeny zadržují vodu 
a zpevňují půdu. Jsou základním článkem naše-
ho jídelníčku, utváří mikroklima a takto bychom 
mohli pokračovat dále. Bez nich by nebyl život. 
Kromě toho nám však poskytují potěšení svojí 
vůní, barvami, strukturou, rozmanitostí. Zkusíte 
zachytit některou z jejich krás? Máte snímek své 
oblíbené květiny, stromu, keře nebo kapradi-
ny? pošlete nám svůj pohled na říši rostlin!

nejzajímavější snímky budou uveřejněny ve 
velkém či malém kalendáři pro rok 2022, vylo-
sovaní účastníci soutěže získají pěknou cenu.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do foto-
soutěže: 
Kdy: do 31. července 2021
Jak: v elektronické podobě
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
co: barevné nebo černobílé fotografie ve for-
mátu nALeŽATo v co nejlepší kvalitě (alespoň 
2 MP) bez úprav. nekvalitní fotografie budou ze 
soutěže vyloučeny. 
Maximální počet zaslaných fotografií: 10 ks
Nezapomeňte: uvést své jméno, adresu a titulek 
k  fotografii. Zasláním fotografií dáváte souhlas 
s jejich uveřejněním v materiálech obce psáry.

sOciální pracOvnice

bude v klubu seniorů Třináctka k dispozici 
všem zájemcům každý druhý čtvrtek vždy od 
14 hod. 

Je potřeba se dopředu objednat:  
socialnipracovnice@psary.cz

Středa  18:30
Středa  20:30
Čtvrtek 18:30
Čtvrtek 20:30

13.1.2021
13.1.2021
14.1.2021
14.1.2021

Tel. :  603 525 034
603 232 116

KURZY  SPOLEČENSKÉHO TANCE

Cena  za  10  lekcí  4.000,- Kč  za  pár

Základní
Mírně pokročilí
Více pokročilí
Speciální

KALENDÁŘ AKCÍ
pro seniorY

vzhledem k neustále se měnící emidemické si-
tuaci zde nemůžeme zveřejnit kalendář akcí na 
leden a únor. nicméně sledujte webové stránky 
www.psary.cz, kde najdete informace o aktuál-
ně pořádaných akcích, pokud nám situace a na-
řízení vlády dovolí:
•	 jóga, 
•	 zdravotní cvičení, 
•	 reiki, 
•	 výuka country tanců,
•	 procházka s trek. holemi,
•	 diskusní středa,
•	 angličtina u čaje,
•	 setkání seniorů,
•	 Univerzita třetího věku,
•	 kavárnička
•	 a další...
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oNLiNe  
vánoční setkání 
pro seniory 

 
 

Vlasta Málková, 
místostarostka

Každoročně připravuje sociální komise vánoční 
setkání pro seniory a studenty univerzity třetího 
věku. v  letošním roce díky vládním opatřením 
a covidové době toto setkání možné není. Mrzí 
nás to, ale bereme to s nadhledem. To dokazu-
je například i postavička se jménem „rouškáč“, 
kterou uháčkovala jedna ze seniorek. stane se 
tak symbolem této doby, na kterou snad bude-
me co nejdříve již jen vzpomínat, jako na dobu 
minulou. 

předvánoční setkání jsme tedy letos vyřešili 
s notnou dávkou kreativity. pro seniory, kteří se 
zaregistrovali, jsme připravili vánoční překva-
pení v podobě dárkových balíčků, které obsa-
hují obecní kalendář sestavený z fotografií z fo-
tosoutěže našich občanů, malou ochutnávku 
cukroví, překvapení a samozřejmě vánoční přá-
ní. novinkou je adventní kalendář, který jsme 
složili z  obálek, které obsahují např. krásnou 
mandalu, kostelík na  spojování a  samozřejmě 
také malý dáreček na Štědrý večer.

v době odeslání psárského zpravodaje do tis-
kárny všechny balíčky právě chystáme a 17. pro-
since je rozvezeme seniorům domů. Ten samý 

den k  večeru se společně setkáme u  monito-
rů počítačů, připijeme si, ochutnáme cukroví 
a popovídáme si. Užijeme si tak alespoň krátce 
vánoční atmosféru a adventní čas. Doufám, že 
nápad to bude dobrý, seniory potěšíme a akce 
se jim bude líbit. předpokládám, že příští rok se 
epidemiologická situace zlepší a  budeme se 
moci setkat všichni v seniorské Třináctce a při-
pijeme si osobně. Zatím tento objekt posloužil 
k výrobě roušek, betlému a jiných potřebných 
obecních aktivit. 

v příštím roce máme naplánované úpravy okolí 
Třináctky, aby se některé aktivity mohly přesu-
nout do venkovních prostor. To nám umožní 
v  případě nebezpečí epidemie realizovat ně-
které akce i venku. 

přeji všem krásné a pohodové prožití vánočních 
svátků a do nového roku vše nejlepší a hlavně 
hodně zdravíčka. Budeme se těšit na společná 
setkání, která už pro vás připravujeme.

Těšíme se na vás.

Fotosoutěž  
2020

Ing. Jitka Svobodová

vážení účastníci fotosoutěže, moc děkujeme za 
zaslané snímky. přes počáteční obavy, zda zvo-
lené téma nebylo příliš obtížené, se nakonec 
sešly velmi krásné fotografie, ze kterých bylo 
nelehké vybrat ty nejpovedenější. Kalendáře se 
opět velmi zdařily. protože letošní rok nemůže-
me kvůli covidové situaci předat osobně auto-
rům vybraných obrázků kalendáře ani vylosovat 
výherce cen na staročeském adventu, rozhodli 
jsme se, že odměníme ty z vás, jejichž díla jsou 
v  kalendářích nejpočetnější. všichni ostatní, 
jejichž seznam uvádíme níže, se po domluvě 
s  paní Málkovou (malkova@psary.cz) zastavte 
pro kalendáře na  obecním úřadě. Těšíme se 
na nadcházející fotografickou sezónu a věříme, 
že příští rok se již sejdeme pod vánočním stro-
mečkem osobně.

autoři uveřejněných snímků:
•	 Milan Mazáč
•	 nataša Mazáčová
•	 Markéta chvátalová
•	 Jana Fejková
•	 nikolka Fejková
•	 veronika Šteklová
•	 Breandain Liam Timothy clarke
•	 radek Meduňa

•	 Marika svobodová
•	 eliška Leštinová
•	 Jaroslava Bártová
•	 Jindřich Kalousek
•	 Jindra Kalousek ml.
•	 Dennis Žižka
•	 petr Hlaváček
•	 Mirka rozenská 
•	 Jiří Tesař
•	 Michala Dvořáčková
•	 Zdena Lexová
•	 Květa Beldová

Výherci:
1. místo: Markéta chvátalová
2.–4. místo: Jana Fejková, Milan Mazáč, radek 
Meduňa
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Vítání občánků 
s Ježíškem 

 
Vlasta Málková, 
místostarostka

nikdo nemá rád, když někomu něco dluží. 
A v téhle situaci jsme se ocitli i my v roce 2020 
s vítáním občánků. stáli jsme před rozhodnu-
tím, zda akci zrušit nebo ji vzhledem k vládním 
nařízením a  vývoji epidemiologické situace 
uskutečnit s  velkou dávkou kreativity – venku, 
na  vánočně vyzdobené dolnojirčanské návsi 
u  nového obecního betlému. velmi příjemně 
nás překvapila podpora a  ohlas rodičů, kteří 
k tomuto slavnostnímu aktu přihlásili 38 dětí. 

obřad probíhal zcela jinak, než jsme zvyklí. 
vzhledem k vládním opatřením je stále omeze-
no setkávání lidí, platí povinnost nošení roušek 
a na místě je i zvýšená opatrnost. To nás připra-
vilo o vystoupení dětí, které věnují vždy náleži-
tou přípravu svému pásmu básniček a písniček. 
Tradice však mají zůstat zachovány, i když je je-
jich nit na chvíli zpřetrhána. 

rodiče a  děti přivítaly jako obvykle ředitelka 
mateřské školy paní Martina Šmerglová a  pa-
ní místostarostka vlasta Málková. Místo vy-
stoupení dětí zahrála na  klávesy paní učitelka 
petrová a  podtrhla tak slavnostní atmosféru 
této chvíle. Zazněla nádherná ukolébavka Jana 
Amose Komenského. vzhledem k  tomu, že 
15. 11. 2020 uplynulo 350 let od jeho úmrtí, při-
pomeňme si jeho moudrá slova: „Buď příjemný 
a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, 
přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný 
srdcem. Miluj, a tak milován budeš.“

po krátkém proslovu jsme si poslechli koledu 
a  poblahopřáli rodičům. Každé miminko má 
svoji stránku v obecní kronice vítání občánků, 
kterou ručně maluje paní Monika Mrkvová. 
nechyběl ani dárek pro každé vítané dítě, po-
zornost pro rodiče a flash disk, na který násled-
ně nahrajeme video záznam a  fotografie ze 
společného odpoledne. 

Za přítomnosti Ježíška z nového obecního bet-
lému jsme společně přivítali tolik dětí, že za pár 
let naplní téměř dvě školní třídy!

Děkuji všem za přípravu a uskutečnění obřadu, 
tentokrát v  opravdu nezvyklých podmínkách. 
Dík patří všem rodičům i ostatním, kteří výzvu 
a pozvání na vítání občánků přijali a přispěli tak 
ke skvělé atmosféře. 

stalO se
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na betlému je odvedena spousta práce týmem 
nadšených dobrovolníků, kteří pracovali bez 
odměny a pro radost ostatních. pevně doufám, 
že se k betlému budou všichni chovat s patřič-
nou úctou a budeme se z něj těšit po celou do-
bu adventu. 

pokud se vám bude betlém také líbit, můžeme 
ho příští rok rozšířit. Zájemci o pomoc se mo-
hou přihlásit na malkova@psary.cz.

Betlém 
a vánoční 
výzdoba

Vlasta Málková, 
místostarostka

Letošní rok je jiný než kterýkoli rok předchozí. 
vzhledem ke covidové době se nemůžeme se-
tkávat a většina obecních akcí musela být zru-
šena. Jednou z oblíbených akcí v tomto období 
je staročeský advent, který se letos poprvé po 
deseti letech neuskutečnil. 

proto jsme připravili náhradní program a  do-
stali jsme se tak k tvorbě betlému, který nosím 
v  hlavě již řadu let, nikdy však nebyl dostatek 
času se do výroby pustit. Betlém tak od první-
ho adventního víkendu zdobí dolnojirčanskou 
náves. 

v  letošním roce, vzhledem k  rozkopané obci, 
jsme místo velkého stromu, který stával každo-
ročně na  Štědříku, pouze symbolicky ozdobili 
dva malé stromky. Jeden stojí na  dolnojirčan-
ské návsi hned vedle betlému a druhý na návsi 
psárské. o osvětlení se stará pan Jiří Hladík. 

pro stavbu betlému jsme zvažovali různé formy 

a  materiály. nejprve jsme chtěli pracovat se 
slámou, ale nakonec vyhrálo dřevo. Dali jsme 
dohromady tým dobrovolníků, kteří se s láskou 
a nadšením výrobě betlému věnovali. 

v  truhlářství pitterling nám vyrobili, sestavili 
a umístili na náves domek na betlém. 

Figurky a zvířátka jsou vyrobena hlavně z opra-
covaných dřevěných špalíků bez použití ko-
vových součástí z  dílny Josefa Kosteleckého. 
Jsou pouze ze dřeva, dozdobeny skořápka-
mi ořechů od seniorek. postavičky mají ručně 
ušité kostýmy převážně z juty a plátna. Detaily 
jsou z  původních ručně háčkovaných a  plete-
ných krajek a vlásky jsou vyrobeny z provázků. 
Autorkou je Lenka Málková. Zázemí pro tvor-
bu betlému nám poskytla seniorská Třináctka, 
kde se figurky postupně rodily. výzdobu zajis-
tily Šárka Mihely, Katka Kostelecká a  romana 
chudomelová. pohodovou atmosféru u betlé-
mu dokresluje vánoční hudba, výzdoba a osvět-
lení. ozdoby na stromečky nám pod vedením 
paní učitelek vyrobily děti z  mateřské školy, 
Klubíčka a  předškoláčka. ozdoby byly použi-
ty na ozdobení stromků jak na  dolnojirčanské 
návsi, tak na návsi v psárech. 

přijďte se podívat na Marii s Josefem a malým 
Ježíškem. Čekají na vás i andělé, uvidíte tři krále 
a nebudou chybět ani ovečky, vůl a oslík. 

Poděkování patří Lence Málkové, 
manželům Kosteleckým, Šárce 
Mihely, Romaně Chudomelové, 
pracovní četě, truhlářství 

Pitterling, místním seniorkám. 

D
E

betlémské světlO

je plamínek zapalovaný každoročně před 
vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tra-
dice narodil Ježíš Kristus. Tento symbol poko-
je a míru spojuje lidi na celém světě. 

Betlémské světlo pro naši obec bude doveze-
no z poutního místa Klokoty u Tábora, které je 
známé již od 13. století a je národní kulturní pa-
mátkou. podle legendy se zde zjevila Madona 
v podobě krásné dívky a byla vynesena na ne-
be. Kostel je tedy zasvěcen nanebevzetí panny 
Marie a  později se stal významným poutním 
místem. Betlémské světlo si můžete vyzved-
nout na dolnojirčanské návsi 23. 12. od 16 do 
18 hod.
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svatby
 
 

Vlasta Málková, 
místostarostka

svatební rok 2020 ve stínu covidu aneb i tak si 
to umíme udělat krásné

složitá situace letošního roku se bohužel ne-
vyhnula ani tak šťastnému období v životě lid-
ském jako je svatba a přípravy na ni. omezila 
možnosti pořádání svateb, počty svatebča-
nů, způsob vedení, kladla důraz na  rozestupy 
a  věčně přítomnou dezinfekci. ALe! Jak sám 
nadpis napovídá, i tak jsme si je v rámci dovo-
lených možností dokázali udělat krásné a díky 
všem úžasným novomanželům a partám jejich 
skvělých svatebčanů se z nich staly nezapome-
nutelné zážitky do rodinných alb a naší obecní 
kroniky. 

Bylo nás pět je titul jedné slavné knížky a stejně 
tak bylo v naší obci i pět krásných svateb. Každá 
z nich, byť třeba konaná ve stejný den, byla je-
dinečná a  svým způsobem nezapomenutelná. 
Jak to tedy bylo a co vše se přihodilo? 

vše začalo v  mrazivém únoru, kdy se v  kalen-
dáři po letech opět objevilo magické datum 
plné dvojek, tentokrát 22. 2. 2020. svatební sí-
ně praskaly ve švech, i ta naše byla připravena 
a odpoledne přivítala naši první svatbu tohoto 
roku. Ještě téhož dne večer se konala další, ro-
mantická, při svíčkách, na  zahradě rodinného 
domu v psárech. 

Ze zimy jsme se následně přesunuli do krásné-
ho června, kdy další numericky zajímavé datum 
26. 6. 2020 přilákalo k  nám na  radnici první 
svatbu v  rouškách. nicméně tato skutečnost 
v žádném případě nemohla zkazit hezkou svat-
bu, kde to všem, i přes tuto povinnou „ozdobu“, 
nesmírně slušelo. 

Dolní Jirčany, letní počasí, datum 18. 7. 2020. 
Další zahrada rodinného domu, tentokrát 
na  rozdíl od zimní romantiky plné svíček sví-
tila zelení a  barevností květin a  další krásní 

novomanželé a bezva parta svatebčanů. 

rok 2020 je sice skoupý na společenské akce, 
zábavu a  veselí, ale rozhodně je velmi štědrý 
na  magická data a  nenadálé souhry událos-
tí. A  tak jsem měla možnost oddat na  radnici 
21. 11. v 11.00 novomanžele Málkovi. Tuto svat-
bu sice postihlo největší omezení co do počtu 
povolených hostí, ale i v 15 lidech byla neuvěři-
telně milou a nezapomenutelnou událostí. 

Závěr roku už bývá obvykle vyhrazen vánocům, 
přípravám a  těšení se na ně, a  tak i nás již do 
konce roku pravděpodobně žádná svatba ne-
čeká. Těšíme se tedy na další svatební obřady 
v roce 2021. 
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oNLiNe 
přednáška 
portugalsko 

Jiřina Hiršlová

19. listopadu jsme navázali na jarní měsíce on-
line přednáškou s tématem portugalsko, kterou 
pro nás připravila paní Jitka svobodová.

všichni se letos cítíme ochuzeni o možnost po-
znávat zajímavé kouty evropy i vzdálenější místa,  
a tak nám tato přednáška opět připomněla ra-
dost z poznávání cizích krajů. 

ve virtuálním prostoru se nás sešlo kolem 
dvaceti a  mohli jsme sledovat pouť nádher-
nými místy, jako jsou proslulé pláže jižního 
portugalska Algarve, přes slavná poutní místa, 
kláštery a vinice.

prohlédli jsme si malebné porto s  je-
ho typickými bárkami se sudy portské-
ho vína a  velmi známým mostem a  ta-
ké jsme navštívili hlavní město Lisabon 
s  úzkými a  křivolakými uličkami, tramvajemi  
i romantickými zákoutími.

portugalská pohlednice mi připomněla, jak vel-
mi se mi tahle země líbila, a doufám, že ji snad 
někdy opět uvidím naživo. Díky za zajímavé vy-
právění a připomínku, na co se můžeme těšit, 
až bude líp.Potraviny do rodiny

Nákup Vám přivezeme až před Váš dům či byt

•  Velký výběr čerstvých potravin a delikates

•  Jsme Vám k dispozici 7 dní v týdnu

•    Objednávejte přes e-shop či telefonicky:
fanymarket.cz nebo 227 228 227

•   Blízké okolí zavážíme ZDARMA
již od objednávky za 500 Kč

•   Doba doručení nákupu: již od 120 min.

fanymarket.cz

5_FANY MARKET_s156x110_Psarsky kuryr.indd   1 14.10.2020   16:47:35

mražené vitaminy 
prO seniOry

Agro Jesenice otevřel ve vestci 
firemní prodejnu mražených 
potravin, kde jsou ceny o ně-
kolik desítek procent nižší než 
v běžné maloobchodní síti. 

Abychom našim seniorům umožnili nakoupit 
zdravé potraviny za výhodné ceny bez nutnosti 
cestovat, nabízíme dovoz objednaných výrob-
ků do „Třináctky“, kde si je v určený den vyzved-
nou. ceník produktů a termíny dovozu na vyžá-
dání zašleme. 

Další info  trinactka@psary.cz

anna adámková
Libuše Bednářová
Brunhilda 
hriagyelová
Lidmila Konečná
Václav Kotchera

Pavel Kraml
Josef Kročil
Jiří Mareš
Václav Maxa
Josef Novotný
Josef soukup

Jana šimečková
Marie tottová
Marie Vinecká
František Vrána
Jarmila Vydrová
Jiří Žemlička

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v lednu 
a únoru oslaví svá významná životní jubilea!

Vzhledem k probíhající nepříznivé epidemiologické situaci 
nebudeme navštěvovat seniory a blahopřát jim osobně.
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Bude české 
školství do roku 
2030 vypadat 
jinak?

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

v říjnu schválila vláda novou strategii vzdělávací 
politiky do roku 2030+. pojďme si představit ale-
spoň ty zásadní změny, které naše školy v násle-
dujících letech čekají!

společnost se vyvíjí překotným tempem. 
Moderní technologie se stávají přirozenou sou-
částí našeho života, hranice mezi světem interne-
tu a reálným světem mladých lidí postupně splý-
vají. Množství informací, které máme k dispozici, 
je téměř nekonečné. Dnes už není problém získat 
informace o čemkoli, spíše je náročné se v nich 
vyznat, dobře s  nimi pracovat a  rozeznat „fake 
news“ od faktů. naše děti budou daleko více než 
my v průběhu svého života vystaveny změnám, 
které si nyní lze jen stěží představit. Je zřejmé, 
že škola již dnes zdaleka není jediným zdrojem 
vzdělanosti a  školou vzdělávání nekončí. naše 
děti, aby v  životě uspěly, se budou muset učit 
novým věcem a  přizpůsobovat se změnám po 
celý život. odhaduje se, že dnešní děti v průbě-
hu života minimálně pětkrát změní své povolání. 
A rolí moderní školy je naše děti na tento měnící 
se svět budoucnosti připravovat. 

prOměna Obsahu a způsObu 
vzdělávání 

obsah i způsob vzdělávání se v následujících le-
tech bude významně měnit. „co a jak“ se děti ve 
školách učí, určují tzv. „rámcové vzdělávací pro-
gramy“ (rvp), které vydává ministerstvo školství 
pro jednotlivé druhy škol. existuje tak rvp pro 

předškolní vzdělávání, rvp pro základní školy, 
rvp pro gymnázia i pro jednotlivé středoškolské 
obory. současné rámcové vzdělávací programy 
jsou platné již téměř 16 let. strategie 2030+ si 
klade jako jeden z hlavních cílů provést do tří let 
revizi všech rvp – aktualizovat obsahy i výstupy, 
tedy to, co mají děti umět a  dokázat, a  ukotvit 
nové formy a metody vzdělávání a jeho hodno-
cení. naše společnost jako celek generuje každý 
rok obrovské množství nových poznatků o světě 
kolem nás, historii i  současnosti, ale školní do-
cházka je pořád stejná a  vše se stihnout nedá. 
rámcové vzdělávací programy musí jasně defi-
novat nezbytné minimum, které musí zvládnout 
každé dítě, i rozšiřující učivo ve všech oblastech, 
kterému se mohou jednotlivé děti ve školách vě-
novat podle svých zájmů a nadání. To, co bude 
ale důležité pro každé dítě bez rozdílu, je schop-
nost pracovat ze získanými informacemi, do-
vednost vyhodnocovat je a  využívat v  reálném 
světě, umění správně se rozhodovat, adaptovat 
se na nové okolnosti, komunikovat a spolupra-
covat. Bez těchto dovedností – kompetencí děti 
v  budoucím světě neobstojí. A  proto strategie 
2030+ mluví o  kompetenčně orientovaném 
vzdělávání, na  kterém je třeba stavět. Mnohé 
školy to již nyní velmi dobře dělají, jiné se to však 
budou muset učit a měnit své přístupy. 

infOrmatické myšlení

Jako první projde velkou změnou výuka informa-
tiky na základních školách. Tato oblast totiž byla 
zpracována přednostně a některé školy podle ní 
začnou učit už od příštího roku, všechny nejpoz-
ději od září 2023. v předmětu „informatika“ se už 
nebude učit jen to, jak pracovat ve Wordu nebo 
excelu, ale především tzv. informatické myšlení. 
v rozvrhu se objeví všem školákům mnohem ví-
ce hodin informatiky, ale zároveň také digitální 
technologie postupně proniknou do ostatních 
předmětů a stanou se jejich přirozenou součástí. 
A proč je informatické myšlení pro děti tak důle-
žité? Děti se budou učit tvořit řešení, která vhod-
ně zkombinují možnosti a schopnosti lidí i strojů. 
porozumí fungování světa kolem sebe a budou 
se tak moci podílet na jeho vývoji. Kromě využí-
vání technologií se budou děti učit technologie 
vytvářet. Získají vytrvalost a sebejistotu v nejas-
ně zadaných, komplexních a jinak nepříjemných 

situacích. informatické myšlení není jen pro bu-
doucí programátory, ale je a v budoucnosti bu-
de ještě víc nezbytnou výbavou každého dítěte 
pro úspěšný osobní i profesní život.

prOpOjOvání fOrmálníhO 
a nefOrmálníhO vzdělávání

Škola již zdaleka není pro děti jediným zdrojem 
informací, a  možná dokonce není ani tím hlav-
ním. Mnoho dětí může nejenom díky internetu 
rozvíjet do hloubky své zájmy a v některých ob-
lastech mají expertní znalosti převyšující znalosti 
pedagogů. přesto však škola a formální vzdělá-
vání neztrácí svou zásadní roli. Jen se tato role 

proměňuje. období epidemie a  uzavření škol 
jasně ukázalo, že pouhé počítače a internet pro-
stě nestačí. Že sociální aspekt společného vzdě-
lávání možná býval nedoceněný, osobní přínos 
pedagoga, vrstevnické učení, týmové spoluprá-
ce, individuální podpora. Škola budoucnosti 
nebude místem předávání informací, ale komu-
nitou, která pomáhá dítěti rozvinout svůj vlastní 
potenciál ve prospěch svůj i  celé společnosti. 
K  tomu je nutné, aby se postupně smazávaly 
hranice mezi formálním a  neformálním vzdělá-
váním, aby děti do školy přinášely své znalosti 
a dovednosti získané jinde, ať již doma, v rodi-
ně, na cestách či zájmových kroužcích, a s těmi-
to vnějšími faktory, které utvářejí dítě, vhodně 
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SL2.1 Omezení vnější diferenciace školství
SL2.2 Disparity a segregace
SL2.3 Case management a meziresortní spolupráce 

SL3.1 Systém komplexní profesní přípravy a podpory
SL3.2 Podpora pedagogické práce škol

SL4.1 Koncentrace odborných kapacit
SL4.2 Lepší využití dat a zvýšení relevance a kvality vzdělávacího výzkumu
SL4.3 Snižování nepedagogické zátěže škol
SL4.4 Posílení informovanosti, komunikace a spolupráce

SL5.1 Zajištění financování v rámci jednotlivých strategických linií

SL1  
 Proměna obsahu, způsobů  
a hodnocení vzdělávání

SL2  
 Rovný přístup ke  
kvalitnímu vzdělávání

SL3  
 Podpora pedagogických 
pracovníků

SL4  
 Zvýšení odborných  
kapacit, důvěry  
a vzájemné spolupráce

SL5  
 Zvýšení financování  
a zajištění jeho stability

SC
1 

Za
m

ěř
it 

vz
dě

lá
vá

ní
 v

íc
e 

na
 z

ís
ká

vá
ní

 k
om

pe
te

nc
í p

ot
ře

bn
ýc

h 
 

pr
o 

ak
tiv

ní
 o

bč
an

sk
ý,

 p
ro

fe
sn

í i
 o

so
bn

í ž
iv

ot
 

 S
C

2 
Sn

íž
it 

ne
ro

vn
os

ti 
v 

př
ís

tu
pu

 k
e 

kv
al

itn
ím

u 
vz

dě
lá

vá
ní

  
a 

um
ož

ni
t m

ax
im

ál
ní

 ro
zv

oj
 p

ot
en

ci
ál

u 
dě

tí,
 ž

ák
ů 

a 
st

ud
en

tů

vzdělávání

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ má dva hlavní strategické cíle: zaměřit vzdělává-
ní více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život (SC1) 
a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu 
dětí, žáků a studentů (SC2). Tyto cíle jsou rozpracovány v pěti strategických liniích (SL1–5), které 
představují oblasti opatření a nástroje, jak stanovených cílů dosáhnout.
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
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škola pracovala, využívala je a  dále rozvíjela. 
samozřejmostí by se mělo stát, že škola bude 
uznávat znalosti a  dovednosti získané v  nefor-
málním vzdělávání a nebude dítě brzdit a nutit 
ho znovu se daným věcem věnovat na nižší úrov-
ni ve škole. pokud například má dítě mezinárod-
ní certifikát z anglického jazyka, je ztrátou času 
chodit na lekce angličtiny se svou třídou, tento 
čas může dítě využít mnohem efektivněji. pokud 
je nadšenec do matematiky a vyhrává matema-
tické soutěže, těžko ho obohatí hodiny procviču-
jící základní matematické dovednosti, ale měl by 
mít možnost přihlásit se na rozšiřující modul, kde 
se bude věnovat mnohem náročnějším a kom-
plexnějším oblastem. A na to budou muset být 
nové školní vzdělávací programy připraveny, 
aby takovouto flexibilitu při vzdělávání umožnily.

proto, aby se plánované změny podařilo reali-
zovat, musí kromě změn rámcových a  školních 
vzdělávacích programů proběhnout také sku-
tečně masivní podpora učitelů při zavádění 
změn do každodenního života školy. protože 
to, jak vypadá den ve třídě, v důsledku vždy do 

velké míry záleží na jednotlivé škole, jejím ředi-
teli, a především konkrétním učiteli.

pOdpOra škOl 

Školy a  jejich vedení to v  dnešním systému 
vzdělávání nemají lehké. Ředitel školy by se měl 
soustředit především na vzdělávání a být peda-
gogickým lídrem. Bohužel vedle či namísto pe-
dagogické práce musí často řešit řadu administ-
rativních a provozních záležitostí. nová strategie 
2030+ proto plánuje zavedení tzv. středního 
článku podpory. Tedy center, která pomohou 
školám s řízením organizace, strategickým man-
agementem, ale i běžnou nepedagogickou pra-
cí. Zároveň bude střední článek pomáhat školám 
s  implementací změn, získáváním potřebných 
znalostí, sdílením zkušeností, propojováním 
s odborníky a řešením jejich konkrétních problé-
mů. Hlavním úkolem středních článků bude po-
skytovat školám takovou podporu, aby ředitelé 
i učitelé měli čas, sílu i schopnosti pro špičkovou 
pedagogickou práci.

Distanční výuka 
na 2. stupni

Renáta Kopanicová

výuka na  druhém stupni je odlišná od stup-
ně prvního. střídání učitelů v  online hodinách 
a množství zadávaných úkolů byla pro naše dru-
hostupňové sedmáky už známá věc. ve zvládá-
ní iT techniky jsou někteří z  nich na  velice vy-
soké úrovni a někteří se s počítačem teprve učí 

zacházet, ale musím říci, že se to všem z valné 
části daří perfektně. přírodopis může být pro 
někoho nudný a  pro někoho jiného zajímavý, 
každý z nás má jiné zájmy a stejně to mají i dě-
ti. snažím se v  hodinách přírodopisu používat 
prezentace pro názornost i  proto, aby si žáci 
probírané živočichy mohli prohlédnout alespoň 
touto formou a  lépe si je zapamatovali. chtěla 
jsem, aby si žáci sami vyzkoušeli, jak těžké je 
udělat prezentaci pro výuku. výsledek mě veli-
ce potěšil a jejich práce byly na vysoké úrovni. 
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Laskavé činy 
třeťáků a šesťáků

Renáta Kizurová 

Když se k  nám někdo zachová laskavě, vydrží 
v nás silný dobrý pocit poměrně dlouho a inspi-
ruje nás. pokud zase my prokážeme laskavost 
druhým, nakazíme je tímto skvělým pocitem. 

Laskavost se zkrátka přenáší z člověka na člově-
ka a my ji můžeme šířit do svého okolí. o tom 
ví žáci 3.A a 6.A, kteří v  rámci světového dne 
laskavosti vykonávali dobré skutky. Letošní ha-
ppening #jsem laskavec se musel přizpůsobit 
současné situaci a děti vykonávaly dobré skutky 
z pohodlí domova. pustily se do toho se stejnou 
chutí, jako každý rok! proč? protože každý z nich 
si už několikrát vyzkoušel, že když dáváme – do-
stáváme mnohem víc. Zkuste to taky. 

svatý Martin 
v Želvičkách

Za třídu Želviček Mgr. Hana Schildhabel

Jako každý rok, tak i tentokrát jsme jedno z lis-
topadových témat věnovali svátku svatého 
Martina. Ani letos nás Martin na bílém koni ne-
přivítal, přicválal si to (dá se už říct téměř tradič-
ně) na hnědákovi. 

My ale začneme pěkně popořádku, a  to tím, 
kdo to vlastně Martin byl. Martin byl spraved-
livým a čestným vojákem a svou víru ctil i v ar-
mádě. podle legendy žil ve skromnosti a úctě 
ke všem lidem. od ostatních vojáků se výrazně 
lišil a  o jeho dobrém srdci hovoří snad jedna 
z nejznámějších legend – „martinská“ legenda, 
která praví:

„Za jedné mrazivé zimní noci potkal Martin 
u  bran města Amiens na  severu Francie žeb-
ráka. Ten byl jen skromně oblečen, byl zjevně 
hladový a promrzlý. Starý muž požádal Martina 
o pomoc.

Martin však u sebe neměl nic, a tak se s žebrá-
kem podělil alespoň o svůj teplý plášť. Rozťal ho 
mečem a  oddělenou část věnoval chudákovi, 
aby se mohl alespoň trochu zahřát.“

celou legendu si pravidelně dramatizujeme, 
děti se do svých rolí vžívají opravdu se zauje-
tím. Letos je to ovšem trochu jiné. Jako bychom 
víc zatoužili obklopit se tím vším „dobrým“, od-
klonit se od starostí, co doprovází dnešní do-
bu. rozhodli jsme se tedy „zůstat s  legendou 
trochu déle“ a  založili jsme celoroční projekt 
„odkaz svatého Martina“, ve kterém stejně ja-
ko on budeme konat dobré skutky. Každý ze 
třídy Želviček má svou knížku dobrých skutků, 
do které si je bude každý měsíc zaznamenávat 
– kreslit, lepit fotografie. A  začali jsme venku 
na naší zahradě společným hrabáním listí. Byli 
byste překvapeni, s  jakým zaujetím a  radostí 
děti k  projektu přistupují. Doslova se předhá-
nějí, aby nám mohly sdělit, s čím vším pomohly 
a  na koho byly hodné. samozřejmě dobře už 
vědí, že dobrým skutkem je i milé slovo a ohle-
duplnost vůči mladším kamarádům. nás učitel-
ky velmi potěšilo nadšení a zájem rodičů o celý 
projekt, a jsme rády, že se na něm podílejí spo-
lečně se svými dětmi.
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ohlédnutí 
za podzimem

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

stojíme na prahu nového roku, starý končí, no-
vý začíná a  jako každý rok si říkáme, jaký ten 
předchozí byl, co nám přinesl…

Koronavirus nám všem obrátil život naruby 
a školku neminul ani na podzim. Už v září jsme 
do nového školního roku vstupovali s určitými 

opatřeními, ale stále s nadějí, že alespoň tak to 
pojede dál. Zhoršující se situace ve státě přiná-
šela stále větší obavy v  řadách zaměstnanců. 
Třetina jich spadá do rizikové skupiny a  polo-
vina z nich začala mít děti na distanční výuce. 
vyšli jsme si vzájemně vstříc, ale dál všichni 
v pracovním procesu. Jako ředitelka jsem na ně 
pyšná, hrdá a jim patří největší dík. Museli jsme 
se vyrovnat se strachem, obavami, uskromnit 
se, být zodpovědnější, ale přesto se atmosféra 
ve školce nezměnila, děti to nikterak nepocítily. 
Ba naopak s dětmi měl člověk pocit, že alespoň 
v té „práci“ je život zase „normální“.

Koronavirus nás bohužel dostihl v  hlavní bu-
dově, ale naštěstí jen v  řadách provozních za-
městnanců. Dětí ani rodičů se karanténní opat-
ření nedotklo. Školka na  Štědříku musela být 
zavřená nakonec pouze na čtyři pracovní dny, 
což je ve srovnání s  okolními školkami velký 
úspěch. obě třídy v budově na návsi fungova-
ly bez omezení stále. při výpadku naší kuchyně 
nám vypomohla Základní škola Amos. velký dík 
patří také rodičům za jejich skvělou spolupráci, 
vstřícnost a  důvěru, díky které jsme případná 
rizika zachytili vždy včas. předškoláci si během 
nucené pauzy vyzkoušeli „školku na  dálku“ – 
distanční vzdělávání, které se pro ně nově stalo 
povinným. Zhostili se toho všichni výborně a ta-
dy opět patří poděkování rodičům. 

Do adventních dnů jsme již vstupovali v plné sí-
le, s plnými stavy dětí a s vánoční náladou. A jak 
budeme vstupovat do nového roku? opět s na-
dějí… přejeme si, a  přejeme vám, zdraví, sílu, 
optimismus, lásku a  víru. Hodně štěstí v  nad-
cházejícím roce.

Přešívání oděvů rychle 
a precizně 

Psáry  
tel. 724 368 534



Psina Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

6/2020Více na http://psarskapsina.cz Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Úvodník

Památky v Itálii

Vatikán
Milí čtenáři,

u nás v Česku tady sice máme 
zimu, v tomto čísle se ale podí-
váme do slunné Itálie. Vzhledem 
k tomu, že se tam ještě nějakou 
dobu asi nedostaneme, můžeme 
si ji připomenout alespoň takhle. 

Jako obvykle se můžete těšit na 
komiks i tradiční recept, připravili 
jsme si ale i článek o památkách. 
I když se zatím pořád scházíme 
pouze online, snažíme se pro vás 
připravit co nejlepší počtení, a já 
doufám, že se vám bude líbit.

Anna Krbcová

Vatikán je městský stát, který 
má rozlohu přibližně 0,44 km2.
Pro srovnání například Praha má 
496 km2. Vatikán nejmenším stá-
tem na světě. Vatikán má 840 oby-
vatel a opět porovnání s Prahou. 
Praha má 1,3 milionu obyvatel. 
Vatikán leží v Itálii uvnitř města 
Řím. Mluví se zde italsky, latinsky 
a francouzsky, což si myslím, že 
na tak malý stát je opravdu zají-
mavé. Mezi památky Vatikánu pa-
tří bazilika sv. Petra a Svatopetrské 
náměstí s Apoštolským palácem. 
Vatikán je sídlem papeže.

Tomáš Sklenář

Zima přichází a některým začalo chybět krásné letní počasí, cestování a počasí ideální pro opalování. Naštěstí 
jste narazili na správný časopis, kde vám připomeneme léto alespoň po dobu čtení tohoto článku. Podíváme se 
totiž na tři nejlepší letní turistické destinace. 

jezero Kaltedersee
Na pohled normální jezero v hez-
kém okolí, ale to je pro Itálii cel-
kem běžné. To, co je na jezeře Kal-
tedersee tak zajímavé a zároveň 
to je důvod, proč mne zaujalo, je 
teplota jezera. Je to divné, ale toto 
jezero má teplejší vodu, než vířivka 
v nějakém aquaparku.

Kolem jezera je krásná příroda a 
žijí tam i krásní živočichové. Potkal 
jsem tam hada plujícího po vodě, 
sladkovodní želvu a kolem létali 
i ptáci, co loví hmyz nad vodou.

Řím
Řím je krásné historické město, 
které zdobí jedna světoznámá 
památka, kterou zná snad každý 
člověk na světě: Je to Colloseum, 
které je dnes turistickou atrakcí. 
Historici domnívají, že ve středo-
věku to mohlo být divadlo, aréna 
nebo místo pro shlukování více 
lidí a pro šíření zpráv. Řím je sám 
o sobě krásné město, které stojí za 
to navštívit.

Benátky
Benátky jsou jedním z nejpopulár-
nějších historických měst světa a 
určitě si to zaslouží.

Toto město je zajímavé v tom, že 
místo silnic tam mají vodní kanály, 
po kterých můžete jet lodí nebo 
se nechat povozit proslulými ital-
skými gondoliéry a poslechnout si 
jejich vyprávění. 

Gondoliéři jsou kapitáni, co vás 
vozí po městě a využívají přiroze-
ný italský talent, kterým zpěv, tak-
že vám vyjížďku zpříjemní písněmi 
v italštině. Mikuláš Fremunt
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1. Lidé, kteří jsou majetkem druhé-
ho člověka.

2. Velké náměstí v Římě

3. Podle staré římské pověsti Řím 
založili dva bratři Remus a .......

4. První římský císař

Italské vánoce
Vánoce – to jsou svátky klidu a 
míru. Kdo by je nemiloval? Jen si 
to představte, za temných večerů 
se s rodinou shromáždit na pohov-
ce, zachumlat se do deky a koukat 
na pohádky, zatímco se vzduchem 
nese jemná vůně směsi tavícího se 
vosku svíček a čerstvě upečených 
křupavých perníčků, které právě 
chladnou na plechu na kuchyňské 
lince. V rohu místnosti poblikává 
vánoční stromeček, přeplácaný, 
ověnčený hromadou barevných 
světýlek a ozdob. Stromek, pod 
kterým se na 24. prosince po slav-
nostní večeři nahromadí kupa dár-
ků.
Jak ale Vánoce probíhají v Itálii? 
Věděli jste, že první Betlém byl vy-
staven právě v Římě? Nebo že 24. 
prosince je pro Italy stále pracov-
ním dnem? A že Italové vánoční 
stromeček nepovažují za nutnost? 
Kdepak, vlastně je to trend posled-
ní doby dovlečený z ciziny, ovšem 
i dodnes se bez něj mnoho rodin 
obejde. Ale všechno hezky popo-
řadě.
Stejně, jako tomu je u nás, Vánoce 
v Itálii se slaví v kruhu rodinném. 

Zatímco děti mají od 23. prosince 
do 6. ledna volno, dospělí zpra-
vidla musí ještě 24. do práce. Vá-
noce oficiálně zahajuje papež na 
Boží hod svým požehnáním „Urbi 
et Orbi“. Velké množství Italů jez-
dí část vánočního období strávit 
do Alp lyžováním, dokonce tento 
typ dovolené získal vlastní název 
– „settimana bianca“, nebo-li bílý 
týden.
Jak jsem již zmiňovala, mnoho Ita-
lů si bez vánočního stromečku vy-
stačí. Tento zvyk je u nich relativně 
nový, objevovat se tu začal až po 
Druhé světové válce. Naproti tomu 
se za symbol Vánoc a naprostou 
nezbytnost považují Jesličky, ital-
sky „Presepe“, a to již od 13. století. 
Zpravidla se vystavují od 8. prosin-
ce, jen Ježíšek přibude až 24. Tradi-
ci započal svatý František z Assisi, 
jenž roku 1223 vytvořil první „živý“ 
betlém – vyprávěním příběhu po-
mocí figurek.
Zvykem zde bývá držet půst 23. 
i 24. prosince, tedy ani večeře v 
předvečer Božího hodu nebývá 
nijak velkolepá, podobně jako u 
nás se při ní však sejde celá rodina. 

Tento večer bývá zasvěcen přede-
vším přípravám na půlnoční mši 
v podobě průvodu se svíčkami či 
loučemi. Za to oběd 25. prosince 
bývá opravdu slavnostní a vydat-
ný, mnohdy čítá i deset chodů. Jíd-
la se liší v závislosti na krajích i jed-
notlivých rodinách, ovšem mezi 
nejčastější patří jehněčí, krocan, 
kuře, úhoř či jiná ryba nebo moř-
ské plody. Zdejším nejtypičtějším 
cukrovím je takzvané „panettone“, 
které by se dalo vzdáleně přirov-
nat k naší české vánočce.
Dárky nosí 25. prosince dědeček 
Vánoc „Babbo Natale“, jenž se vel-
mi podobá českému Mikuláši a do 
Itálie přilétá na saních tažených 
sobím spřežením až z Finska. Tím 
však nadílka nekončí – další várku 
dárků rozdává 6. ledna čarodějnice 
Befana, jež je hazí komínem zaba-
lené v punčochách. Zlobivé děti se 
zpravidla dočkají i nějakého toho 
uhlí.
A pozorní čtenáři a čtenářky si po 
přečtení tohoto článku na další 
straně mohou vyzkoušet svoji pa-
měť v italském slovníčku :) 

Kristýna Janečková

Křížovka

5. Jak se říkalo válkám, které vedl 
Řím proti Kartágu?

6. Zápasy, které se odehrávaly v 
Colosseu

7. Velká fontána postavená v 18. 
století se jmenuje Fontána ...

8. Jak se jmenuje kalendář, který 
zavedl Gaius Julius Caesar?

9. Římský císař, který je nazýván 
„filosof na trůně“.

Františka Běťáková
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Pizza
Ingredience pro přípravu jednoho 
plechu pizzy – porce pro tři osoby:

• 550g těsta na pizzu  
• 200g šunka vepřová
• 100g rajčatový protlak  
• špetka bazalky
• špetka oregána
• 1 polévková lžíce cukru krystalu
• 1 dl vody
• 250 g sýru

Postup vaření:
Rozbalíme těsto a vyndáme jej na 
plech. Výhodou balení je, že jeho 
součástí je i pečící papír. 

Vylijeme rajčatový protlak do kas-
trůlku a vaříme, přidáme cukr krys-
tal, bazalku a oregáno.

Potom nastrouháme sýr nahrubo. 
Rozetřeme protlakovou směs na 
těsto, rozložíme šunku a posype-
me sýrem. Pečeme 5-10 min na 
220 °C. Jestli je pizza hotová po-
známe tak, že okraje jsou křupavé.

Přeji dobrou chuť. Jan Sklenář

1. Otrokem se nazývá člověk, kte-
rý je majetkem jiného člověka a je 
zbavený osobní svobody. 

2. V dobách antického Říma bylo 
centrum veřejného dění ve měs-
tě i v říši Forum Romanum. Je to 
zhruba obdélné náměstí o rozmě-
rech asi 130x60m mezi pahorky 
Kapitol a Palatin, kterým prochází 
hlavní římská cesta Via Sacra, spo-
jující pahorek Kapitol s Koloseem. 
Konaly se zde slavnosti, triumfální 
průvody, soudy, volby, politická 
shromáždění i trhy. 

3. Nápovědu najdeš v komiksu. ;) 

4. Prvním římským císařem byl 
Augustus, adoptivní syn diktátora 
Caesara.

5. Římané kartágince nazývali 
půny a proto se Římsko-kartágin-
ským válkám říká Punské.

6.  Gladiátoři jsou otroci, kteří zá-
pasí v arénách, jako je třeba Kolo-
seum. Těmto zápasům se říká gla-
diátorské.

7. Tato Fontána byla postavena v 
18 století na pizza di Trevi podle 
návrhu Nicoli Salviho. Této fontáně 
se říká Fontána di Treví

8. Juliánský kalendář  v roce 46 př. 
n. l. zavedl Julius Caesar. Je to slu-
neční kalendář s délkou roku 365 
dní a každým čtvrtým přestupným 
rokem o 366 dnech.

9. Marcus Aurelius byl v letech 161 
až 180 adoptivním římským císa-
řem. Patřil rovněž mezi význačné 
představitele pozdní fáze vývoje 
filozofie stoicismu.

Františka Běťáková

Nápověda ke křížovce

Mark Sonin

Vtip
Potravinová pyramida

Slovníček

Ciao

Buona giornata

Ci vediamo

Grazie

Per favore

Si

No

Natale

Babbo Natale

Gesù Bambino

Presepe

Settimana bianca

Panettone

Ahoj

Děda Vánoc

Vánoce

„Vánočka“

Nashledanou

Dobrý den

Ne

Děkuji

Bílý týden

Prosím

Ježíšek

Jesličky

Ano

Spojte

Kristýna Janečková

Psina
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Prevence 
především

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

počet výjezdů dobrovolné jednotky v  Dolních 
Jirčanech se koncem listopadu přehoupl přes 
sedmdesát. vzhledem ke karanténám a celko-
vému omezení veřejného života se přesto jed-
ná o nejvyšší počet výjezdů jednotky v posled-
ních deseti letech. 

na  podzim jsme nejčastěji zasahovali u  do-
pravních nehod a  u požárů. výrazně ubylo 
technických zásahů. na pražském okruhu jsme 
společně s jednotkou HZs vyprostili zaklíněné-
ho řidiče osobního automobilu, který byl po 
nárazu do kamionu těžce zraněný ve zdemolo-
vaném vraku. Řidič byl po zdravotním zajištění 
záchranáři vyproštěn pomocí hydraulických 
nástrojů a  transportován do vrtulníku Letecké 
záchranné služby. 

Zásahy na  pražském okruhu jsou vždy časově 
a  technicky velice náročné. Zasahují většinou 
všechny složky integrovaného záchranného 
systému (iZs). stále častěji vyjíždíme i k doprav-
ním nehodám na silnici nad Libří. Komunikace 
je zde úzká a  plná zatáček, řidičova chyba se 

zde neodpouští. naštěstí se zde jednalo jen 
o zmačkané plechy a následné vyproštění vozi-
dla z příkopu na komunikaci. Jezděte zde pro-
sím opatrně.

Díky karanténě zasahujeme v  porovnání s  mi-
nulým rokem méně u velkých požárů. Lidé jsou 
doma, požár většinou včas zjistí a  zasáhnou. 
opět se zde nedoporučuje podceňovat pre-
venci, tedy konkrétně pravidelné prohlídky ko-
mínů. i občasné topení v krbu dovede po čase 
komín zcela zadehtovat a vznícení nalepených 
sazí na  stěnách je jen otázkou času. Hasební 
zásah probíhá pouze inertním hasivem. Žhavé 
uhlíky z kotle či krbu se vyhrabou a komínem 
se začne sypat hrubý štěrk, který strhne hořící 
saze ze stěn. pokud je komín hodně zanesen 
a saze hoří, dojde kvůli vysoké teplotě k opadá-
ní omítky a jeho podélnému prasknutí. Mnohdy 
se musíme k ohnisku i probourat zdivem, a to 
zejména v  případě, když kvůli komínu začne 
hořet zazděný trám. prevence se vždy vyplácí!

Z  dalších událostí vybírám požár uskladněné 
slámy v  Křížkovém Újezdci a  požár lisu v  prů-
myslovém areálu v Kamenici. vše se událo bez 
zranění, škody na majetku jsou však značné. 

Klidné prožití svátků a  mnoho štěstí v  novém 
roce vám přejí jirčanští hasiči.
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pandemii nesešli na plánovaném pochodu po-
dél Zahořanského potoka. věřím, že pochod 
se uskuteční v  březnu 2021 a  navážeme tím 
na  předchozí ročníky. Zvu všechny příznivce 

turistiky a těším se, že se sejdeme s těmi, kteří 
pochod již v minulosti absolvovali, ale i na to, že 
přivítáme nové účastníky.

Kam na výlet
Marcela Miklová

v  dnešním putování bych vás ráda pozvala 
na VýLet K řece sázaVě. Kaňon sázavy leží 
mezi Kamenným přívozem a  pikovicemi. Toto 
místo je velmi oblíbené mezi turisty a Klub čes-
kých turistů zde mezi roky 1914–1924 vybudo-
val posázavskou stezku. Ze psár pojedeme auto-
busem č. 332 do Kamenného přívozu, zastávka 
Kamenný přívoz. Jezdí sem jen některé spoje, 
ty je nutno zjistit v jízdním řádu. přejdeme most, 
kde začneme putování na levém břehu sázavy 
po červené turistické značce směr pikovice. 
na stezce jsou tři vyhlídky: Klimentova, raisova 
a  jedna bez jména. poskytují nám nádherné 
výhledy na  řeku sázavu a protilehlý břeh, kde 
byla vybudována železniční trať. při stavbě že-
leznice zasazené do strání nad pravým břehem 
sázavy bylo proraženo šest tunelů, postave-
ny náspy, vylámány skály, zpevněny kamenné 
terasy stráně pod tratí a  postaven most přes 
Kocourkovské údolí u  Žampachu. Tento úsek 
trati je právem přirovnáván k  rakouské horské 
železnici semmeringu, a proto se mu říká Český 
semmering.

na trase míjíme mnoho rekreačních chat umís-
těných ve stráni a jdeme po úbočí kopců Malý 
a velký Medník. vrchol Medníku ve výši 471 m 
n. m. není naším cílem, připomeneme pouze, že 
je to kopec plný pokladů. roste tu totiž vzácný 
kandík psí zub, který ovšem kvete jen krátkou 
dobu počátkem jara. Kandík je liliovitá rostlina 
s fialovým květem. Červená značka nás dovede 
do obce pikovice, kde přejdeme most a vystou-
páme do železniční stanice petrov. Tady máme 
několik možností. Třeba si sázavu vychutnat až 
do Davle, v tom případě se dáme za mostem 
doleva po červené značce a dojdeme až k sou-
toku sázavy s vltavou. Domů se pak dostaneme 
vlakem, který nás poveze tou nádhernou tratí, 
kterou jsme pozorovali při své cestě po levém 
břehu řeky, a dojedeme zpátky do Kamenného 
přívozu. Kdo je již po cestě unavený, může jet 
autobusem zpět přímo z Kamenného přívozu.

Ti, kteří ještě mají dost sil na cestu domů pěšky, 
se vydají nahoru do obce petrov. pokračujeme 

po silnici směr Jílové a po cca kilometru dojde-
me na autobusovou zastávku petrov, Bohuliby, 
obora. Zde odbočíme doprava směr Bohuliby 
a po cca 400 m narazíme na žlutou turistickou 
značku do Jílového. Když dojdeme do Jílového, 
budeme mít v nohách asi 17 km.

posázavská stezka je velmi romantická, je zde 
krásná příroda, klid a  pohoda. Je možno se 
sem vydat v kterékoliv roční době. cesta se kli-
katí po stráních, po kamenech, místy jsou vybu-
dovány schody. rozhodně se tedy vyplatí mít 
pevnou obuv. první sobotu v únoru je občany 
Libře pravidelně organizován pochod po stez-
ce, pozvánky na pochod bývají vylepeny v led-
nu v Libři a také u libeřských chat.

chtěla bych touto cestou všem našim čtená-
řům popřát do roku 2021 mnoho zdraví, po-
hody, hodně nachozených a  naježděných ki-
lometrů. věřím, že stávajících omezení bude 
ubývat. Líbí se mi heslo dnešní doby „společně 
to zvládneme“. vždyť to, jak se nám bude da-
řit, záleží hlavně na nás samých. nespoléhejme 
se na  to, že každou potíž za nás bude někdo 
řešit. chovejme se zodpovědně, pandemii ne-
podceňujme, ale ani nepodléhejme chmurným 
náladám, užívejme si života.

v  březnu tohoto roku jsme se kvůli 

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174

Přijmeme řidiče skupiny C !
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28. září 
v  dopoledních hodinách přijala hlídka 
Mp Jesenice oznámení o porušování oZv měs-
ta prováděním hlučných prací při výstavbě rD 
v ulici ve stráži, psáry. přivolaní strážníci dělníky 
provádějící práce upozornili na  pro-
tiprávnost jejich jednání a  vy-
zvali je k  ukončení činnos-
ti. Dělníci výzvy uposlechli 
a  práce ihned ukončili. celá 
věc byla na  místě vyřešena 
dle zákona.

29. září 
v odpoledních převzala hlíd-
ka Mp Jesenice psa nalezené-
ho v ulici vysoká, Dolní Jirčany. 
strážníci jej umístili do pohoto-
vostního kotce a vyrozuměli odpo-
vědného pracovníka obce. později 
hlídku telefonicky kontaktoval majitel, 
jehož strážníci odkázali na odpovědnou oso-
bu oÚ psáry. Majitel si psa následně převzal.

1. října 
na  sebe upozornila hlasitou verbální komuni-
kací a  reprodukcí hudby skupinka osob, která 
se v nočních hodinách nacházela na pozemku 
restaurace rubín a užívala si oslavu narozenin. 
přivolaná hlídka strážníků skupinku upozornila 
na dobu nočního klidu, jakož i možné následky, 
které hrozí v případě nerespektování povinnos-
tí vyplývajících ze zákona. všichni přítomní se 
za své jednání omluvili a ihned se ztišili.

13. října 
v  dopoledních hodinách přijala hlídka 
Mp  Jesenice oznámení o  dvou volně se po-
hybujících psech v  blízkosti rybníku Kukalák. 
přivolaná hlídka strážníků oba psy zajistila a po-
sléze na místě předala jejich majitelům.

20. října 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka 
Mp  Jesenice oznámení o  nálezu lidské lebky 
v lese poblíž ulice na stráni, psáry. strážníci po 
příjezdu a  lokalizaci nálezu zajistili místo proti 
vstupu nepovolaných osob a vyčkali do příjez-
du přivolané hlídky pČr, které celou událost 
předali k dalšímu šetření.

25. října 
při hlídkové činnosti zjistila hlídka Mp Jesenice 
v  křižovatce ulic Ke Kukaláku a  Javorová od-
stavené nezajištěné motorové vozidlo tovární 

značky Škoda bez registračních zna-
ček, které stálo neosvětlené 

a  neoznačené v  nepřehled-
né zatáčce. Bližším šetřením 
hlídka zjistila, že řidič tohoto 
automobilu způsobil do-
pravní nehodu, při níž pora-
zil požární hydrant a z místa 
utekl. strážníci ihned událost 
oznámili sDn pČr, která si 

po příjezdu celou událost 
převzala k dalším úkonům.

27. října 
ve večerních hodinách přijala hlíd-

ka Mp Jesenice oznámení o  skupince 
osob, která se neoprávněně shlukuje v ulici 

Generála peřiny, Dolní Jirčany. přivolaná hlídka 
strážníků na místě upozornila všechny přítomné 
osoby na následky spojené s nerespektováním 
právních předpisů souvisejících s  nařízením 
vlády Čr a vyzvala je, aby se zde neshromaž-
ďovaly. výzvy všichni uposlechli a odešli domů.

9. listOpadu 
v  dopoledních hodinách převzala hlídka 
Mp  Jesenice nalezeného psa odchyceného 
v  lokalitě Baba ii, psáry. strážníci pomocí de-
tekčního zařízení zjistili přítomnost mikročipu, 
jehož číslo a potřebné informace sdělili odpo-
vědnému zaměstnanci oÚ psáry. pes byl umís-
těn do pohotovostního kotce obce.
 
ve výše uvedeném období strážníci řešili ně-
kolik přestupků na úseku dopravy a veřejného 
pořádku. 

městská pOlicie 
jesenice

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice Floorbal Academy

Vít Voltr

společně trénovat sice nemůžeme, i tak si ale 
ve Floorball academy cestu k pohybu najdeme

Tréninky Floorball Academy se společně s  ce-
lým českým sportovním světem musely v polovi-
ně října zastavit. v  naší akademii jsme tak hned 
začali přemýšlet, jak tréninky pro naše svěřence 
přichystat i  v této zvláštní době. Jako nejlepší 
nápad nám nakonec přišlo tréninky natočit na vi-
deo a postupně je pro naše svěřence zveřejňovat. 
naši nejzkušenější trenéři se tak společně s vede-
ním akademie sešli ve studiu, kde vznikla unikátní 
řada videotréninků plných různých pohybových 
her, cvičení i dalších zábavných aktivit. naši členo-
vé tak mohou ve zlepšování své florbalové tech-
niky i  fyzické kondice pokračovat i  v době nou-
zového stavu. Ukázkový videotrénink naleznete 
na našich stránkách www. floorballacademy.cz, ty 
další jsou už ale dostupné pouze našim členům, 
kteří e-mail s novým tréninkem dostávají přibližně 
jednou týdně. Zpět nám mohou zasílat fotografie 
a videa s tím, jak cvičení a aktivity z tréninku plní. 
My je potom v  rámci projektu Home Academy 
zveřejňujeme na našich sociálních sítích.

Kromě videotréninků jsme pro všechny naše 
členy i  ostatní čtenáře zpravodaje připravili pár 
rad, jak se podle nás dá aktivně prožít součas-
ný stav. nejdůležitější je podle trenérů Floorball 
Academy pohyb, proto doporučujeme věnovat 
mu každý den alespoň hodinu. Může jít o  pro-
cházku, běh, jízdu na  kole nebo třeba absolvo-
vání některého z  našich videotréninků. pozitivní 
energií nás nabíjí také příroda, proto je dobré 
vyrazit každý den někam ven, do parku, lesa ne-
bo na louku a tam si třeba zacvičit. imunitu může 
posílit také zdravá strava, proto nejen našim čle-
nům doporučujeme jíst hodně ovoce, zeleniny 
i dalších zdraví prospěšných potravin. Důležitá je 
i psychická pohoda, proto se jako tým Floorball 
Academy snažíme každý den udělat něco, co nás 

pobaví a na chvilku vytrhne z každodenních sta-
rostí. Z vlastní zkušenosti doporučujeme pustit si 
nějakou komedii, přečíst zábavnou knížku nebo 
se pobavit u různých her s rodinou.

Hned, jak to bude možné, vrátíme se k tomu, co 
máme nejraději, tedy společným tréninkům a zá-
pasům. snad to bude co nejdříve. Aktuální infor-
mace o naší činnosti sledujte na www.floorballa-
cademy.cz.

spOrt

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: PRosiNec 2020, vyšlo 18. 12. 2020
grafická úprava: ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis
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