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Znáte místo na této fotce? Zapojte se do soutěže! (str. 10)

Průtah II/105  
s časovým průtahem

ZŠ Amos  
je školou pro 21. století

Přes překážky 
ke hvězdám
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Obsah slOvO na úvOd

vážení obyvatelé, milí sousedé, 

po relativně klidném létu, kdy se život vrátil 
do takřka normálních kolejí a  mnozí z  nás si 
dopřáli alespoň pár dní příjemné dovolené, 
přichází podzim a s ním v plné síle i druhá vl-
na koronavirové epidemie. nechci zde hod-
notit (ne)připravenost státu a  systému. Můžu 
však říct, že my, jako obyvatelé Psár a Dolních 
jirčan, už nestojíme před neznámou krizovou 
situací, jako tomu bylo v březnu. jsme na ná-
sledující náročné měsíce připraveni, tak jak 
malá obec připravena být může. jako starosta 
mám konečně přístup do systému anonymi-
zovaných dat a  podle nárůstu prokázaných 
případů mohu adekvátně reagovat. Máme 
funkční krizové řízení. Obyvatelům je opět 
k  dispozici KOROnAMOBiL (728  052  123), 
kde mohou požádat o pomoc či naopak po-
moc nabídnout. Prostory obecního úřadu 
jsou upraveny tak, abychom ochránili naše 
zaměstnance a vy abyste si zde mohli vyřizo-
vat nutné náležitosti i  v průběhu nouzového 
stavu. Máme zásoby ochranných prostředků 
a dezinfekce. Škola opět vaří obědy pro naše 
obyvatele, všechny obchody v  obci fungují, 
hasiči jsou, ostatně jako vždy, připraveni kdy-
koli pomoci. naše obec je obklopena příro-
dou, a tak ani celoplošně nařízené omezování 
volnočasových aktivit a  sociálních kontaktů 
pro nás neznamená, že bychom nemohli kva-
litně trávit volný čas bezpečně na  čerstvém 
vzduchu. jsem přesvědčen, že to stejně jako 
na jaře společně zvládneme a zodpovědným 
přístupem přispějeme ke zpomalení šíření 
a nepřetěžování našeho zdravotnictví!

v říjnových krajských volbách jsem byl zvolen 
zastupitelem Středočeského kraje a byl jsem 
nominován na  radního pro školství. více se 
můžete dočíst v  rozhovoru na  str.  15. Chci 
vás ubezpečit, že bez ohledu na svou novou 

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.

Kalendář aKcí
seTříDěno PoDle DaTa konání

19. 11., 14.00 hod.
Přednáška 
o cestování
OnLine

5. 11., 19. 11., 3. 12., 
17. 12., 14.00 hod.
sociální pracovnice
klub Třináctka

23

22
od 28. 11. po celý advent
vánoční výzdoba 
a betlém 
na dolnojirčanské návsi

6. 12.
vítání občánků 
na dolnojirčanské návsi 

9. 12., 18.00 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva
OnLine

23

24

4

31. 12., 10.00 hod.
silvestrovský pochod
sraz před Obecním úřadem

22 

17. 12., 17.00 hod.
vánoční setkání 
seniorů
OnLine

24

rada a ZastuPitelstvO
 4 Rada a zastupitelstvo
 10 Celoroční soutěž – poznávejte místa v na-

šich obcích
infOrmace Z Obce
10 Co se v obci udělalo
12 Zpráva starosty
infOrmace Z Obce
15 Milan Vácha je novým radním pro škol-

ství středočeského kraje
 16 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
 17 Výsledky voleb do senátu Parlamentu ČR
18 Průtah II/105 s časovým průtahem
20 Kamerový systém Dolnobřežansko
sOciální a Kulturní KOmise
 22 Akce pro listopad a prosince
25 Kam na výlet
stalO se
26 Staročeské dožínkové slavnosti
28 Přes překážky ke hvězdám
32 Klub Třináctka
33 Úklid lesíku na Vysoké
vZdělávání
34 ZŠ Amos je školou pro 21. století
36 Multimediálka v Psárech
38 Obecní knihovna – místo pro každého 

z vás
40 Novinky v obecní knihovně
42 Reportáž ze školky na návsi
43 Les ve škole aneb škola v lese
44 Družina na výletě za poznáním vody
45 Detektivové ze 3. a
45 Učil nás les
46 Na souši i po vodě
48 Čtyři roky s Michaelem
 50 Psina – Psárské informace a nápady 
 54 Městská Policie Jesenice
55 Ohlédnutí za létem
56 Dopravní nehody varují
sPOrt
58 Floorball academy
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usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 19–2020 ze dne 5. srpna 2020

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

rO usnesení č. 52/19–2020

i. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu 2020„výměna zdroje tepla 
v MŠ Štědřík ii“ od:

1. Stanislav Zbořil, iČ: 60217464 za cenu 
303.558,- Kč bez DPH,

2. inSTAMA, iČ: 26433087 za cenu 
342.248,- Kč bez DPH.

ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 
Stanislava Zbořil za cenu 303,558,- Kč bez DPH.
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu uzavřením smlouvy 
o dílo.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 53/19–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene č. 139/2019/OSDS 
mezi obcí Psáry (budoucí povinný) a  Pražskou 
plynárenskou Distribuce, a. s., členem kon-
cernu Pražská plynárenská, a. s. (budoucí 
oprávněný) a  Středočeským krajem (investor), 
na pozemcích parc. č. 1089/9, 1089/10, 1116, 
1089/13, 1142, 1071/2 v k. ú. Psáry za jednorá-
zovou úplatu 49.000,- Kč.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 54/19–2020

i. souhlasí
S  podáním žádosti o  změnu v  rejstříku škol 
a  školských zařízení ve věci kapacity a  místa 
poskytování služeb ve školské právnické osobě 
Mateřská škola Štědřík iČ: 06279457.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 20–2020 ze dne 12. srpna 2020

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

rO usnesení č. 55/20–2020

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro
najímatel) a Sportovním klubem Rapid Psáry, z. s. 

a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Psáry 
(nájemci). Předmětem nájmu jsou pozemky v k. 
ú. Psáry tj. parc. č. 525/2, orná půda o výměře 
1610 m², parc. č. 525/4, orná půda o výměře 61 
m², parc. č. 524/1, orná půda o výměře 3806 m², 

rada a ZastuPitelstvO
termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
9. prosince 2020, 18 hod.

parc. č. 524/2, orná půda o výměře 221 m², parc. 
č. 521/1, orná půda o výměře 1070 m², parc. č. 
521/2, orná půda o výměře 46 m² parc. č. 520/1, 
orná půda o výměře 1244 m², parc. č. 520/2, or-
ná půda o  výměře 67 m², parc. č. 516/1, orná 
půda o  výměře 741 m², a  parc. č. 516/2, orná 
půda o výměře 121 m². nájemné činí 100,- Kč 
ročně. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu uzavřením této ná-
jemní smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 56/20–2020

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a  L. Matoušovou (nájemce). 
Předmětem smlouvy je nájem bytu v č. p. 150 
na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021, 
výše nájemného je 5.107 Kč/měsíčně + 240 Kč/
měsíčně paušál služby.
ii. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro
najímatel) a Mgr. Monikou Mazúrovou (nájem
ce). Předmětem smlouvy je nájem bytu č. 12 
v  č. p. 154 na  dobu určitou od 1. 8. 2020 do 
31. 7. 2021, výše nájemného je 4.460 Kč/měsíč-
ně + 240 Kč/měsíčně paušál služby.
iii. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a  Klárou Homolovou (nájem
ce). Předmětem smlouvy je nájem garsonky 
č. 2 v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 
31. 7. 2021, výše nájemného je 3.291 Kč/měsíč-
ně + 350 Kč/měsíčně záloha za služby.
iv. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a  janou Chvapilovou (nájem
ce). Předmětem smlouvy je nájem garsonky 
č. 1 v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 
31. 7. 2021, výše nájemného je 3.088 Kč/měsíč-
ně + 650 Kč/měsíčně záloha na služby.
v. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a  Monikou Fuxovou (nájemce). 
Předmětem smlouvy je nájem garsonky č.  3 
v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 7. 
2021, výše nájemného je 5.061 Kč/měsíčně + 

2.700 Kč/měsíčně záloha na služby.
vi. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 57/20–2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 12126521 
o poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a Státní 
fondem životního prostředí ČR. Předmětem 
dodatku je změna provozního modelu z oddíl-
ného na vlastnický.
ii. schvaluje
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 12131811 
o poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a Státní 
fondem životního prostředí ČR. Předmětem 
dodatku je změna provozního modelu z oddíl-
ného na vlastnický.
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
dodatků.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 58/20–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry 
a výtahy Živnůstka s. r. o. na zajištění pravidel-
ného servisu výtahu v  budově školy č.  p. 12 
v Dolních jirčanech za cenu 800,- Kč bez DPH 
měsíčně.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 59/20–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  poskytnutí prostoru k  uží-
vání mezi obcí Psáry a Mateřskou školou Štědřík 
na prostory ve škole č. p. 12 v Dolních jirčanech.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.

funkci na kraji je pro mne naše obec nejdůleži-
tější. jako neuvolněný starosta tu budu pro vás 
stále a vždy si udělám čas na schůzku s kýmkoli 
z vás!

Přeji vám a vašim blízkým do následujících týd-
nů především pevné zdraví a optimismus.

Váš starosta Milan Vácha
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hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 60/20–2020

i. schvaluje
Záměr pronájmu prostor v budově č. p. 12 ul. 
Hlavní v Dolních jirčanech. jedná se o prosto-
ry v ii. nP označené jako učebna 2.01, kabinet 
2.07, šatna pro děti 2.02, hygienické zařízení 
pro děti 2.03 a  společné prostory – chodba 
2.04, hygienické zařízení personál 2.05, šatna 
pro personál 2.06, sklad 2.12, výtah 2.13, chod-
ba a schodiště 1.01. a 1.02 a podkrovní sklad 
3.01. venkovní prostory budou využívány spo-
lečně.
ii. schvaluje
Záměr pronájmu prostor v budově č. p. 12 ul. 
Hlavní v Dolních jirčanech. jedná se o prosto-
ry v  ii. nP označené jako kabinet 2.08, kabi-
net 2.09, umývárna 2.10, dětská skupina 2.11 
a společné prostory –chodba 2.04, hygienické 
zařízení personál 2.05, šatna pro personál 2.06, 

sklad 2.12, výtah 2.13, chodba a  schodiště 
1.01. a 1.02 a podkrovní sklad 3.01. venkovní 
prostory budou využívány společně.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 61/20–2020

i. souhlasí
S  poskytnutím mimořádné účelové dotace 
Mateřské škole Štědřík ve výši 500.000,- Kč 
na  vnitřní vybavení třídy v  budově č.  p. 12 
v Dolních jirčanech.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 62/20–2020

i. schvaluje
řád pro pohřebiště v  Dolních jirčanech 
a Psárech.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 21–2020 ze dne 18. srpna 2020

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

rO usnesení č. 63/21–2020

i. revokuje
Usnesení rady obce č. 59/20–2020 ze dne 12. 8. 
2020.
ii. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
a Mateřskou školou Štědřík na prostory v budo-
vě č. p. 12 v Dolních jirčanech. nájemní smlou-
va se uzavírá za úplatu 20.000,- Kč/měsíčně a je 
účinná od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 64/21–2020

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Mateřskou školou Štědřík na  prostory v  bu-
dově č. p. 155 v  Dolních jirčanech. nájemní 
smlouva se uzavírá za úplatu 60.000,- Kč/měsíč-
ně a je účinná od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
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. 22–2020 ze dne 28. srpna 2020

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

rO usnesení č. 65/22–2020

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro
najímatel) a  Rodinným centrem Dolní jirčany, 
o.  s. (nájemce) na  prostory v  iinP v  budově 
č. p. 12 v Dolních jirčanech. nájemní smlouva 
se uzavírá za úplatu 10.000,- Kč/měsíčně a  je 
účinná od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 3 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 1 
(běťáKOvá)
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 66/22–2020

i. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a  institutem pro rodinu a  mezi-
lidské vztahy, z. ú. (nájemce) na prostory v iinP 
v budově č. p. 12 v Dolních jirčanech. nájemní 
smlouva se uzavírá za úplatu 7.000,- Kč/měsíč-
ně a je účinná od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 67/22–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o převodu práv a povinnos-
tí stavebníka mezi obcí Psáry a Aulistav s.  r. o. 
na převod práv ze stavebního povolení v k úse-
kům v rámci stavby „Lokalita Skalka-západ, vý-
stavba inženýrských sítí a komunikace, 2. etapa, 
Psáry, Dolní jirčany“. Převod práv je bezúplatný.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 68/22–2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 08019041 
o poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a Státní 
fondem životního prostředí ČR. Předmětem 
dodatku je změna provozního modelu z oddíl-
ného na vlastnický.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 23–2020 ze dne 9. září 2020

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

rO usnesení č. 69/23–2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě me-
zi obcí Psáry (pronajímatel) a  Rodinným cent-
rem Dolní jirčany, o.  s. (nájemce) na  prostory 
v  iinP v  budově č. p. 12 v  Dolních jirčanech. 
Předmětem dodatku je posun platby nájem-
ného od 10/2020 z  důvodu omezení užívání 
předmětu nájmu způsobeného odstraňováním 
drobných nedodělků a  dokončení dodateč-
ných prací.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.

hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 1 
(běťáKOvá)
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 70/23–2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě me-
zi obcí Psáry (pronajímatel) a  institutem pro 
rodinu a  mezilidské vztahy, z.  ú. (nájemce) 
na prostory v iinP v budově č. p. 12 v Dolních 
jirčanech. Předmětem dodatku je posun plat-
by nájemného od 10/2020 z důvodu omezení 
užívání předmětu nájmu způsobeného odstra-
ňováním drobných nedodělků a  dokončení 
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usnesení č. 4–2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry ze dne 16. 9. 2020

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, josef Žižka, Mgr. jiří Kučera, 
Petr Skřivan, Martina Šmerglová, ing. Antonín Rak, Tomáš Pecháček, jan Honek (odchod 
20.25 hod.)

Nepřítomni: ing. jitka Svobodová, Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián, vít Olmr, ing. jan Čihák

usnesení č. 33/4–2020

i. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostek 
o činnosti obce.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 34/4–2020

i. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
Zastupitel Honek opustil zasedání v 20.25 hod.

usnesení č. 35/4–2020

i. schvaluje
4. rozpočtové opatření na rok 2020 – navýšení 
o 8.242.398,29 Kč.
hlasOvání / PrO: 9 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 36/4–2020

i. revokuje
Znění bodu iv. usnesení č. 7/1–2020:
ii. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupu
jící) a Danuší Hrubou (prodávající). Předmětem 
smlouvy je prodej pozemků parc. č. 525/1 o vý-
měře 1498 m2 a  p. č. 525/3 o  výměře 74 m² 
v k. ú. Psáry za kupní cenu celkem 157.200,- Kč.
hlasOvání / PrO: 9 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 37/4–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí 
Psáry, Stč. krajem a  BRAMAL PROjeCT s.  r.  o. 
Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv 
a povinností za účelem zajištění stavby „moder-
nizace silnice ii/105 a souvisejících stavebních 
objektů v úseku ul. Pražská, obec Psáry“
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 9 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 38/4–2020

i. schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině školské práv-
nické osoby Mateřská škola Štědřík, iČO: 
062 79 457, sídlo: Pražská 155, 252 44 Psáry, ze 
dne 20. 6. 2019.
hlasOvání / PrO: 9 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 39/4–2020

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.
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu ukončením veřej-
noprávní smlouvy s Městem jílové.
hlasOvání / PrO: 9 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

dodatečných prací.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 71/23–2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi 
obcí Psáry (pronajímatel) a  Mateřskou školou 
Štědřík (nájemce) na prostory v budově č. p. 12 
v  Dolních jirčanech. Předmětem dodatku je 
posun platby nájemného od 10/2020 z důvodu 
omezení užívání předmětu nájmu způsobené-
ho odstraňováním drobných nedodělků a do-
končení dodatečných prací.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 72/23–2020

i. schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry 
(příkazce) a  inFRAM a. s. (příkazník) na  zajiš-
tění činnosti koordinátora BOZP v  rámci akce 
„ii/105 Psáry, průtah (opakování)“ za cenu max. 
63.000,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 73/23–2020

i. souhlasí
S  navýšením provozní dotace Mateřské škole 
Štědřík na rok 2020 o 300.000,- Kč z důvodu za-
vedení plateb nájemného za užívané prostory.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 24–2020 ze dne 16. září 2020

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

rO usnesení č. 74/24–2020

i. souhlasí
S cenovou nabídkou na dokončení venkovních 
úprav při objektu č. p. 12 v Dolních jirčanech za 

cenu 371.137,35 Kč bez DPH od firmy Kočí a. s.
ii. pověřuje
T. Hejzlara zasláním objednávky.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 25–2020 ze dne 23. září 2020

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

rO usnesení č. 75/25–2020

i. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
a  manž. řezníčkovým, ing. Mackem, manž. 
Černými a  p. Sršňem. Předmětem smlouvy je 
bezúplatný převod stavby komunikace v  lok. 
Skalka-západ, 2. etapa, větev „e“ na pozemích 

p.  č. 465/324, 465/325 a  části p.  č. 465/326 
v k. ú. Dolní jirčany.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / 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 srpnového Psárského zpravo-
daje je ohrada s pasoucími se koňmi za návsí 
v Dolních Jirčanech.

Z došlých odpovědí jsme vylosovali paní Květu 
beldovou a gratulujeme jí k  výhře! Pro více 

informací budeme výherkyni kontaktovat.

Své tipy na to, kde se nachází místo na říjnové 
titulní straně, zasílejte do 20. listopadu.

Vaše tipy  e-mail:  trinactka@psary.cz

Co se v obci 
udělalo 8–9/2020

Ing. Renáta Jašková, správa majetku
•	 vyčištění a  dezinfekce kontejnerů na  tříděný 

odpad v obci,
•	 sekání trávy a úklid v obci,
•	 pravidelná údržba traktoru a multikár,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 oprava cest na  Stráni, v  Aleji, na  vysoké, 

U Kukaláku,
•	 úklid rozházených cihel za ČOv v Psárech,
•	 odvoz písku ze staré školy, úklid okolí budovy,
•	 montáž zrcadel v ulici na vápence,
•	 stěhování Klubíčka,
•	 stěhování dětské skupiny Michael z fary,
•	 výměna písku v MŠ,
•	 stříhání keřů okolo dopravních značek,
•	 úklid a kontrola dětských hřišť, oprava poško-

zených herních prvků,
•	 příprava a  zahájení prací na  propojovacím 

chodníku k cyklostezce,
•	 oprava a nátěry autobusových zastávek,
•	 stěhování školních pomůcek a vybavení z no-

vé školy do opravené staré školy,
•	 vyřezání větví pro průjezd popelářů,
•	 odstranění suchých stromů,
•	 vyčištění žlabů u  vodárny pod Kukalákem 

a v ulici Pod Strání,
•	 stěhování nábytku ze školky,

•	 příprava na volby,
•	 narovnání ohnutého sloupu veřejného osvět-

lení v  ulici jílovská a  oprava plexiskla na  za-
stávce,

•	 úklid naplavenin v ulicích Hlavní a na vysoké 
v Dolních jirčanech a Akátové,

•	 osazení nové dopravní značky po autonehodě 
v lokalitě Mordýřka,

•	 pomoc při opravách a údržbě MŠ Štědřík,
•	 vyčištění části koryta Záhořanského potoka, 

čištění škarp, šachet a  vpustí dešťové kanali-
zace,

•	 pravidelná údržba a  zalévání květinových zá-
honů a pomníků na veřejných prostranstvích,

•	 příprava, asistence a následný úklid po akcích 
Pohádkový les a Dožínky,

•	 příprava návsi na promítání letního kina a úklid 
po akci,

•	 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,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí,

•	 instalace lavičky na provizorní zastávku Štědřík, 
její hledání po odcizení a následné uklizení,

•	 úklid po brigádě v lesíku na vysoké a asisten-
ce při ní a následný odvoz zbývajícího větví.

bydlet a žít
Umění

INFOLINKA: 800 26 60 60

REALITY@METROSTAVDEVELOPMENT.CZ
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

Otevření ZreKOnstruOvané 
staré šKOly

v  září se rozeběhl provoz v  nově zrekonstru-
ované „staré škole“. v  přízemí našly útočiště 
děti z  mateřské školy, které se přestěhovaly 
z dočasného azylu v nové škole. v prvním pa-
tře se zabydlely menší děti z dětských skupin. 
v průběhu měsíce sice probíhaly ještě nějaké 
dokončovací práce, ale dnes už je vše hotové 
včetně zahradnických prací. Původně pláno-
vaný den otevřených dveří, který se měl konat 
v rámci oslav sv. václava, jsme museli z důvodu 
protiepidemických opatření zrušit, ale atmosfé-
ru se vám pokusíme zprostředkovat fotografie-
mi u článků z mateřské školy a dětské skupiny 
Michael. reviZe Katastru

Za zpřísněných hygienických podmínek pro-
bíhají jednání zástupců katastru nemovitostí 
na našem obecním úřadě. Projednávají se ne-
shody v k. ú. Psáry. nesrovnalostí jsou sice stov-
ky, ale drtivá většina jsou pouze formální ne-
dostatky, změny využití pozemků, nedoložené 
podklady na stavební úřad. Zásadních neshod 
a  staveb, u  kterých hrozí odstraňování, je na-
štěstí výrazná menšina.

infOrmace Z Obce

ZKaPacitnění KruhOvých 
ObjeZdů u PražsKéhO 
OKruhu

Po dlouhé odmlce se podařilo dokončit pro-
jektovou dokumentaci na  zkapacitnění kruho-
vých objezdů mezi jesenicí a Horními/Dolními 
jirčany. v současné době se upravují poslední 
drobnosti tak, aby se projektová dokumenta-
ce mohla odevzdat a mohlo být zahájeno sta-
vební řízení. Pokud nebudou zásadní kompli-
kace, stavební povolení by mohlo být vydáno 
v dubnu příštího roku. následně se projektová 
dokumentace dokončí do míry podrobnosti 
umožňující realizaci. Příští rok je tedy potřeba 
začít vyjednávat s  ředitelstvím silnic a  dálnic, 
aby byla tato investice zařazena mezi prioritní 
investiční akce.

chOdníK v lOKalitě 
v Zahradách

Po mnohaměsíčním projednávání stavebního 
povolení, které zkomplikovalo i  odvolání jed-
noho z účastníků, se podařilo zahájit výstavbu 
chodníku, který napojí lokalitu v  Zahradách 
na cyklostezku, a tím zajistí lepší dostupnost jak 
centra Psár, tak i Štědříku v deštivých obdobích. 
„Podél plotů“ si totiž zkracovali cestu obyvatelé 
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této lokality pouze když bylo příznivé počasí, za 
mokra byla cesta fakticky neschůdná. Chodník 
děláme vlastními silami a věříme, že ho do kon-
ce prosince dokončíme.

ParKOviště na štědříKu

Rozšíření parkoviště na Štědříku v proluce me-
zi zahradnictvím a  bytovým domem č.  p.  148 
je závislé na  rychlosti právě probíhajícího sta-
vebního řízení. výstavba by mohla při dobrých 
klimatických podmínkách probíhat i přes zimu, 
ale přesnější informace budeme mít až po vy-
dání stavebního povolení a úspěšném výběro-
vém řízení.

 Milan Vácha je 
novým radním 
pro školství 
Středočeského 
kraje

Lucie Libovická

Krajské volby většinou ne-
vzbuzují mezi občany takový 
zájem jako volby komunální 
nebo parlamentní. Jak hod-
notíte výsledky těch letoš-
ních?

je zajímavé, že navzdory zhoršené situaci 
a komplikacím s pandemií Covid 19 byla voleb-
ní účast nad očekávání dobrá, byť krajské volby 
nevzbuzují jindy pozornost, jakou by si zaslou-
žily. Kraje se nacházejí svojí agendou mezi měs-
ty a obcemi na straně jedné a centrální vládou 
na  straně druhé. Starají se o  síť krajských ne-
mocnic, silnice ii. a iii. třídy, zřizují střední školy, 
koordinují regionální dopravu a plní další po-
dobné úkoly regionálního významu. Z pohledu 
kontroly ze strany občanů je to ale orgán velmi 
vzdálený. Pokud se totiž děje něco v obci, tak 
se lidé obrátí na  svého starostu, aby zjednal 
nápravu. v podstatě nikdo se neobrací se stíž-
ností na zástupce kraje. je to ale pochopitelné. 
Za starostou lidé zajdou na radnici. Fakticky ne-
vím o nikom, kdo by se vydal se svojí stížností 
na sídlo kraje ve Zborovské ulici na pražském 
Smíchově. Touto optikou je pro mne letošní 
volební účast tedy milým překvapením. navíc 
konkrétně u nás v obci byla volební účast vý-
razně nadprůměrná. To vše v situaci, kdy byla 
volební místnost špatně dostupná pro velkou 
část lidí ze Psár kvůli nešťastné rekonstrukci 
krajské komunikace.

Vy sám jste byl na 17. místě kandidátky hnutí 
StAN. Proč jste letos v krajských volbách kan-
didoval?

Kandidoval jsem za STAn i v roce 2016 na ne-
volitelném 34. místě a  vnímal jsem to spíše 
jako podporu a proklamaci. Mezi tím jsem se 
stal předsedou STAn na  Praze západ a  po-
sunul jsem se na  kandidátce výše, na  místo, 
které bylo v  pásmu „hranice volitelnosti“. je 
pravdou, že letos jsem cítil větší potřebu se 
vyhranit vůči stylu politiky stávající koalice 
AnO, ČSSD a  KSČM. vnitřní fungování bylo 
nedemokratické, opozice neměla možnost 
plnit své základní funkce. Lidé spíš v mediích 
zaznamenávali aféry paní hejtmanky, trestní 
oznámení na  ministerstvo vnitra nebo naše 
záchranáře. Změnit styl politiky a  pomáhat 
v  oblasti školství byly tedy hlavními důvody 
mé kandidatury.

Po skvělém výsledku hnutí StAN jste byl 
navržen na  pozici radního pro školství 
Středočeského kraje. Co to pro vás osobně 
znamená?

vítěznému hnutí STAn v rámci vyjednávání o slo-
žení a vedení kraje připadl post hejtmanky a tři 
místa v radě. Ze 17. místa jsem nepředpokládal, 
že bych se měl stát radním. nakonec ale STAn 
získal rezort školství. Byla zahájena jednání o per-
sonálním obsazení, a nakonec jsem získal největší 
důvěru a nominaci nejen STAn, ale i ODS, Pirátů 
a Spojenců. je to pro mne velký závazek. Budu 
se snažit nezklamat důvěru nejenom zastupitelů, 
ale i odborné veřejnosti, ředitelů krajských škol, 
rodičů i samotných středoškoláků.

Starosta Milan Vácha s novým senátorem za 
náš obvod Petrem Štěpánkem (STAN)
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Co to bude znamenat pro naši obec? Zůstanete 
starostou?

Při samotném vyjednávání o postu radního jsem 
avizoval, že práce pro obec je pro mne srdeční 
záležitost a určitě v ní chci pokračovat. je jasné, 
že ji nemohu dělat jako starosta uvolněný (na pl
ný úvazek), ale jako neuvolněný. Agendu na obci 
si nechám ve stávajícím rozsahu, avšak děláme 
opatření pro větší elektronizaci agendy, upra-
vujeme systémy pro efektivnější elektronickou 
vzdálenou komunikaci. nepochybně ale budu 
muset delegovat řešení drobné operativy. naše 
obec postupem let narostla, řadíme se mezi 
největší obce. Starosta byl vždy velmi dostupný. 
volá mi poměrně velké množství lidí, že někde 
nesvítí lampa, je ukopnutý odpadkový koš ne-
bo jaké má otevírací hodiny sběrný dvůr. Bude 
třeba, aby tyto provozní dotazy řešili pracovníci 
obce, a ne přímo já. Stále ale platí, že pokud se 
jedná o zásadní věci, tak si udělám na naše oby-
vatele čas vždy, třeba i večer nebo o víkendu.

Jaké úkoly před vámi jako krajským radním 
pro školství teď stojí?

Stav středočeského školství je velmi špatný. 
navzdory tomu, že jsme dlouhodobě druhý nej-
bohatší region s  ohromným potenciálem, tak 
výsledky žáků v našem kraji jsou na samotném 
chvostu a  soupeříme s  krajem Karlovarským 
a  Ústeckým, které jsou od války strukturálně 
postižené. je tedy nutná zásadní reforma. její 
součástí budou i  velmi nepopulární kroky, ke 
kterým se nikdo již 16 let neodhodlal. Máme 
velké množství špatně vybavených a  mnohde 
velmi málo naplněných středních škol. je tedy 
nutné přistoupit k optimalizaci a některé školy 
se budou muset zavřít, aby se ty ostatní mohly 
modernizovat a mohli jsme v moderních pod-
mínkách nabízet atraktivní středoškolské obo-
ry. Další problematickou oblastí jsou „stipen-
dia“ na  neatraktivní obory, o  které není mezi 
mladými zájem. je možná jednodušší slibovat 
rodičům posílání peněz, když dají své dítě do 

výsledKy vOleb dO ZastuPitelstev Krajů – středOčesKý Kraj

voliči 
v  seznamu

vydané 
obálky

volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy

Kraj celkem 1 044 056 424 517 40,66 423 918 418 201

Obec Psáry 2 969 1 313 44,22 1 311 1 277

Kandidátní listina Kraj celkem Obec Psáry

Číslo Název
Platné 
hlasy

v %
Platné 
hlasy

v %

5 DSZ - ZA PRÁvA ZvířAT 2 772 0,66 10 0,78
7 StAROStOVÉ A NeZáVISLí 92 903 22,21 571 44,71

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 19 398 4,63 41 3,21
19 Česká pirátská strana 60 284 14,41 142 11,11
22 Moravané 298 0,07 0 0,00
33 Občanská demokratická strana 82 695 19,77 235 18,40
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 906 0,21 1 0,07
45 Česká str.sociálně demokrat. 18 912 4,52 18 1,40
48 Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení 24 650 5,89 63 4,93
50 AnO 2011 77 566 18,54 124 9,71
63 Komunistická str.Čech a Moravy 17 847 4,26 16 1,25
67 volte Pr.Blok www.cibulka.net 611 0,14 2 0,15
69 Občanská demokratická aliance 1 319 0,31 2 0,15
70 Trikolóra hnutí občanů 13 603 3,25 43 3,36
71 Svobodní 2 565 0,61 6 0,46
82 ROZUMní - Petr Hannig 1 872 0,44 3 0,23

školy, která vybaveností odpovídá 50. létům 
minulého století, ale takto v  evropě opravdu 
neobstojíme. Bude to pro mne osobně a lidsky 
těžké, ale jsem bytostně přesvědčen, že se to 
udělat musí a že politické náklady budou velké. 
Příjemnější částí bude modernizace oborové 

struktury a podpora ředitelů našich škol a škol-
ských zařízení, kterých je v kraji téměř 200. 

Současně s  krajskými volbami se v  naší obci 
letos uskutečnily i  volby do Senátu. Jak hod-
notíte jejich výsledek?

naše obec byla přeřazena ze vzdáleného voleb-
ního okrsku Beroun do ještě méně vhodného 
okrsku Příbram. Měl jsem mnoho dotazů, jest-
li to není omyl. není. je to velká škoda, neboť 
na počet obyvatel velká Praha západ, která by 
mohla být jedním volebním obvodem, je „roz-
tříštěna“ a  její obyvatelé volí do pěti různých 
okrsků, kde se řeší odlišná témata. v našem vo-
lebním obvodu vyhrál můj kamarád a starosta 
Petrovic Petr Štěpánek, za což jsem velmi rád. 
na  rozdíl od velké části naší společnosti jsem 
za Senát vděčný. Mám velkou obavu, že nebýt 
Senátu, naše Ústava by už vypadala zcela ji-
nak. Těch, kteří by ji rádi „upravili“, jsme měli ve 
vedení země od 90. let nespočet. Bez ohledu 
na to, kdo jak u nás volil, bych chtěl všem moc 
poděkovat. je dobře, když jsou naše volené 
orgány zastoupeny v poměru, který odpovídá 
vnímání občanů Psár a Dolních jirčan.

výsledKy vOleb dO senátu Parlamentu čr – ObvOd Příbram

voliči 
v  seznamu

vydané 
obálky

volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

1. kolo Kraj celkem 118 811 45 895 38,63 45 246 43 885

2. kolo Kraj celkem 118 927 16 286 13,69 16 280 16 203

1. kolo Obec Psáry 2 969 1 296 43,65 1 220 1 137

2. kolo Obec Psáry 2 967 342 11,53 342 340

Kandidát Kraj celkem Obec Psáry
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

Č. Příjmení, jméno, tituly
Polit. 
přísl.

Platné 
hlasy

v %
Platné 
hlasy

v %
Platné 
hlasy

v %
Platné 
hlasy

v %

1 Holobrada Stanislav MUDr. ČSSD 7 083 16,13 x x 53 4,66 x x
2 Rosáková jiřina PhDr. BeZPP 1 999 4,55 x x 55 4,83 x x
3 Luftová Simona Mgr. Piráti 6 763 15,41 x x 183 16,09 x x
4 Havelka jindřich Mgr. DiS. KSČM 3 337 7,6 x x 44 3,86 x x
5 novotný jiří Bc. SPD 2 770 6,31 x x 66 5,8 x x

*6 Štěpánek Petr StAN 9 646 21,98 11 372 70,18 396 34,82 233 68,52
7 Švenda václav Mgr. TOP 09 5 178 11,79 x x 119 10,46 x x
8 Burian jiří ing. ODS 7 109 16,19 4 831 29,81 221 19,43 107 31,47
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Průtah II/105 
s časovým 
průtahem

Vlasta Málková, 
místostarostka

naši zemi ochromil Covid 19 a  naši obec na-
víc oprava Průtahu ii/105 – páteřní komunikace 
v  Psárech, jejímž zhotovitelem je firma iMOS 
Brno, a. s. 

jaKá je situace v Půlce 
října? 

K  polovině října je položena přibližně polovi-
na splaškové kanalizace a vodovodu. Stavební 
firma provedla částečnou demontáž chodní-
ků a  obrub podél stávající komunikace ulice 
Pražská. výstavba páteřního sběrače byla vli-
vem podcenění geologie dodavatelem stavby 
pomalejší, než předpokládal harmonogram 
prací. na pomalou výstavbu jsme několikrát fir-
mu iMOS Brno v průběhu stavby upozorňovali 
jak na kontrolních dnech, tak i písemně.

v nastávajících dnech stavbu očekávají poměr-
ně složité technologické úseky — např. vybudo-
vání protlaků před obecním úřadem, přepojení 
nové kanalizace v ulici Sportovní, napojení stá-
vajících stok a přepojení nové kanalizace u bu-
dovaného mostu.

čas versus Kvalita

Co občany asi nejvíce zajímá je termín dokon-
čení díla. ve smlouvě o dílo (SoD) je uveden ter-
mín zhotovení díla 18. 1. 2021. Tento termín již 
není schopna stavební firma dodržet. Žádosti 
firmy o prodloužení termínu do 30. 6. 2021 byly 
od obou investorů, obce Psáry a Středočeského 
kraje, vždy zamítnuty. Důvody jsou i veřejnosti 
známé, malé nasazení lidí a  techniky, nedodr-
žování pracovní doby, minimální práce o víken-
dech a časté opravy. 

nový návrh firmy iMOS Brno je dokončení dí-
la do 30. 5. 2021. výstavbu komunikace, která 
potrvá minimálně tři měsíce nelze kvalitně pro-
vádět v  zimním období. Stojíme před těžkým 
rozhodnutím. Provádět práce v  klimaticky ne-
vhodném počasí nebo raději přerušit práce do 
jarních měsíců. víme, že nám stavba vodovodu 
a kanalizace má sloužit 60–80 let a nemůžeme 
si dovolit tuto předpokládanou životnost zkrátit. 

cO nás čeKá v Zimním ObdObí 
a jaKý je PředPOKlad?

následující týdny budou rozhodující. Stavba 
mostu má být dokončena do 15.  12.  2020. 
Pokud se podaří položit vodovod a  kanalizaci 
v úseku od mostu k úřadu do 15. listopadu, za-
čne se asfaltovat kromě mostu také cca 200 m 
komunikace načisto, zbytek jen pro zimní prů-
jezd. Tedy od poloviny prosince by byla cesta 
dočasně průjezdná pro občany naší obce a pro 
autobus 332 (pravděpodobně na  semafory). 
Přes zimu se bude v pracích pokračovat v uli-
ci Sportovní a na chodníku. v březnu se průtah 

opět zavře a začne se s výstavbou komunikace 
a s pokládkou asfaltového povrchu.

malé úsPěchy

v průběhu výstavby jsme provedli několik opat-
ření, abychom zmírnili dopady stavby, které, jak 
doufáme, občanům trochu pomohly:
•	 osazení třetího a čtvrtého semaforu k úvozo-

vé cestě na vápence, kde docházelo k čas-
tým kolizím a úsek byl nebezpečný,

•	 průjezd autobusu 332 přes psárskou náves, 
což je pro naše obyvatele méně komplikova-
né než autobus 334,

•	 nasazení školního autobusu, který bude 
v provozu i v zimním období pravděpodob-
ně do poloviny prosince, než začne projíždět 
autobus 332,

•	 přeřazení objízdné trasy na  Sulice do vyšší 
kategorie v rámci zimní údržby.

Tento rok je pro naše obyvatele velmi náročný 
a  jsme si toho vědomi. Dovolím si poděkovat 
za vstřícnost, pochopení a zvládání celé situa-
ce zejména majitelům nemovitostí, kteří sou-
sedí přímo se stavbou a jsou postiženi nejvíce. 
Poděkování si zaslouží také všichni ostatní, kteří 
zvládají situace na  objízdných trasách a  záro-
veň všechny komplikace s tím spojené.

Přeji nám všem hodně sil a hlavně zdraví v této 
celkově těžké době.
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Kamerový systém 
Dolnobřežansko

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

Po dvou letech přípravy se starostům z  naše-
ho regionu podařilo postupně zprovozňovat 
společný městský kamerový dohlížecí systém 
(MKDS) regionu Dolnobřežansko. Samotná 
podstata celého systému spočívá v tom, že se 
kontroluje vjezd a  výjezd na  všech komunika-
cích regionu Dolnobřežanska, a je tedy vytvořen 
jakýsi náš malý „Schengen“. Obce na vnějších 
hranicích regionu mají instalovány inteligent-
ní kamery, obce uvnitř území nemají naopak 
instalovány kamery vůbec. Průběžně dochá-
zí k  on-line porovnávání registračních značek 
s  databází odcizených vozidel. nejčastějším 
dotazem našich občanů je, jestli kamery měří 
rychlost. Kamery tuto funkci nabízejí, ale v sou-
časné době se rychlost neměří a budeme rádi, 
když to takto i zůstane. Pokud by v tomto úseku 
ale docházelo ve větší míře k porušování pravi-
del či dopravním nehodám, není vyloučeno, že 
bychom k měření přistoupili. 

je ovšem nutné zmínit skutečnost, že nikdo ze 
zástupců obce nemá k  záznamům a  údajům 
z kamer přístup. Pokud tedy dojde k jakémuko-
liv porušení zákona, tak se prosím obracejte pří-
mo na policii. věříme, že kamerový systém po-
slouží k  odhalování pachatelů trestné činnosti 
v celém regionu Dolnobřežanska.

Přinášíme Přesnější POPis 
mKds dOlnO břežan sKO

MKDS spravuje či bude spravovat Obecní poli-
cie vestec na základně Zákona č. 553/1991 Sb. 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
– kdy podle §24b, odstavec 1 je obecní policie 
oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích 
úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizo-
vat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst 
veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, 

obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákro-
ku nebo úkonu. v regionu Dolnobřežanska vy-
konává Obecní policie vestec pravomoc obec-
ní policie dle §3a, odstavec 1, zákona 553/1991 
Sb. na  základě uzavřených veřejnoprávních 
smluv mezi obcemi.

Činnost MKDS se řídí vnitřní směrnicí tak, aby 
byla zaručena ochrana práv a svobod občanů. 
Obsluha MKDS musí být řádně proškolena a je 
povinna zachovávat mlčenlivost o technických, 
organizačních a  zjištěných skutečnostech sou-
visejících s výkonem služby. Tato povinnost sa-
mozřejmě trvá i po skončení pracovního pomě-
ru strážníka. Obsluha nesmí sledovat soukromí 
občanů v bytech, provozovnách a v jiných ob-
jektech, dále nesmí cíleně sledovat zcela kon-
krétní osoby, a  to ani v  případě požadavků 
Policie ČR.

Záznam MKDS je archivován na zabezpečeném 
datovém úložišti zhruba po dobu dvou týdnů, 
poté dojde k jeho přepsání novým záznamem. 
jelikož jsou pořízené záznamy využívány jako 
důležité důkazní prostředky při prokazování 
trestných činů, tak jsou tyto záznamy vydávány 
Policii ČR na základě předložení oficiální žádos-
ti, která musí obsahovat přesný časový rámec 
záznamu v určené lokalitě a musí být podepsá-
na nadřízeným vyšetřujícího policisty. výdej 
záznamu je pečlivě evidován, aby nedošlo ke 
zneužití, popř. aby byl zřejmý viník zneužití ne-
bo ztráty dat.

MKDS má významný přínos na  poli prevence 
kriminality, kdy díky instalaci kamer dochází ke 

snížení nápadu protiprávních činů ve sledova-
ných lokalitách. 

Smysl MKDS – monitorování veřejných pro-
stranství za účelem:
•	 zvýšení bezpečnosti občanů, 
•	 nepřetržité kontroly rizikových míst,
•	 zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku,
•	 odhalování přestupků a jiných správních de-

liktů.

Součástí MKDS Dolnobřežanska jsou i  průjez-
dové kamery s načítáním registračních značek 
projíždějících vozidel, které je využíváno Policií 
ČR při odhalování trestné činnosti. na pracovi-
šti MKDS v  obci vestec je na  základě žádosti 
Policie ČR, jmenovitě dle §18, zákona 273/2008 
Sb. o Policii ČR, obsluhou do systému zadána 
konkrétní RZ konkrétního vozidla řešeného 
Policií ČR, a to v konkrétním časovém období, 
uvedeném v žádosti Policie ČR – pokud tato RZ 
prochází systémem, má obsluha MKDS k  dis-
pozici záznam z příslušné kamery, který násled-
ně předává na datovém nosiči společně se zá-
pisem o předání dat Policii ČR, tento kamerový 
záznam následně slouží při objasňování trestné 
činnosti Policií ČR. 

jako příklad uvedeme oznámení občana jed-
né z obcí, že mu byl odcizen osobní automo-
bil v  daném dni a  časovém úseku. Příslušné 
obvodní oddělení Policie ČR v  rámci šetření 
trestného činu požádá Obecní policii vestec 
formou písemné žádosti o  poskytnutí kame-
rových záznamů o  prověření MKDS, zda odci-
zené vozidlo s RZ, které v té chvíli již prochází 
pátráním po vozidlech, nebylo zaznamenáno 
na průjezdových kamerách načítajících RZ v da-
ném časovém úseku, specifikovaném Policií ČR. 
Obsluha MKDS zadá do systému požadovanou 
RZ a  pokud toto vozidlo v  daném časovém 
úseku skutečně jednou z  obcí projelo a  bylo 
na  MKDS zaznamenáno, je záznam okamžitě 
stažen na datový nosič a společně se zápisem 
o předání dat neprodleně předán příslušnému 
obvodnímu oddělení Policie ČR a zjištěné sku-
tečnosti pomohou Policii ČR při šetření trestné-
ho činu.

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

 20 
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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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aKce PrO listOPad 
a PrOsince

Podzim bývá obdobím, kdy obec organizuje 
pro své občany nejvíce akcí – posvícení, bojov-
ky pro děti, trhy, Staročeský advent, vítání ob-
čánků, zájezdy, divadla, adventní nákupy, lázeň-
ské pobyty, …

Letošní rok, který je ve znamení Covidu 19 a mi-
mořádných opatření, však setkávání a cestování 
nepřeje. Připravili jsme pro vás tedy přehledný 
souhrn, ve kterém najdete seznam akcí zruše-
ných, plánovaných i těch, které se uskuteční jen 
v případě, že se v následujících dvou měsících 
zmírní přísná protiepidemická opatření.

ZrušenO
•	 Svatováclavské posvícení
•	 Havelské posvícení
•	 Dýňobraní, trhy a bojovka pro děti

•	 výlet pro seniory
•	 Diskusní středy
•	 výroba adventních věnců a ozdob
•	 Léčebný pobyt v lázních Hokovce
•	 Zájezd na vánoční trhy
•	 Staročeský advent
•	 Cvičení, country tance, zpívání a  všechny 

ostatní živé akce pro seniory

dle vývOje situace
Pro další informace sledujte web obce a  vý-
věsky.
•	 26. 11. – Divadlo Broadway – muzikál Kat 

Mydlář – Představení zatím nebylo divadlem 
oficiál ně zrušeno či odloženo

•	 4. 12. – Krampus
•	 6. 12. — vítání občánků na dolnojirčanské návsi 
•	 31. 12., 10 hod. – Silvestrovský pochod

usKuteční se
•	 19. 11.,14 hod. – OnLine přednáška o ces-

tování
•	 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. – sociální pra-

covnice v klubu seniorů Třináctka
•	 Univerzita třetího věku – OnLine
•	 od 28. 11. po celý advent — vánoční výzdoba 

a betlém na dolnojirčanské návsi
•	 17. 12., 17 hod. – OnLine vánoční  setkání 

seniorů

PřednášKa O cestOvání 
– POrtugalsKO a jehO 
OstrOvy

proběhne 19. 11. ve 14 hodin OnLine. Zájemci 
se mohou přihlásit na  email mihely@psary.cz, 
abychom vám mohli odeslat link, na který klik-
nete a budete si moci přednášku poslechnout. 
je to velmi jednoduché a vše vám rádi vysvět-
líme.

Portugalsko je země protkaná bohatou his-
torií sahající tisíce let zpátky. Mnohé kulturní 
i  historické památky jsou zařazeny na  seznam 
UneSCA. je to země malá, ale velmi rozmanitá, 
nabízející vše od velkých jižních plání a pláží až 
po severní vinice a hory. Zemi ale kromě konti-
nentálního území tvoří také překrásné ostrovy 
Madeira a Azory.

vydejme se společně do Lisabonu, kde obje-
víme barevnou čtvrť Alfama, historické tram-
vaje v  úzkých uličkách, věž Belém, která zdra-
vila své mořeplavce nebo klášter Mosteiro 
dos jeronimos. navštivme mramorové doly, 
krásné zahrady, rozlehlé kláštery nebo vinice 
u řeky Douro. Podívejme se na maurské paláce, 

sOciální a Kulturní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

malované kachle azulejos, skvostná univerzitní 
města či plantáže korkových dubů. 

Prohlédněme si jedny z nejkrásnějších ostrovů 
Atlantiku, které nám nabídnou divokou přírodu, 
exotické rostliny, čajové plantáže a sopečné krá-
tery. Projděme se společně po madeirských le-
vádách nebo kolem azorských sopečných jezer.

sOciální PracOvnice 
bude v klubu seniorů Třináctka k dispozici všem 
zájemcům v  termínech 5. 11., 19. 11., 3. 12., 
17. 12., a to vždy od 14 hod. je potřeba se do-
předu objednat:

e-mail   socialnipracovnice@psary.cz

6. PrOsince – vítání ObčánKů
vítání se nemohlo uskutečnit na jaře a je jasné, 
že organizaci akce nebude přát ani podzim. 
v letošním roce však v naší obci přibylo mnoho 
malých dětí, a  tak jsme se rozhodli uspořádat 
vítání na  otevřeném prostoru na  dolnojirčan-
ské návsi dne 6. prosince, kdy již bude náves 
vánočně vyzdobena. vítání dětí bude probíhat 
postupně v  malých skupinkách a  za dodržení 
platných opatření. vzhledem k  situaci prosí-
me rodiče miminek, kteří ještě neabsolvovali 
vítání a  mají o  tuto slavnostní událost zájem, 
aby kontaktovali přímo místostarostku Vlastu 
Málkovou: 
Další info  malkova@psary.cz, 602 714 101

univerZita třetíhO věKu 
bude probíhat OnLine. všichni přihlášení již ma-
jí zřízen přístup k přednáškám, které si pustí do-
ma. Účastníkům U3v připomínáme vyplnění prů-
běžných testů a důležitého závěrečného testu!

silvestrOvsKý POchOd
Zveme vás na  silvestrovský pochod aktivních 
seniorů s trekingovými holemi. Procházka před 
silvestrovským veselím se bude konat již po-
páté a stala se pravidelnou součástí zakončení 
starého roku. Kdo se chce přidat k  silvestrov-
skému putování, může bez předchozí rezervace 
přijít 31. 12. 2020 v 10 hod. k Obecnímu úřadu 
v Psárech.

starOčesKý advent
Stejně jako v minulých letech, i letos jsme plá-
novali Staročeský advent na  druhou adventní 
sobotu. Připravili jsme živý betlém, stánky, děti 
nacvičovaly vystoupení a  chystali jsme i  pře-
kvapení. Letošní rok je však celkově jiný, nejen 
díky rozkopané obci, ale zejména díky vývoji 
epidemiologické situace, která nepřeje akcím 
ani hromadným setkáním. Proto se Staročeský 
advent neuskuteční, přesto však máme záložní 
PLÁn B. využijeme již prvního adventu a v so-
botu 28. listopadu rozsvítíme na dolnojirčanské 
návsi symbolický menší vánoční strom. Ozdoby 
nám vyrobí děti z mateřské školy a také strome-
ček ozdobí. na výzdobě se budou podílet i se-
niorky, přestože každá bude vyrábět ozdoby 
v poklidu a bezpečí domova. 

novinkou je obecní betlém, který nyní vyrábí 
parta dobrovolníků. Po celou dobu adventu se 
tak dolnojirčanská náves může stát cílem vá-
nočních vycházek pro děti i dospělé. věřím, že 
se nám i bez velké akce se stovkami lidí podaří 
na návsi vytvořit pohodovou a sváteční vánoční 
atmosféru pod širým nebem a v komorním du-
chu. velký obecní strom na Štědříku letos díky 
stávající situaci i  probíhajícím stavebním pra-
cím realizovat nebudeme.
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vánOční setKání seniOrů
K  adventnímu času patří setkávání, dárky, po-
vídání, přátelská pohoda a  sounáležitost. Pro 
naše seniory jsme pravidelně pořádali před-
vánoční setkání, na  kterém vždy vládla skvělá 
nálada, ochutnávalo se cukroví, povídalo se, 
zpívaly se koledy a dávaly se dárky. Letos zve-
me všechny naše seniory na  OnLine setkání, 
a to 17. prosince od 17 hod. Připravte si skle-
ničku na přípitek, nějakou dobrotu a uděláme 
si společně chvilku příjemné vánoční atmosfé-
ry s  přípitkem, i  když ve virtuálním prostředí. 
Na všechny, kdo se do 15. listopadu zaregis-
trují na  emailu  trinactka@psary.cz, kdo nemá 
mail, tak na  telefonu místostarostky Vlasty 
Málkové 602 714 101, čeká velké překvape-
ní v podobě dárku, který vám v den akce mezi 

9–16 hodinou osobně přivezeme k vám domů. 
Pojďme se společně pobavit a naladit se na vá-
noční notu! 

Kam na výlet
Marcela Miklová

Od raného středověku vedla z vyšehradu přes 
jesenici do Českých Budějovic významná ces-
ta. Této cestě se říkalo „císařská“ od té doby, 
co se do vídně dostala správa českého státu. 
Práce na  silnici probíhaly postupně a  v roce 
1814 vedla cesta až do Lince. Po roce 1920 se 
silnici začalo říkat státní nebo také benešovská. 
Dnešní výlet povede k této silnici a dvěma pa-
mátníkům, které se nacházejí nedaleko Psár.

vyjdeme ze Psár od pekárny ulicí Kutná, od-
bočíme do ulice Úzká, kde začíná cyklostezka. 
Přejdeme Psárskou ulici, pokračujeme sídlištěm 
Štědřík přes náves v Dolních jirčanech, projde-
me kolem sv. jana a u nové školy pokračujeme 
po cyklostezce směr jesenice. na kruhovém ob-
jezdu se již setkáváme s naší benešovskou silnicí. 
Obejdeme po chodníku kruhový objezd a  jde-
me po levé straně silnice po stezce směr Horní 
jirčany. Přibližně po 150 m uvidíme vpravo od 
silnice kamenný jehlan na  trojbokém podstav-
ci. Připomíná dopravní nehodu z prosince roku 
1706. Převrhl se tu kočár a v něm zahynula hra-
běnka Maxmiliána Alsterlová z  Astfeldu. Tento 
pomník je v  Čechách prvním památníkem tra-
gické dopravní nehody. Abychom se také nesta-
li obětí dopravní nehody, neboť silnice je dos-
ti frekventovaná, vydáme se po silničce doleva 
až přijdeme k lesu. Lesní cestou se dostaneme 
do nové zástavby Horních jirčan. Domů může-
me pokračovat tak, že přetneme benešovskou 
silnici, dáme se ulicí Dolnojirčanskou a dostane-
me se na náves v Dolních jirčanech.

Druhý památník na  tomto hlavním tahu mů-
že být cílem dalšího výletu. Ze Psár se vydáme 
z autobusové zastávky po modré turistické znač-
ce, která nás vede za restaurací Rubín doprava. 
vystoupáme do kopce, mineme chatové osady 
Baba a přijdeme do Sulic. na konci Sulic je nově 
zbudovaný chodník, který nás dovede na návr-
ší. jsme opět na staré benešovské silnici, kterou 
přejdeme. Před námi je restaurace Mandava 
a  za ní parčík, kde uvidíme památník spojený 
s  rozhlednou. Místu se říká Mandava nebo ta-
ké na  Křížkách. je odtud velmi pěkný výhled 

do krajiny, za jasného počasí jsou vidět jizerské 
hory a Krkonoše, České středohoří a část Prahy. 
Pomník připomíná shromáždění husitů, které 
svolal jan Želivský. 29. září 1419 se zde sešlo 
velké množství lidí, které kněží nabádali, aby si 
vzájemně pomáhali a hájili pravdu. Přímo do 
památníku je začleněna rozhledna, na  kterou 
vystoupíte po 44 schodech. vchod do rozhled-
ny je zezadu a  je volně přístupný. Domů lze jít 
jinou cestou. vrátíme se do Sulic a před autobu-
sovou zastávkou odbočíme doprava, projdeme 
do nové zástavby Hlubočinky. jdeme ulicemi 
Ke Kapličce, javorová, U Lesa, kde v nejvyšším 
bodě projdeme uličkou do lesa a projdeme do 
ulice Houbová v  jirčanech. Psárští mohou jít 
lesní cestou do Akátové ulice a sejít dolů k  re-
stauraci Rubín, jirčanští se vydají ulicí Houbovou 
a Hlavní a přijdou do centra Dolních jirčan. 

Každý z  dnešních výletů je dlouhý asi 10 km. 
Pokud pojedete na  kole, lehce zvládnete po-
znat oba cílové body najednou. Šťastnou cestu!

tomáš beneš
Jana Čechová
Jaroslava Doležalová
Václav hrdlička
Jana Kočková
Magdalena Konvičková
Miloslava Kotcherová
Zdenka Lexová
Zdeněk Lhotka
ervín Lomnický

Anna Mlejnková
Ludmila Nejedlá
Marie Nosková
blanka Nováková
Stanislav Novotný
Věra Stará
Antonín Šimeček
Jaroslav Šťastný
Jana Vejvarová

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v listopadu 
a prosinci oslaví svá významná životní jubilea!

Vzhledem k probíhající nepříznivé 
epidemiologické situaci nebudeme 
navštěvovat seniory a blahopřát jim 
osobně.



mražené vitaminy 
PrO seniOry

Agro jesenice otevřel ve vestci firemní prodej-
nu mražených potravin, kde jsou ceny o několik 
desítek procent nižší než v běžné maloobchod-
ní síti. Abychom našim seniorům umožnili na-
koupit zdravé potraviny za výhodné ceny bez 
nutnosti cestovat, nabízíme dovoz objedna-
ných výrobků do „Třináctky“, kde si je v určený 
den vyzvednou. Ceník produktů a termíny do-
vozu na vyžádání zašleme. 

Další info  trinactka@psary.cz
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Staročeské 
dožínkové 
slavnosti

Ing. Jiří Tesař

v sobotu 22. srpna se náves v Dolních jirčanech 
zaplnila zemědělskou technikou. To bylo zna-
mení, že jsou tady již po šesté „Staročeské do-
žínkové slavnosti“ pořádané STS Dolní jirčany 
ve spolupráci s obecním úřadem.

na návsi upoutával pozornost všech příchozích 
moderní kombajn CLAAS LexiOn, zapůjčený 
AGRO jesenice u Prahy a. s. 

Podél stánků s mléčnými a pekařskými výrobky, 
s  kořením, ovocem, cukrovou vatou a  trdelní-
kem jsme došli na místo dění dožínkových slav-
ností. v prostoru za restaurací „na návsi“ byla 
připravena k  prohlídce historická zemědělská 
technika související s pěstováním a sklizní obilí. 
návštěvníci si mohli prohlédnout pluhy, brány, 
secí stroj, sekačku – hrsťovku, mlátičky, mlýnky 
na čištění obilí atd. Dožínkové slavnosti byly ja-
ko každý rok doplněny výstavou drůbeže, králí-
ků a holubů. 

Pro naše nejmenší byly připraveny dětské 
atrakce, skákací hrad, houpačky, řetízkový kolo-
toč a spousta soutěží včetně poznávání jednot-
livých druhů obilovin a pečení obilných placek. 
v  centru dění byla postavena mlátička zkom-
pletovaná s lisem slámy, na které se v průběhu 
odpoledne prováděl ukázkový výmlat sklizené 
pšenice.

Po přivítání všech přítomných odjela z  návsi, 
jako vzpomínka na našeho kamaráda a čestné-
ho člena „STS Dolní jirčany“ jiřího Kabeláče, 
okružní jízda historických traktorů směrem 
do Horních jirčan. Po zahájení slavností v  do-
provodu hudby kapely Františka Kořínka 

byl dožínkový věnec za účasti zástupců STS 
a  rodinných příslušníků pana Kabeláče po-
ložen na  místním hřbitově na  hrobku rodiny 
Kabeláčových.

na  letošních dožínkách byl i  program pro 
odrostlejší účastníky slavností. ve spoluprá-
ci s  družstvem historických hasičů z  Libře byl 
předveden zásah při likvidaci požáru v dobách 
minulých. naše country taneční skupina „věčné 
mládí“ měla v  průběhu odpoledne dvě úžas-
ná taneční vystoupení, za která sklidila potlesk 
všech přítomných. Celé odpoledne a večer do-
žínkové slavnosti doprovázela živou hudbou 
skupina SMeČ. Odpolední program nám po-
mohla obohatit herečka a úžasná moderátorka 
paní Terezka Bebarová, která ve svých vstupech 
vyzpovídala některé aktivní účastníky dožínko-
vých slavností. Paní Šárku vítovcovou o  práci 
s dětmi a jejich soutěžení, manžele Kredvíkovi 
o country tancování a zástupce spolku Pes, nej-
lepší přítel o  jejich činnosti. Pro tatínky jsme 
připravili přetahovanou s  traktorem, aby jim 

nebylo líto, že soutěžit mohou pouze „kluci“ 
školou povinní. Uvázali lano za traktor a dali se 
do přetahování. nakonec se jim to povedlo, ale 
za přispění právě těch nejmenších.

Celé dožínkové odpoledne se vydařilo, všichni 
se dobře pobavili, jen byla škoda, že v podve-
čer přišel krátký déšť a hodně účastníků odešlo. 
Těm skalním to ale nevadilo a užívali si již krásný 
večer s barevnou hudbou a nasvětleným koste-
lem Svatého václava do pozdních nočních ho-
din. SMeČ byl skvělý, prostě smeč za smečem.

Děkujeme obci, zejména paní místostarost-
ce vlastě Málkové, vystavujícím chovatelům, 
HZS jílové, družstvu historických hasičů z Libře 
a  všem ostatním, kteří svojí účastí přispěli 
k zdárnému průběhu této akce. 

stalO se
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Přes překážky 
ke hvězdám

Martina Jedličková

Po dlouhém zvažování, za situace, kdy všude 
kolem nás se velké akce rušily či přesouvaly 
na  dobu pozdější a  příhodnější, se realizační 
tým Pohádkového lesa v čele s paní místosta-
rostkou vlastou Málkovou rozhodl, že nezaho-
dí přes půl roku práce na  nových kostýmech 
a kulisách a devátý ročník oblíbené akce přece 
jen uskuteční v takovém rozsahu a termínu, jak 
jsme již všichni zvyklí. 

nedokázali jsme si přestavit, že bychom našim 
dětem vzali tradiční vstup do nového školního 
roku a  dlouho očekávanou zábavu. Tři týdny 
před akcí jsme spustili na webu obce Psáry re-
gistrace a zcela dle předpokladů byly nabízené 
termíny brzy pryč. 

v den konání Pohádkového lesa se i při dodržení 
všech hygienických a epidemiologických opat-
ření děti mohly na stanovištích potkat s mnoha 
pohádkovými bytostmi. Tentokrát s těmi, které 
bavily a  oslňovaly jejich rodiče, když byli dět-
mi. na  trase pro mladší například tančila víla 
Amálka, Ferda Mravenec zachraňoval mraven-
čí kukly, Dařbuján se snažil vyléčit Pandrholu, 
z nebe spadlá hvězdička u Rákosníčka prosila 
děti, aby jí pomohly dostat se zpět na oblohu, 
Rumcajs vyvedl ven celou svou rodinu pod ji-
čínskou věž a kluci kočičí i s kočičí slečnou ho-
nili klubíčka po lese.

na  druhé trase ti starší zase zkoušeli 
s Krakonošem a lyžníky, jak se dá v létě lyžovat, 
zjistili, jak to doopravdy chodilo u  Krakonoše 
a  Trautenberka (všechno prozradila sojka ), 
ovládli umění kouzelných květin u  Létajícího 
Čestmíra, vyzkoušeli si, jak se dařilo Saxaně, 
když měla „jednu ruku dlouhou“, a mocný Zeus 
s  pomocí Persea dokázali, že ani jedno z  dětí 
nezkamenělo při pohledu na hlavu Medusy. 

i když nás na chvíli zkropil déšť, naše pohádko-
vé bytosti statečně hrály své role dál, a i pode-
váté připravily dětem krásné odpoledne, za což 
bych jim chtěla velmi poděkovat. Statečné byly 
i všechny děti, které plnily úkoly na stanovištích 

a vysloužily si za to v cíli velkou odměnu v po-
době sladkostí a  pokračování originální hry 
Slovíčkovaná, kterou připravil speciálně pro 
Pohádkový les tým ve složení vlasta Málková, 
Lenka Málková a Martina jedličková. 

Dokonalou atmosféru hravého odpoledne 
doplňovaly i skákací hrady a výborný trdelník, 
na který se všichni celý rok těší.

Devátý ročník je tak úspěšně za námi, desátý 
před námi. Bude výjimečný i tím, že se na něm 
budete podílet vy, děti a rodiče, naši věrní ná-
vštěvníci. je před vámi důležitý úkol. vybrat 

na webových stránkách obce deset TOP stano-
višť z trasy pro mladší a 10 TOP z trasy pro star-
ší, které se vám během minulých Pohádkových 

Pohádkový les je za námi a já bych ráda podě-
kovala všem, kdo se na něm podíleli. Patří mezi 
ně organizační tým v čele s Lenkou Málkovou 
a Martinou jedličkovou, všichni, kdo na stano-
vištích bavili děti v  převlecích za pohádkové 
bytosti i ti, kdo zajišťovali zázemí a bezpečnost, 
tedy naše pracovní četa, josef Kostelecký, ha-
siči a obecní policie. Pohádkový les by se ne-
obešel ani bez sponzorů, kteří zpestřili dětem 
odpoledne limonádami, buřty i  trdelníkem. 
Děkujeme i za finanční příspěvek, který jsme 
přidali na pokračování hry Slovíčkovaná pro 
děti do tašek, které si odnášely domů. na akci 
tradičně hrála skupina Smeč.

Vlasta Málková

•	 Abrita s. r. o. – sladkosti do tašek
•	Maso uzeniny na Štědříku – buřtíky
•	josef Kostelecký – limonády 
•	jiří římovský – finanční příspěvek
•	 Radek Luka – trdelníky

D
E
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lesů nejvíce líbily a které byste chtěli s námi za-
žít znovu. Pojďme společně sestavit ta nejlepší 
stanoviště pro desátý ročník Pohádkového lesa!

Na šťastnou desítku se společně těší Vlasta, 
Lenka a Martina!
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Klub  
Třináctka

Vlasta Málková, 
místostarostka

Znovuotevření Klubu seniorů Třináctka se usku-
tečnilo 18. září. Tentokrát jsme ho pojali jako 
den otevřených dveří, kdy se mohli všichni zá-
jemci přijít na prostory podívat. Mohli si také 
prohlédnout rukodělné výrobky našich seniorů. 
Bohužel kvůli epidemiologické situaci proběhla 
akce jen v omezeném rozsahu a bez doprovod-
ného programu. Přesto jsme si den užili a nave-
čer jsme poseděli u kytary se spoustou hezkých 
písniček a  také s  novou seniorskou hymnou. 
Zdenka Lexová napsala text naší nové písně, 
kterou zhudebnil jirka římovský. Zazpívali nám 
jirka římovský a  Láďa Friedrich. Stále více si 
vážíme každé chvíle, kdy můžeme být pospolu, 
a i díky tomu se den vydařil. vynikající pohoště-
ní připravily naše seniorky. O výrobu kanapek 
se postarala jako vždy paní Kuklová s  týmem 
dalších dobrovolníků. Ochutnali jsme také vyni-
kající koláčky a buchty, nechyběly ani Zdenčiny 
masové placičky. Pouštěli jsme si video z mno-
ha uskutečněných akcí a aktivit seniorů za po-
slední roky, které připravila jaruška Bártová. 
Paní Absolonová vytvořila video z  průběhu 
promoce seniorů Univerzity třetího věku, které 
jsme nahráli na flashky a studenti si je odnesli 
jako dárek domů.

Děkuji všem, kteří se podíleli na  přípravě akce 
a pomohli tak vytvořit báječnou atmosféru. Těším 
se, až budeme moci pokračovat v  senior ských 
aktivitách a užívat si naši Třináctku, tak jak jsme si 
slíbili. Přeji všem zdraví, hodně sil a zdárné zvlád-
nutí situace, která nyní v republice panuje.

Úklid lesíku 
na vysoké

Vlasta Málková, 
místostarostka

jeden z  posledních prázdninových dnů, kon-
krétně v sobotu 29. srpna, jsme zasvětili brigá-
dě a úklidu lesíku na vysoké. Kůrovec napáchal 
i v této lokalitě velké škody a většina stromů 
musela být pokácena. Místní pan hajný slíbil 

novou výsadbu a k  tomu bylo potřeba všudy-
přítomné roští a větve odstranit a uklidit. Sešlo 
se nás téměř 40 lidí z  blízkého okolí a  praco-
vali jsme celý den od rána až do večera. Byla 
to opravdu dřina, v aktivitě nás udržovala vzá-
jemná podpora a skvělá nálada, která po celý 
den panovala. Měli jsme až do pondělí půj-
čenou drtičku větví, tak jsme nelenili a  někte-
ří z  nás si v  neděli brigádu zopakovali. Počasí 

nám sice moc nepřálo, ale v lesíku jsme udělali 
velký kus práce. Děkujeme myslivcům za po-
moc a za půjčení klubovny jako zázemí, Blance 
vodičkové a její rodině za vynikající gulášek, 
jiřímu římovskému, který nám zpříjemnil pod-
večer s kytarou, pracovní četě a opravdu všem, 
kteří se na akci ve svém volném čase a s nadše-
ním podíleli, patří opravdu obrovský dík.
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ZŠ Amos je 
školou pro 
21. století

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

v novém školním komplexu ZŠ Amos se školá-
ci učí už od loňského září. První rok fungování 
přinesl velké výzvy. Stěhování celé školy těsně 
před nástupem dětí, odstraňování nedodělků 
během provozu, ale i koronovirovou epidemii, 
která ovlivnila každodenní život školy.

Po letech strávených ve stísněných prostorách 
staré školy, zelené školy i učeben „u lípy“ před-
stavovala nová škola se třemi trakty, prostorný-
mi chodbami, jídelnou, všemi těmi schodišti, 
učebnami a tělocvičnami pro učitele i děti ob-
rovskou změnu.

neotřelé architektonické pojetí školní budovy 
přináší velké možnosti, které všichni postupně 
objevovali a zkoušeli využívat a rozvíjet.

Toho, jak moc architektura a vnitřní uspořádání 
školy může ovlivňovat kulturu školy a jak velký 
potenciál má pro samotnou kvalitu vzdělávání, 
si však všimli i odborníci. O novou školu se za-
čala zajímat zahraniční média, odborné weby 
i prestižní periodika z celého světa. Do své pu-
blikace TOP 30 světových škol ji zařadil i  špa-
nělský nakladatel LOFT Publications.

Po tomto zájmu začala přicházet i  skutečná 
ocenění! v únoru to byla první cena v katego-
rii PASivní nOvOSTAvBA – OSTATní BUDOvY 
v rámci soutěže Pasivní stavba roku 2019. v září 
následovala hlavní cena a  titul STAvBA ROKU 
2020 Středočeského kraje, která byla v konku-
renci dalších školních staveb velkým úspěchem. 
A jen o týden později přišlo nečekané ocenění 
inTeRiÉR ROKU 2020 v kategorii veřejný pro-
stor. 

všechny tyto výhry přinesly velkou radost. A to 
především z  toho důvodu, že členové odbor-
ných porot ocenili nejenom nadčasovou archi-
tekturu a  moderní technologická řešení, ale 

také funkčnost a přínos pro vzdělávání v 21. sto-
letí a komunitní roli školy v naší obci.

velké poděkování patří v  první řadě autorům 
celého projektu, architektům ze společnos-
ti SOA Architekti, Ondřeji Pihrtovi, Štefanovi 
Šulkovi a Ondřeji Lacigovi. Svůj podíl odvedla 
samozřejmě i stavební firma PKS Stavby a do-
davatelé interiéru DvD jaroměř. 

Přečtěte si, co o naší škole napsala porota sou-
těže STAvBA ROKU:

„Poměrně rozsáhlý stavební program základní 
školy s 1. a 2. stupněm, s jídelnou, kuchyní a tě
locvičnou, doplněný o  další komunitní prostory 
včetně obecní knihovny je měřítkově i  materiá
lově bravurně zvládnut s  citem pro bezkolizní 
funkční provoz školní a  veřejné části, umístě
ný na  svažité parcele v  těsné blízkosti obce. 
Měřítkově citlivá hmotová kompozice vytváří 
vně i  uvnitř areálu velkoryse působící prostory 
s  noblesními, čistě provedenými architektonic
kými detaily. Urbanisticky tvoří celek výjimečně 
inspirativní prostředí školy 21. století, zároveň je 
na něm znát i houževnaté úsilí jeho pořizovatele.“

vZdělávání
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Multimediálka 
v Psárech

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel a lektor Neformálka

Slyšíš mě? OK, tak můžeme! nahrávám! To 
obvykle uslyšíte ve školní rozhlasové redakci 
v  Základní škole v  Psárech. v  prostorách pod 
knihovnou školy začala na počátku roku fungo-
vat nová AUDiO-viDeO iT laboratoř. Díky finan-
cování z výzvy MAS Dolnobřežansko, společné-
ho nápadu starosty Psár Milana váchy a našeho 
kolegy jiřího Kučery vznikl tento inspirativní 
prostor. říkáme mu jednoduše „Multimediálka“. 
v  letošním školním roce startují tři krouž-
ky, které ji využívají. Multimédia, Digihrátky 
a Programování. Av-iT laboratoř mohla být po-
stavena díky finančním prostředkům eU vyčle-
něným z programu iROP pro komunitní rozvoj. 
náklady na vybavení byly téměř 3 mil. Kč, obec 
uhradila vybudování prostor v nové škole, které 
původně měly být pouze skladem.

A  jak to v multimediálce vypadá? jsou tam tři 
hlavní prostory. První je sál s mobilním pódiem 
a mobilním osvětlením a ozvučením. v něm si 
mohou děti a mladí lidé zkoušet práci se svět-
ly, zvukem, pořádat různé akce, cvičit divadlo 
atd. K dispozici mají kvalitní kameru s možnos-
tí  streamu jak na  internet, tak i  na obrazovky 
v atriu školy. 

Další prostor je učebna s  PC a  digitálními 

technologiemi – máme zde 3D tisk na  dvou 
tiskárnách, virtuální realitu a  samozřejmě PC, 
na kterých je možné stříhat zvuk, video nebo si 
zkoušet základy programování.

Posledním prostorem je speciální učebna – re-
žie s nahrávacím studiem. Zde je možné tréno-
vat si skutečnou práci režiséra v rozhlase, zvuka-
ře, nahrávat rozhovory i  představení menších 
hudebních souborů do čtyř osob. Rozhlasové 
studio fungovalo již ze začátku září 2019, ale 
vlastně jen díky tomu, že existují mobilní tele-
fony a děti s lektorem na ně nahrávaly své roz-
hlasové vstupy. Od ledna pak začala skupinka 
školního rádia „AvOKÁDO“ pracovat v  zaříze-
ném studiu. 

v  rámci kroužku Digihrátky si děti osahaly zá-
klady programování – přes jednoduché roboty 
(BOOST a MinDSTORMS) a programovací apli-
kaci SCRATCH se seznámily se zadáváním pří-
kazů a algoritmizací. Mimo to si zkoušely praco-
vat se zvukem a učily se v programu AUDACiTY 
stříhat i upravovat zvukový záznam. 

v novém školním roce se budou učit polopro-
fesionální stříhání videa a  „online stream“ pří-
mého přenosu včetně stříhání přenosu ze 
dvou a  více kamer. K  tomu je ve studiu také 
možné klíčovat pozadí třeba právě i do přímé-
ho přenosu. Děti se tak učí pracovat s progra-
mem OBS Studio – což je freeware platforma 
pro broadcasting. v  rámci kroužků Digihrátky 
i  Programování si děti vyzkoušejí také základy 
3D tisku a práci s virtuální realitou. 

Od poloviny října měly kroužky opět fungovat. 
Snad vám časem přineseme pár záběrů a zku-
šeností mladých digi geeků – mladých zapále-
ných iT nadšenců ze Psár .
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Obecní 
knihovna – 
místo pro 
každého z vás

Veronika Peterová

K  našemu velkému potěšení se naše nová 
knihovna a zároveň studovna ZŠ Amos poma-
lu stává komunitním a společenským centrem, 
kde se setkávají všechny generace obyvatel 
i návštěvníků Psár. Rozlehlý prostor plný přiro-
zeného denního světla k  tomu přímo vybízí! 
Stále děláme maximum proto, aby se u  nás 
všichni cítili dobře, a  jsme vděčni za každou 
kladnou odezvu.

Knihovna se stále rozrůstá o  nové vybavení, 
jako jsou sedací vaky nebo pohodlná křesla, 
botníky, věšáky, nové regály apod. Stejně tak 
vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazu-
jeme je těmi nejčtenějšími bestsellery. Můžete 
u nás najít jak nesmrtelnou klasiku, tak spoustu 
žhavých novinek na knižním trhu. 

v  posledním zářijovém týdnu jsme udělali za-
tím největší nákup knih v historii nové knihovny, 
který zahrnuje více než 200 nových svazků do 
oddělení pro děti i  dospělé. (Seznam nových 
knih najdete na str.  40) Do knihovny tak při-
bylo mnoho nádherných dětských knih od prv-
ního a druhého čtení, přes pohádky a humor-
né i  dobrodružné dětské příběhy s  krásnými 

ilustracemi až po současné čtivo pro náctileté 
z kategorie „young adult“. Také regály naučné 
literatury a beletrie pro dospělé se výrazně za-
plnily a aktualizovaly.

Můžete se těšit například na  celé série fan-
tasy příběhů, jako je Sapkowského Zaklínač 
nebo v  poslední době nesmírně populární 
Hra o Trůny R. R. Martina, kouzelné dětské kníž-
ky Lucie Seifertové, nejnovější biografie Milady 
Horákové jdu s  hlavou vztyčenou, tři největší 
trháky Aleny Mornštajnové včetně Hany nebo 
spoustu komiksů – za všechny jmenujme ales-
poň Spidermana nebo Hobita. Rozhodně bude 
z čeho vybírat! O nových přírůstcích vás bude-
me pravidelně informovat.

v nabídce máme také nejnovější čísla různých, 
nejen dětských, časopisů a  celý regál klasic-
kých i  moderních společenských her, které si 

můžete zahrát se svými spolužáky nebo přáteli 
přímo v knihovně. Přestože se knihovní svazky 
neustále rozrůstají o kvalitní čtení, místa na trá-
vení volného času i studium je u nás stále dost. 
Součástí našeho arzenálu je i dětský koutek pro 
malé i větší děti se spoustou hraček. Děti se tak 
mohou zabavit, zatímco rodiče pijí kávu u hraní 
her nebo při čtení knihy.

novinkou je také spolupráce se školním klu-
bem, kterou jsme navázali se zahájením školní-
ho roku. v praxi to znamená, že studenti, kteří 
dochází do klubu, můžou třikrát týdně v odpo-
ledních hodinách využívat knihovnu k aktivitám 
podle vlastního uvážení. K  dispozici jsou jim 
notebooky s připojením na internet a také veš-
keré knihy, časopisy i hry, které knihovna nabízí. 
Do budoucna plánujeme příležitostné progra-
my v  rámci hodin využívaných klubem (jsou 
zčásti společné s návštěvními hodinami pro ve
řejnost, tzn. po a st 13.00–15.00 hod.).

největší změnou je přechod na  elektronické 
průkazky ve formě čipů, které obdrží každý čte-
nář v blízké době po vyplnění krátké přihlášky, 
kterou si můžete stáhnout na psary.cz/stranka/
knihovna. Pro čtenáře to bude znamenat mno-
ho výhod včetně upozornění, že se blíží konec 
výpůjční lhůty, výrazné zkrácení procesu půj-
čování a vracení nebo vyhledávání knih online 
na  nových webových stránkách sck.tritius.cz/
library/psary, které jsou k  dispozici i  pro ne-
registrované. Budete tak mít přehled o  všech 
svazcích, které jsou v  knihovně k  dispozici, 
a v případě přihlášení i možnost danou knihu 
si rezervovat. 

S novými technologiemi přichází také nová ote-
vírací doba knihovny:
•	 pondělí 9.00–12.00 a 13.00–15.00 hod.
•	 úterý 13.00–17.00 hod.
•	 středa 13.00–15.00 hod.
•	 čtvrtek 16.00–20.00 hod.

v případě jakéhokoliv problému nebo dotazu 
se na nás obraťte na e-mail, ve všem se vám po-
kusíme vyjít vstříc. Těšíme se na všechny čtená-
ře i v podzimním čase!

e-mail  knihovna@psary.cz
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Novinky v obecní knihovně 
za 53 000 korun
Aisato, Lisa Luna a ryba
Andrews, Ilona Magie (celá série)
Anýž, Daniel Jdu s hlavou vztyčenou
Atwoodová, Margaret Příběh služebnice
Atwoodová, Margaret Svědectví
Backman, Fredrik Muž jménem Ove
Bagshave, Tilly Zítřek nedoženeš
Bird, Michael Van Goghova hvězdná noc
Boček, Evžen Aristokratka ve varu
Boček, Evžen Poslední aristokratka
Braunová, Petra Eda se nedá
Brensing, Karsten Jak zvířata myslí a co cítí
Brown, Monica Frida Kahlo a její animalitos 
Brynza, Robert Chladnokrevně
Brynza, Robert Noční lov
Březinová, Ivona Chobotem sem, chobotem tam 

(1. čtení)
Collins, Suzanne The Hunger games 1–3
Connelly, Michael Betonová blondýna
Czendlik, Zbigniew Postel hospoda kostel
Čech, Pavel Dobrodružství rychlé veverky 
Čech, Pavel Skoro tucet
Čech, Pavel Tajemství ostrova za prkennou ohradou
Černý, Jiří Světoví Češi 1–2
Dahlke, Ruediger Princip stínu
Defoe, Daniel Robinson Crusoe (Dvojjazyčné čtení 

AJ/ČJ)
Donaldson, Julia Gruffalo
Drijverová, Martina Příšerní nezbedníci (2. čtení)
Dvořáková, Alžběta Herkules na zámku
Dvořáková, Petra Vrány
Epstein, Marek Srabáček
Erben, K.J. Komiksová Kytice
Favilli, Cavallo Příběhy na dobrou noc pro malé 

rebelky
Favilli, Elena Příběhy na dobrou noc pro malé 

rebelky
Ferrante, Elena Geniální přítelkyně (celá série)
Fieldsová, Helen Dokonalé ticho
Fíla, Ivan Rytec kamejí
Fischerová, Daniela Plác! Tác! Bác!
Fischerová, Viola Stern Mengeleho děvče

Flint, Sarah Lháři, lháři
Flint, Sarah Maminčin mazánek
Flint, Sarah Sběratel trofejí
Forsyth, Frederic Liška
Francová, Sylva Áďa spadla do kanálu aneb putování 

dávnou Prahou
Fučíková, Renata Dobrých 100 
Gecková, Iva Osel Siprd
Gecková, Iva Osel Siprd
Genovese, Paolo První den mého života
Goldflam, Arnošt O nepotřebných věcech a lidech
Goldflam, Arnošt Pohádky o nepotřebných věcech 

a lidech
Hájíček, Jiří Plachetnice na vinětách
Hanišová, Viktorie Houbařka
Hartl, Patrik Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Honzák, Radkin Všichni žijem v blázinci
Hosseini, Khaled Lovec draků
Hurdová, Veronika Moje milá smrti
Jonasson, Jonas Analfabetka, která uměla počítat
Jonasson, Jonas Stoletý stařík
Kahoun, Jiří O čertech, medvědech, myškách 

a všech mých přátelích
Kaur, Rupi Mléko a med
Kesslerová, Liz Emily Vichrná (celá série)
Kinney, Jeff Deník malého poseroutky (10 dílů)
Kinney, Jeff Deník malého poseroutky (celá série)
Kol. autorů Bankovkovi
Kol. autorů Letem světovými dějinami - Historie, 

jak jste ji ještě neviděli
Kolář, Pavel Labyrint pohybu
Körnerová, H.M. Hlas kukačky
Körnerová, H.M. Pozlacená klec
Kovář, Karel Kovy iPohádka
Kubašta, Vojtěch Bible
Kubašta, Vojtěch Stolečku prostři se
Kubašta, Vojtěch Tři zlaté vlasy děda vševěda
Kucharská, Nikola Svět zapomenutých zvířat
Landsman, Dominik Deníček moderního fotra
Larson, Hope Minecraft komiks
Lobel, Arnold Pan Sova (1. čtení)
Ludwig, Petr Konec prokrastinace

Lunde, Maja Modrá
Martin, George R.R. Píseň ledu a ohně (celá série)
Matocha, Vojtěch Prašina 
Matocha, Vojtěch Prašina - Černý merkurit
Melville, Herman Moby Dick - Dvojjazyčné čtení Č-A 
Minier, Bernard Na okraji propasti
Mizielinští, A. a D. Mapy: Atlas světa, jaký svět ještě 

neviděl
Moorjani, Anita Musela jsem zemřít
Moriarty, Liane Sedmilhářky
Moriarty, Liane Úplně cizí lidé
Mornštajnová, Alena Hana
Mornštajnová, Alena Hotýlek
Mornštajnová, Alena Slepá mapa
Mornštajnová, Alena Tiché roky
Moyesová, Yoyo Jeden plus jedna
Moyesová, Yoyo Než jsem tě poznala
Moyesová, Yoyo Stejně se vrátíš
Moyesová, Yoyo Zakázané ovoce
Murakami, Haruki Kafka na pobřeží
Nekuda, René Příběhostroj
Nesbo, Jo Nůž
Papoušková, Eva Kosprd a telecí
Pecharová, Lenka Po stopách stoleté dámy
Pilkey, Dav Kapitán Bombarďák 1–5
Pospíšilová, Zuzana Kouzelná třída 
Pospíšilová, Zuzana Školní strašidlo (1. čtení)
Prokůpek, Tomáš Generace 89
Radeva, Sabina O vzniku druhů
Riordan, Rick Percy Jackson (celá série)
Rosling, Hans Faktomluva
Roth, Veronica Divergence 1–3
Rowlingová, J. K. Bajky Barda Beedleho
Rowlingová, J. K. Famfrpál v průběhu věků
Rowlingová, J. K. Fantastická zvířata a kde je najít
Rowlingová, J. K. Harry Potter 1–7
Rowlingová, J. K. Harry Potter a prokleté dítě
Rožek, Filip Gump – pes, který naučil lidi žít
Ruiz, Don Miguel Čtyři dohody
Sapkowski, A. Zaklínač (víc dílů)
Seifertová, Lucie Pohádka o Bruncvíkovi
Seifertová, Lucie Pohádka o Cyrilovi a Metodějovi
Seifertová, Lucie Pohádka o lovcích mamutů
Sharma, Robin S. Mnich, který prodal své ferrari
Schirneck, Hubert No jo, medvěd! 
Schlink, Bernhard Předčítač

Sodomka, Martin Mimoprostor a základy moderní 
fyziky

Sodomka, Martin Mimoprostor a základy moderní 
fyziky

Soukupová, Petra K moři
Soukupová, Petra Klub divných dětí
Soukupová, Petra Nejlepší pro všechny
Soukupová, Petra Pod sněhem
Soukupová, Petra Zmizet
Stará, Ester Koho sežere vlk?
Stará, Ester Koho sežere vlk? – 7 pohádek, jak je 

znáte i neznáte 
Stevens, Chevy Nenechám tě odejít
Stewnerová, Tanya Alea – dívka moře (celá série)
Suchá, Romana Léčivé pohádky pro dětskou duši
Šibík, Jan Raději zešílet v divočině
Šinkovský, Jiří Trikolora
Špaček, Ladislav Dědečku, vyprávěj
Špaček, Ladislav Dědečku, vyprávěj - Etiketa pro kluky 

a holčičky od tří let
Šrut, Pavel Lichožrouti (všechny díly)
Tobin, Paul Můj první komiks: Spider-Man
Tokarczuk, Olga Běguni
Tolkien, J.R.R. Hobit - ilustrované vydání
Tolkien, J.R.R. Hobit - komiks
Tolkien, J.R.R. Pán prstenů (1-3)
Trnka, Jiří Zahrada
Třeštíková, Radka Foukneš do pěny
Tučková, Kateřina Vyhnání Gerty Schnirch
Tučková, Kateřina Žítkovské bohyně
Válková, Veronika Kouzelný atlas putování časem 

(všechny díly)
Váňová, Magda Když ptáčka lapají
Váňová, Magda Mlsná huba
Verne, Jules Tajuplný ostrov - Dvojjazyčné čtení Č-A 
Verne, Jules Vynález zkázy – komiks
Vetešková, Michaela Jak maminka vyprávěla o 20. století
Vondruška, Vlastimil Pomsta bílého jednorožce
Vopěnka, Martin Biblické příběhy pro nevěřící děti
Walliams, David Pan Smraďoch
Wiking, Meik Hygge
Wohlleben, Peter Slyšíš, jak mluví stromy?
Zibura, Ladislav 40 dní pěšky do Jeruzaléma 
Zibura, Ladislav Prázdniny v Evropě
Zibura, Ladislav Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
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Reportáž ze 
školky na návsi

Za třídu Rybiček a Žabiček, Jana Chvapilová

Máme za sebou první měsíc v nové školce!

Adaptací letos neprocházely jen děti, ale také 
paní učitelky. Čekala nás totiž zcela nově zre-
konstruovaná budova s novými třídami a  také 
novým systémem. 

naše nová školka se skládá ze dvou malých 
tříd o 14 dětech. je to třída Rybiček a Žabiček. 
Třídy většinu dne tráví společně, ale na řízenou 
činnost jsou samostatné. Děti se tak vzdělávají 
v menším počtu než je obvyklé, což je pro nás 
samozřejmě velikou výhodou. Prvních několik 
dnů adaptace bylo kvůli nové organizaci celko-
vě trochu náročnějších. Budova nám však při-
nesla spoustu příjemných změn, které jsme rá-
di přivítali. Během teplých dnů v září například 
stačilo jen otevřít dveře a  vyběhnout na  dvo-
reček na ranní rozcvičku. Když nepřálo počasí, 
vyzkoušeli jsme si, jaké to je zacvičit si jógu pod 
střechou na nádherné půdě, kde jsme při pro-
tahování ještě cítili vůni dřeva. Postupem času, 
jak se dokončoval venkovní altán, zabydlovali 
jsme se i  tam, a některé aktivity jsme přenesli 
ven pod pergolu. 

Kromě adaptace jsme se stihli ještě vrhnout i na 
první podzimní témata ...

nejprve jsme se věnovali počasí jako takovému 
a počasí v různých ročních obdobích. O poča-
sí jsme četli pohádku „O neoblíbeném dešt-
níčku“, se kterou jsme poté pracovali. Počasí 
jsme dramatizovali s  padákem nebo také po-
znávali podle zvuku. Pověděli jsme si, jak déšť 
vzniká a na pokusech si ukázali vodu v různém 
skupenství. vyrobili jsme si veselá sluníčka. 
Zajímalo nás také, jací ptáčci na konci léta od-
létají do teplých krajin. Peříčka nám pomohla 
při relaxaci po cvičení, přičemž jsme si navíc 
procvičovali i  názvy částí lidského těla, ale ta-
ké při logopedických chvilkách a  dechovém 
cvičení. všechna nová slova jsme si rytmizova-
li, počítali slabiky a určovali hlásku na začátku 

slova. vyráběli jsme vlaštovky, na kterých jsme 
si procvičovali jemnou motoriku. Děti také plni-
ly úkoly či trénovaly grafomotoriku na pracov-
ních listech, které si zakládaly do svých portfolií. 
Zajímala nás i úroda na zahradě a na poli, kde 
děti vyprávěly, co sbírají na své zahradě za úro-
du nebo co se v září děje kolem nás na polích. 
Každý si pak vymodeloval úrodu podle svého 
výběru a vyrazili jsme na procházku podívat se 
k polím do okolí školky. Mimo jiné jsme objevili 
slunečnici a hodného pána, co nám jí věnoval 
plný kyblík pro sýkorky na zimu! Už teď sbíráme 
podzimní plody, které nám rostou po naší vsi, 
abychom je mohli využít na vyrábění, počítání 
nebo smyslové a jiné hry.

A z čeho máme opravdu velkou radost? Z  to-
ho, že jsme se mohli domluvit s „naší školkovou 
sousedkou“ a můžeme krmit její slepičky přes 
plot, což děti moc baví! 

Les ve škole 
aneb škola 
v lese

Eliška Rejnová

naše škola je již třetím rokem zapojena do 
programu Les ve škole, což je mezinárodní vý-
ukový program o  lese, který probíhá již ve 28 
zemích světa pod mezinárodní organizací LeAF 
(Learning about Forests). Celý program koor-
dinuje vzdělávací centrum Tereza. v České re-
publice je v  programu Les ve škole zapojeno 
více než 400 základních škol, přírodovědných 
kroužků nebo družin. Samotnou výuku na ško-
lách realizují přímo pedagogové v duchu „školy 
hrou“ a aktivního učení. Cílem programu je sblí-
žit děti a přírodu ve prospěch obou. Děti venku 
žasnou, objevují, učí se a díky tomu respektují 
svět kolem sebe. 

Dvakrát se nám již podařilo získat titul Lesní tří-
da a stát se tak patrony nad 10 m2 nového pra-
lesa na ještědském hřebeni. 

v současné situaci dává učení venku a budová-
ní respektu vůči přírodě ještě větší smysl než 
kdy dříve. jednou až dvakrát za měsíc se vydá-
váme na celý den do lesa a celá výuka probí-
há venku. Samozřejmě chodíme ven i na dílčí 
vyučovací hodiny, ale celý den venku v lese je 
pro některé zcela nová zkušenost. Děti v  lese 
počítají, čtou, vymýšlí příběhy, vypráví. 

První třídy nyní žijí příběhy oživlých ponožek, 

které jsou smutné, protože kromě tmy v bačkůr-
kách a botách toho ze světa moc neviděly. Děti 
se s nadšením stávají malými průvodci a vysvět-
lují ponožkám, co vidí, co se děje. Přirozeně roz-
víjí schopnost předávat informace, které si musí 
nejprve v hlavě srovnat. Ponožky se s nimi učí, 
jak se v lese chovat, co na sebe, co do batůžku, 
tvoří si společně „ponožkové desatero“. v lese 
se učí písmenka, počítají, hledají poklady, „pí-
šou“ přírodninami. A  to je jen začátek … Děti 
mají možnost zapojit všechny smysly, přirozeně 
se hýbat a  nenechávat tělo deformovat dlou-
hým sezením ve školní lavici. Zároveň rozvíjí ba-
datelské dovednosti a postupně se učí zazna-
menávat své objevy. 

v současné době je to jedna z mála chvil, kdy 
děti nemusí myslet na roušku, desinfekci rukou 
apod. Pro druhý stupeň je situace ještě horší. 

Že se děti vrací špinavé a spokojené je celkem 
nasnadě. nakonec mě mile překvapila nádherná 
slova jednoho z dětí: „Jéje, to přece není špína, 
to je hlína.“ Takže pokračování zase příště v lese!
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Družina 
na výletě za 
poznáním vody

Lucie Raková, Klára Homolová

Školní rok začal, a tak jsme se rozhodli, že bu-
deme pokračovat tam, kde jsme kvůli koronavi-
ru museli naše aktivity přerušit.

jak už víte, v  loňském roce jsme navázali spo-
lupráci s mysliveckým spolkem Borovina a cho-
dili s  dětmi ke krmelci doplňovat zvířátkům 
dobroty. v  letošním roce budeme v  této akti-
vitě pokračovat a dále dětem rozšiřovat obzory 
i v dalších oblastech.

Po adaptaci nejen prvňáčků ve škole jsme pod-
nikli cestu za poznáním vody do vodního domu 
Hulice.

Po příjezdu paní průvodkyně přivítala děti a po 
krátkém občerstvení jim představila obyvatele 
zdejšího akvária – raky. Děti měly možnost ra-
ky nakrmit, a  tak si je i  lépe prohlédnout. Po 
krmení následovala prohlídka vnitřní expozice 
s  vodními nádržemi, kde mohly děti sledovat, 
jak významný a důležitý je vodní biotop. Že tam 
žijí ryby, žáby, raci nebo tvorové, kteří nejsou 
pouhým okem ani vidět. Ty si děti prohlížely 
pod mikroskopem.

Malí badatelé se také seznámili se skupenstvím 
a koloběhem vody. na speciálním zařízení vy-
tvořili mrak, pozorovali, jak voda odtéká nebo 

se odpaří. vodu také ochutnávali a zjišťovali, jak 
voda z různých zdrojů různě chutná i voní.

Po probádání vnitřní expozice jsme přešli do 
venkovního atria plného herních prvků a vody, 
kde si zábavnou formou děti třeba vyzkoušely, 
jakou sílu voda má nebo jak se čerpá.

Celý program byl ukončen krmením ryb ve 
zdejším rybníku, jehož dno děti pozorovaly ve 
vnitřní expozici. Počasí nám vcelku přálo, a tak 
i  malé zmáčení v  zápalu hry s  vodou nikomu 
nevadilo. Brzy se všichni usušili, a my se mohli 
vydat zpět do školy.

Detektivové 
ze 3. A

Renáta Kizurová

Detektivové ze 3. A se učí venku v prvouce, vý-
tvarce, tělocviku, českém jazyce i  matematice. 
Děti malovaly krajinu u školy, vyráběly a tvořily 
z přírodnin. vznikly krásné obrazy okolní krajiny, 

šperky, závěsné ozdoby i zvířátka. 

Pomocí vlastnoručně vyrobeného okénka 
DeTeKTivOvÉ v  přírodě pozorovali, hledali 
a objevovali, co je osově souměrné. na venkov-
ním hřišti se trénoval běh na 50 metrů. vyšlápli 
jsme také do okolí a zkoumali, co se děje na po-
li. Od místního agronoma se děti dozvěděly 
o sklizni, hnojení, a  také o plodinách, které se 
vysazují v našem okolí. 

Učil nás les
Ranáta Dlouhá

Užít si poslední teplé paprsky, vzdorovat koro-
naviru na čerstvém vzduchu a upevnit vzájem-
né vztahy vyrazili koncem září i čtvrťáci. 

Formou orientační hry si například zopakovali 
nové zářijové učivo předmětu Člověk a  svět. 
Děti si ověřily, že projít danou trasu, plnit přitom 
úkoly a včas se vrátit do cíle není jednoduché 
a  že je potřeba „sáhnout“ pro zodpovědnost, 
spolehlivost, cílevědomost, důvěru v  kamará-
da, ale třeba i rychlost.

v duchu lesa a přírody se pracovalo v matema-
tice i českém jazyku. no a tvořivou tečkou byly 
realizace architektonických záměrů v  lese, kde 
děti v týmech dle své fantazie tvořily z přírodnin.

Počasí se vydařilo, děti byly skvělé a  výborná 
svíčková omáčka ve školní jídelně už byla jen 
třešničkou na dortu.
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Na souši 
i po vodě

Michaela Gasior

K učení venku patří i výjezdy, tentokrát turistic-
ko-adaptační a vodácký. v základní škole Amos 
je pro nás důležité nabízet kromě znalostí, kte-
ré získají žáci přímo ve škole, i možnost výuky 
venku. Kromě nejrůznějších vycházek, exkurzí, 
realizace tematických dní v okolí školy do této 
oblasti vzdělávání patří i  nejrůznější výjezdy, 
které v  průběhu školního roku pro jednotlivé 
ročníky společně realizujeme. některých akcí, 
jako je třeba škola v přírodě, se účastní společ-
ně celá škola, jiné jsou určeny pouze pro jed-
notlivé ročníky. jedním z  hlavních cílů těchto 
výjezdů je umožnit dětem společně se setkávat 
a  prohlubovati vztahy mezi sebou, ale i  s  vy-
učujícími v  prostředí, které je mimo budovu 
školy. Důležité je také vyzkoušet si teoretické 
znalosti z  průřezu některých předmětů v  pra-
xi. vzhledem k tomu, že výjezdy, které realizu-
jeme, spadají také do kategorie sportovních 
kurzů, dáváme žákům možnost prožít si v par-
tě spolužáků něco, co třeba s  rodinou běžně 
nepodnikají. některé aktivity, jako je například 
celoškolní bruslení, hravé lyžování v Chotouni 
pro prvňáčky, inline bruslení pro druháčky či 
lyžařské kurzy pro žáky 5. a 7. ročníků, mají již 
své pevné místo v nabídce pro daný ročník, jiné 
spolu s tím, jak se rozrůstá druhý stupeň školy, 
byly realizovány letos prvně. jednalo se o turi-
sticko-adaptační výjezd žáků 6. ročníků a  také 
o  turisticko-vodácký pobyt žáků 8. třídy naší 
školy.

Žáci vyráželi nalehko ve středu ráno od školy 
splnit hlavní úkol dne, a  to přepravu po svých 
i vlakem do tábořiště. Přestože oba ročníky po-
jil stejný směr cesty, každá třída své putování 
směrem ke kempu Sázavský ostrov realizova-
la po své ose. jedny zlákalo romantické oko-
lí Zahořanského potoka s  možností brodění, 
kterému počasí přálo. Druzí zamířili nedale-
kými lesy směrem k  městu jílové a  středeční 
odpoledne ještě využili k  návštěvě sklárny ve 
městě Sázava, která by jim vzhledem k vodác-
ké turistice utekla. Zavazadla spolu se stany, 
karimatkami a polní kuchyní byla odvezena do 
kempu, kde čekala na naše poutníky. Po přícho-
du nás neminula další důležitá etapa dne, a to 
postavení stanů, které poskytly přístřeší před 
rozmary komárů i  chladnějších nocí končícího 
léta. některé třídy se ještě vydaly na obhlídku 
pamětihodností, jiné využily pozdní odpoledne 
k relaxaci. Oběd z ešusu, večerní opékání vuřtů, 
využití krásného prostoru a  zázemí kempu ke 
společným aktivitám, pozorování života v řece, 
podvečerní koupání a nakonec i zpívání u ohně 
jsou jen zlomky vzpomínek na první prosluněný 
den pobytu.

ve čtvrtek ráno jsme si dali čerstvé rohlíky, pro 
něž nám došli s  panem učitelem kluci, které 
ranní déšť vytáhl ze stanu dříve než ostatní. 
Ranním táborem zavoněl ovocný čaj z kotlíku. 
všichni jsme si převzali svačiny a vyrazili do dal-
šího dne. Šesťáky čekala výprava za pamětihod-
nostmi města Sázava. Prohlídka kláštera se 
zajímavým a  poutavým vyprávěním průvodky-
ně a  exkurze do sklárny měly u  zúčastněných 
úspěch. Osmáci popojeli vlakem do Ledečka, 
kde se nalodili do připravených plavidel, a po 

důkladné suché přípravě a  instruktáži splou-
vali úsek řeky Sázavy, který končil v  kempu. 
Po doplutí i  doputování jsme trávili podvečer 
v  táboře, vařili pravý kotlíkový buřtguláš, těšili 
se na grilovanou kýtu k večeři a připravovali se 
na  večerní diskotéku, která proběhla na  pláži 
u  řeky za svitu hvězd i  romantických luceren. 

Pak už jen na kutě, zapnout spacáky až ke krku 
a probudit se do posledního, trošku chladného 
rána. nakonec vše zabalit a vydat se na cestu 
zpět do školy. Co dodat? Snad jen, že to bylo 
fajn a  příští rok se pokusíme podobný výjezd 
zorganizovat znovu. jen poptáme o trošku tep-
lejší noci … nebo alespoň spacáky.

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
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Čtyři roky 
s Michaelem

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel

Už je to více než 4 roky, co jsme otevřeli dětskou 
skupinu Michael. Začínali jsme v  prostorách 
na faře v Dolních jirčanech. Ta se má však opra-
vovat, a tak jsme se letos po výzvě obce mohli 
přesunout do prostor ve staré škole. Postupně 
se u nás vystřídalo více než 35 dětí a bylo per-
fektní vidět jejich posun a  vše, co v  rámci na-
ší malé skupinky zvládli. nejen ve spolupráci 
a  interakci s  dalšími vrstevníky děti rozvíjely 
své dovednosti, ale každé samo se posunulo 
ve své sebeobsluze. velký důraz u nás klademe 
na první okamžiky ve skupince. Adaptace je ví-
ce než důležitá, zvláště u nejmenších dětí, kte-
rým se věnujeme. vždyť k nám docházejí i děti, 
které ještě nemají 2 roky. Ty úplně nejmenší 
děti mohou začít v mikrojeslích Rafík a zhruba 
od roku a 8 měsíců většinou zvládnou také dět-
skou skupinu. 

Zájem dítěte je pro nás vždy na prvním místě. 
Rodiče jsou u nás vítáni a jejich potřebám je na-
sloucháno. Adaptace vlastně může proběhnout 
jen díky spolupráci s  nimi. nesnažíme se však 
rodiče nahradit nebo jakkoliv překonat. Určitým 
směrem je pouze doplníme a dítě má možnost 

zvykat si na nové interakce. Za zásadní hodnotu 
dětství považujeme svobodnou a  volnou hru, 
možnost projevu a sebevyjádření. Důvěřujeme 
dětem, že vše, co dělají, má svou příčinu.

neuplatňujeme žádné zásadní novinky ve vý-
chově ani při hře. Důležitá je samostatnost 
a soběstačnost, jak to jen jde, učíme děti zvlá-
dat první konflikty, a  to nejen ty mezi dětmi, 
ale také ty vnitřní. Projev dětských emocí je 
bezprostřední reakcí na  to, co se děje kolem 
dítěte i  v něm. Dbáme na  estetiku vybavení 
a  hraček. Upřednostňujeme přírodní materiá-
ly. Používáme ekologické hygienické a  čisticí 
prostředky všude, kde je to možné. Stravu pro 
děti odebíráme v MŠ Štědřík a ze zkušeností již 
víme, že to jsou vyvážená a zdravá jídla bez zby-
tečných umělých aditiv a dochucovadel. Právě 
podle zásad zdravé výživy pro nejmenší dě-
ti. Samozřejmě pobyt venku a  přirozená péče 

o prostředí, ve kterém žijeme, je také důležitou 
součástí našeho programu.

Právě teď v září k nám začaly chodit další děti. 
Zvykají si. je teď docela časté na vycházce sly-
šet otázku: „Píde manka?“ Ale brzy už si zvyk-
nou na  děti kolem sebe, na  maminku budou 
stále čekat, ale už je to nebude tolik zaměstná-
vat. Postupně poznají, že maminka nebo tatínek 
dorazí, a to právě tak akorát, v ten správný čas 
. Těšíme se na další školní rok a doufáme, že 
se i z té epidemie naše země a vlastně celý svět 
do jara dostane a  nebudeme muset tak jako 
na jaře minulého roku zavírat. 

Chceme také poděkovat všem rodičům a těm, 
kteří s námi sympatizují, za důvěru a podporu. 
Rovněž také programu OPZ a ministerstvu prá-
ce a sociálních věcí za podporu rodin, díky které 
mají rodiče nízké ceny za péči o děti. A rovněž 
patří dík obci, panu starostovi váchovi a  paní 
místostarostce Běťákové za dobrou spoluprá-
ci a možnosti, které nám nabídli. velký dík pa-
nu faráři Kryštofovi, který nás po 4 roky nechal 

na faře a odložil tak na krátko plánované opravy. 

Pokud nás s  dětmi potkáte, určitě se zastav-
te na slovíčko nebo nás můžete jen pozdravit. 
Děti z dětské skupiny Michael a chůvy Hanka, 
jana i Renka vám rádi popřejí příjemný den. 

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174

Přijmeme řidiče skupiny C !
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Úvodník

Památky ve Francii

Rybářský ráj

Louvre
Museum de Louvre se nachází v 
Paříži na pravém břehu řeky Seiny. 
Je to jedno z nejhezčích muzeí na 
světě.

A co v něm můžete vidět? Jsou to 
obrazy od slavných malířů jako byl 
Rembrandt, Tiziano, Rubens, Raf-
fael a mnoho dalších. Jsou tu také 
egyptské sarkofágy a další před-
měty ze  starého Egypta. Nesmíme 
zapomenout ani na nejslavnější 
portrét všech dob - Mona Lisu od 
Leonarda da Vinci, který patří k 
nejobdivovanějším obrazům na 
celém světě.

Vítězný oblouk
Vítězný oblouk je prostředním ze 
tří pařížských oblouků tvořících 
tzv. Velkou osu. Dalšími oblouky 
jsou Carrousel v Tuilerijských za-
hradách v blízkosti Louveru a mo-
derní La Grande Arch ve čtvrti La 
Defénse. Oblouk Carrousel i Vítěz-
ný oblouk byly postaveny z pod-
nětu Napoleona na oslavu jeho 
vítězných bitev, především bitvy u 
Slavkova v roce 1815. Je to druhý 
největší vítězný oblouk na světě a 
jeden z nejznámějších monumen-
tů Paříže.

Notre-Dame
Katedrála Notre-Dame de Paris 
(Katedrála Panny Marie, chrám 
Matky Boží) se může chlubit titu-
lem nejnavštěvovanější památky 
ve Francii, počtem návštěvníků 
překoná dokonce i neméně slav-
nou Eiffelovu věž. Bývá označová-
na jako skutečné srdce Paříže. Leží 
na ostrově Cité a ve 13. století byla 
velice důležitým poutním místem 
nejen pro francouzské věřící.

Francie je jedna z nejvyhledáva-
nějších rybářských destinací. Díky 
dlouhým řekám a velkým rybám je 
tato destinace mezi rybáři považo-
bána za učiněný ráj.

Mezi nejznámější místa patří hlav-
ně řeka Rhôna, její ramena Malá a 
Velká Rhôna a velká jezera. Ryba-
ření ve Francii je známé díky ob-
rovským sumcům, někdy i přes 2,5 
m dlouhým. Francie se také může 
chlubit kapitálními kapry někdy i 
přes 30 kg. 

Sumci se zde chytají výhradně z 
lodí popřípadě z malých písčitých 
pláží, protože je zde na většině 
míst národní park. Na této řece 
chytal například Jakub Vágner, 
světoznámý rybář. Francie jako ta-
ková je sen každého rybáře a kaž-
dý by se chtěl do Francie alespoň 
jednou vydat.

Tomáš Sklenář a Ondřej Tománek

Milí čtenáři,

přes první vlnu koronaviru jsme si 
sice dali menší pauzu, teď jsme ale 
zpátky i se spoustou nových členů, 
připraveni zase tvořit. Letošní čís-
la budou trochu odlišná od těch 
předchozích, stanovili jsme si to-
tiž celkové téma pro tento ročník 
– cestování. Když teď tak úplně 
nemůžeme vyrazit do cizích kra-
jin, rozhodli jsme se různé země 
navštívit aspoň v jednotlivých 

číslech. Hned jako první nás čeká 
Francie a můžete se těšit na tema-
tický recept, komiks nebo spojo-
vačku a mnoho dalšího. Současná 
situace samozřejmě dolehla i na 
naši redakci, osobně jsme se letos 
sešli jenom jednou a jinak číslo při-
pravujeme na online schůzkách. I 
tak se ale snažíme odvést co nej-
lepší práci. Teď už ale neotálejte, a 
utíkejte číst! Anna Krbcová

Honza Lidický a Jeník Sklenář
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Francouzské croissanty
BUDEŠ POTŘEBOVAT:

Listové těsto, nuttelu, jedno vejce, 
řezáček na pizzu, nůž, menší misku 
nebo hrnek, prkénko na krájení, 
plech, mašlovačku a zástěru (po-
kud máš)

3. Odřízni trojúhelníčky a poodsuň 
je od sebe.

4. Nařízni těsto uprostřed nejkratší 
strany, stačí 1 cm.

5. Půl centimetru od naříznuté 
rýhy, namaž trochu nuttely na kaž-
dý trojúhelník.

6. Zabal těsto od nejkratší strany až 
ke špičce.

7. Pak croissant malinko ohni, aby 
tvarem připomínal bumerang.

8. Pokud budeš chtít, můžeš spo-
jit dva odkrojené trojúhelníky po 
stranách a vytvořit tak šestý cro-
issant.

9. Croissanty přesuň na plech a 
potři je vajíčkem rozkvrdlaném v 
misce.

10. Pak už jen stačí předehřát si 
troubu na 200°C a vložit do ní 
plech s croissanty.

11. Peč na 200°C cca 20 minut.
Fany Běťáková

Letní dovolená
Tento malý článek vám poví, kam 
se tohle léto vypravit.

Na prvním místě bych rozhodně 
doporučil hlavní město Francie 
Paříž, která překypuje skvělými 
historickými oblastmi, jako je Lou-
vre, kde se odehrával děj knihy a 
zároveň filmu Šifra mistra Leonar-
da, také bych doporučil navštívit 
Eiffelovu věž, která je mezi turisty 
velmi oblíbená .

Na druhém místě bych rozhodně 
doporučil si udělat výlet po řece 
Loaře. Kolem ní jsou krásné zámky, 
které stojí zato navštívit.

Na třetím místě bych doporučil 
město Lyon, moc pěkné město se 
spoustou turistických atrakcí a pě-
tihvězdičkových hotelů.

Mikuláš Fremunt

Tipy na výlety
Zimní dovolená

Francouzská lyžařská střediska pa-
tří mezi ty největší a nejrozsáhlejší 
na celém světě. Na prvním místě 
je třeba zmínit lyžařskou oblast 
Tři údolí (Les Trois Vallées), která 
má přes 600 km sjezdovek a 200 
lanovek, jež dohromady vytvářejí 
takzvaný houpačkový systém. Ten 
propojuje tři údolí: Courchevel, 
Méribel a Val Thorens/Les Menui-
res. 

Zřejmě nejznámější středisko v 
oblasti Tři údolí se jmenuje Val 
Thorens, což je nejvyšší středisko 
Evropy, neuvěřitelných 2300 met-
rů nad mořem.

A PROČ TAM VLASTNĚ JET?
Ve Francii mají výborné jídlo, dob-
ré víno a řadu historických pamá-
tek. Ani v kultuře a přírodní pest-
rosti tato země nijak nezaostává. 
Překvapí vás také množství pamá-
tek, jako například Grenoble ležící 
uprostřed francouzských Alp, a 
když už tam budete, nezapomeňte 
se svést nejstarší evropskou lanov-
kou až do pevnosti Bastilie.

Max Fremunt

POSTUP:
1. Připrav si listové těsto a rozpro-
stři ho na prkénko na krájení.

2. Naznač si na těstě polovinu a 
dokresli trojúhelníčky tak jako já.
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Francouzská spojovačka

Kristýna Janečková

Eifellova věž je neznámější dominantou 
Paříže – v souvislosti s tímto romantiky 
tolik vyhledávaným městem nalezne-
me Eifellovku téměř všude. Kdo někdy 
do Paříže zavítal, uvedenou dechbe-
roucí památku bezesporu navštívil. 
Včetně antény měří 324 metrů a své-
ho času šlo o nejvyšší stavbu světa. 
Toto světové prvenství si držela od 
svého dokončení v roce 1889 až do 
roku 1930, kdy ji pokořil mrakodrap 
Chrysler building. V současné době 
již zdaleka nejvyšší není – aktuální 
vůdce mrakodrap Burdž Chalífa ji 
se svými 828 metry převyšuje více 
než 2,5 krát! Ovšem ten na rozdíl 
od Eifellovky postrádá to roman-
tické starobylé kouzlo. :) 

Eiffelova věž je pojmenována 
po svém autorovi Gustavu Eif-
felovi a byla postavena u příle-
žitosti stého výročí Velké fran-
couzské revoluce a světové 
výstavy, která se roku 1889 
v Paříži konala. Vyhlídka z 
věže na romantické město 
byla tak úchvatná, že za 
první týden ji navštívilo 

téměř 29 000 návštěvníků a to i přes to, 
že ještě nefungoval žádný výtah. Není 
bez zajímavosti, že původní životnost 
věže byla pouhých 20 let a poté měla 
být zbourána, takže se na přelomu sto-
letí objevila řada spekulantů, kteří ji 
chtěli prodat do sběru a je dobře že 
se tak nestalo. Eiffelovka však kromě 
turistické atrakce získala i další stra-
tegické významy (původně sledo-
vání počasí a radiotelegrafie, poté 
rozhlasový a televizní vysílač) a 
přežila dodnes. Věž je pravidelně 
rekonstruovaná každých 7 let a na 
její údržbu vždy padne přes 50 
tun barvy. V současnosti je nejen 
turistickým i kulturním centrem. 
Světelné efekty promítané na 
věž o svátcích jsou fakt boží a 
vyjadřují nálady společnosti. 

Rozhodně stojí za to ji vidět – 
ti, co ji už na vlastní oči spatři-
li, určitě ví, o čem mluvím. A 
nemyslete si, malá opravdu 
není. Je to pořádný gigant, 
který se tyčí do výšky a svou 
anténou propichuje oblaka 
(…nebo alespoň skoro.:D)
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Komiks

Marek Sonin
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14. července 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka MP 
jesenice oznámení o  vozidlech, jejichž řidiči 
nerespektují dopravní značení v  ulici Pražská 
a Psárská, kam je vjezd zakázán z důvodu probí-
hajících stavebních úprav na pozemní komunika-
ci. Strážníci na místě tyto hříšníky zastavili a pro-
jednali jejich protiprávní jednání dle zákona.

17. července 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka 
MP  jesenice oznámení o  motorovém vozidle, 
jehož řidič jezdí rychlou a nebezpečnou jízdou 
po silnici č. 105, ulice Pražská, která spojuje ulici 
Budějovickou a obec Dolní jirčany, čímž ohro-
žuje bezpečnost silničního provozu. Strážníci 
ihned vyjeli na místo, kde zjistili, že neukázněný 
řidič na sebe svým počínání upoutal pozornost 
hlídky projíždějících policistů, kteří jej zastavili 
a řešili. 

31. července 
v  dopoledních hodinách přijala hlídka 
MP  jesenice oznámení o  dronu, který létá 
nad objekty v lokalitě na Skalce, Dolní jirčany. 
na místo společně se strážníky dorazila i hlídka 
PČR jesenice. na nedaleké louce byly zjištěny 
dvě osoby, které dron na dálku ovládaly, a dle 
jejich sdělení měly ke své činnosti povolení 
Úřadu pro civilní letectví. Prověření povolení 
bude provádět policie právě na  tomto úřadě, 
který následně zahájí šetření, zda činnost těch-
to osob byla v  mezích vydaného povolení. 
Událost si převzala PČR k dalšímu řešení.

29. července 
mělo šťastný konec oznámení majitelky jedno-
ho rodinného domu v ulici K Lůžku, která měla 
důvodnou obavu, že se v nočních hodinách po 
jejím pozemku a poté i v domě někdo pohybu-
je. Přivolaná hlídka strážníků na  místě proved-
la kontrolu okolí nemovitosti a  dále pak spolu 

s majitelkou i pozemku a vnitřních prostor do-
mu, kde ale naštěstí nezjistili přítomnost žádné 
cizí osoby. 

6. srPna 
v  odpoledních hodinách vyjížděla hlídka 
MP jesenice společně s ostatními složkami iZS 
do ulice Pod vápenkou, kde na  jednom z po-
zemků během pracovní činnosti spadl muž 
ze  žebříku na  oplocení a  způsobil si vážné 
zranění dolní končetiny. Strážníci po příjezdu 
na  místo asistovali posádce vozu RZS při po-
skytnutí první pomoci zraněnému muži, který 
byl poté převezen do nejbližšího lékařského 
zařízení.

12. srPna 
vyjížděla hlídka MP jesenice společně s ostat-
ními složkami iZS do ulice Psárská, kde došlo 
k zavalení dvou dělníků zeminou během výko-
pových prací při rekonstrukci stávající pozemní 
komunikace. Zranění jednoho z nich byla nato-
lik vážná, že zasahující posádka RZS na  místo 
přivolala helikoptéru, která jej urychleně trans-
portovala do odborného lékařského zařízení. 
Strážníci společně s policií zajistili místo událos-
ti proti vstupu nepovolaných osob až do ukon-
čení všech úkonů. 

13. srPna 
převzala hlídka MP jesenice psa nalezeného 
v  ulici Kutná. Strážníci jej společně s  oznamo-
vatelkou podle čipu identifikovali a vyrozuměli 
majitelku zvířete. Ta si svého pejska ve večer-
ních hodinách od strážníků převzala.

6. Září 
převzala hlídka MP jesenice psa nalezeného 
v  ulici vysoká. Strážníci jej umístili do poho-
tovostního kotce a  vyrozuměli odpovědného 
pracovníka obce. ve večerních hodinách hlídku 
telefonicky kontaktovala majitelka, které se pes 
zaběhl a jež si jej po provedení nezbytných zá-
konných úkonů od strážníků převzala.

9. Září 
přijala hlídka MP jesenice od PČR žádost o sou-
činnost ve věci prověření podezřelého vozidla 
stojícího v ulici ve Stráži, Psáry. Strážníci po pří-
jezdu na místo zjistili ve vozidle spícího muže, 

toho vzbudili a zjistili jeho totožnost. Po prove-
dení nezbytných zákonných úkonů hlídka zpět-
ně vyrozuměla PČR o zjištěných skutečnostech. 
Dalším šetřením bylo zjištěno, že muž ani vozi-
dlo nejsou vedeni v evidenci pátrání po osobách 
a odcizených vozidlech. jelikož na místě neby-
lo zjištěno protiprávní jednání, byla po dohodě 
s policií celá událost ukončena. 

12. Září 
v ranních hodinách poskytla hlídka MP jesenice 

součinnost PČR jílové u  Prahy při pátrání po 
mladíkovi, jehož matka přijala na mobilní tele-
fon od svého syna tísňovou zprávu a  z obavy 
o  jeho život událost oznámila přes linku 158 
policii. Při pátrání v místě bydliště mladíka bylo 
zjištěno, že mobilní telefon, ze kterého odesí-
lal zprávu matce, byl lokalizován mimo místní 
působnost MP jesenice, proto si celou věc pře-
vzala PČR k dalšímu opatření. 

Ohlédnutí 
za létem
Ráda bych využila náš Psárský zpravodaj k po-
děkování psárským myslivcům za báječný pro-
žitkový a vzdělávací program pro děti z našeho 
letního příměstského tábora nejen S jÓGOU 
2020.

na naše děti čekalo množství ukázek bohatství 
lesa, bylin, myslivecké kynologie a  myslivecké 
řeči. velký úspěch slavila orientační hra s množ-
stvím stanovišť a otázek, kde na konci na každé-
ho čekala sladká odměna. 

všichni jsme vnímali, s  jakou láskou a  energií 
pečují myslivci o les a vše živé v něm. Děkujeme, 
jsme rádi, že takoví lidé v našem okolí existují!

S úctou Šárka Vítovcová, Helena Olmerová, 
Šárka Olmerová, Eva Dodrvová a děti

městsKá POlicie 
jesenice

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice
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těchto složitých zásahů probíhá ve vzorné spo-
lupráci všech složek iZS. S většinou příslušníků 
se známe osobně, můžeme se na  sebe plně 
spolehnout. velký díl pomoci se nám dostává 
od strážníků Městské policie jesenice. jsou 
vždy na místě zásahu, zajistí řízení dopravy a in-
formují nás o  nebezpečí a  případných zraně-
ních. 

Takovéhoto společného zásahu všech složek 
jsme se účastnili ve Psárech při záchraně děl-
níka zavaleného ve výkopu. Zásahy tohoto typu 
patří k velice složitým a pro záchranáře nebez-
pečným. vyjíždí k nim specialisté z říčan či vy-
prošťovací tým USAR z Prahy. Po příjezdu našich 
hasičů byl dělník již částečně odhrabán od vrst-
vy těžkého jílu. nestabilní stěna byla improvi-
zovaně zajištěna. Zdravotní stav zraněného mu-
že se z důvodu vnitřního zranění začal prudce 
zhoršovat. Bylo rozhodnuto o jeho urychleném 
vyproštění z výkopu a následné resuscitaci, kte-
rá byla úspěšná. v  rychlém tempu následoval 
transport zajištěného zraněného na psárské hři-
ště, kde přistál vrtulník Letecké záchranné služ-
by. Zde došlo k přeložení a odletu vrtulníku do 
traumacentra v Praze. Zraněný dělník měl štěstí, 
přežil. 

O velké náhodě může hovořit i občan ze Psár, 
který spadl ze žebříku tak nešťastně, že zů-
stal napíchnut nohou na  ocelovém plotovém 

prvku. Pán byl při vědomí a plně spolupracoval. 
Plotový díl byl odstřihnut a  zraněný odnesen 
do vozidla záchranné služby. 

Zásahů bylo dost a většina úspěšných. i  tak si 
najdeme čas na své další aktivity. U požárního 
sportu kvůli covidovým opatřením z většiny zá-
vodů sešlo. jediný závod se konal v Pikovicích 
a naše družstvo veteránů obsadilo pěkné čtvr-
té místo. našel se čas i na moto výlety. Kolem 
Čech, Pekelné doly nebo výlet na jižní Moravu 
vždy nadchnou a  pomůžou vyčistit hlavu. 
Účastnili jsme se i Pohádkového lesa, který se 
poprvé obešel bez zásahu, tedy bez ošetření 
odřeného kolene malých závodníků. 

v  říjnu nás čeká mnoho výcviků a  kvůli proti-
epidemickým opatřením i další omezení a nové 
druhy zásahů.

S  dobrou partou jirčanských dobrovolných 
hasičů se všechny zásahy dají bezpečně zvlád-
nout. Díky vám, kluci …

Dopravní 
nehody  
varují

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Poslední hezké dny a suché silnice využívají do 
poslední chvíle motorkáři. Bohužel jsou jedni 
z nejzranitelnějších účastníků provozu na komu-
nikacích. Do konce září, kdy naše jednotka pře-
kročila šedesát výjezdů od začátku roku, jsme 
zasahovali třikrát v jednom týdnu při dopravní 
nehodě s  účastí motorkáře. je smutné, že se 
vždy jednalo o nehodu se zraněním. většinou 
byl motorkář přehlédnut řidičem osobního au-
tomobilu nebo uklouzl po rozlité naftě na kru-
hovém objezdu v jesenici. Štěstí v neštěstí měl 
další z neméně ohrožených účastníků doprav-
ního provozu, a  to cyklista. v jesenici byl sra-
žen kamionem. Odneslo to jen kolo, cyklista 
byl ihned ošetřen okolo projíždějící posádkou 
sanitky. naše jednotka pomohla s transportem 
zraněného do sanitky. 

velký nárůst jsme zaznamenali u výjezdů k do-
pravním nehodám osobních a  nákladních vo-
zidel. Při tragické nehodě na Pražském okruhu, 
kdy řidič dodávky přehlédl směrovou šipku 
silničářů, již bohužel nebylo řidiči pomoci. v le-
sích nad Libří, směrem na Radlík, se nám poda-
řilo společně s  jednotkou profesionálních ha-
sičů z jílového zachránit dvě osoby při čelním 
nárazu autobusu do osobního vozidla. Za pou-
žití hydraulického vyprošťovacího zařízení bylo 
provedeno odstranění dveří a střechy vozidla. 
Zdravotníci zajistili zraněné a  následovalo še-
trné vyproštění a  transport do sanitky. většina 

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 
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Floorball 
Academy

Vít Voltr

„Ve Floorball Academy uděláme vše proto, aby
chom umožnili dětem pohyb,“ říká manažer 
projektu Daniel Menhart.

Dnešní doba není pro organizaci pohybu leh-
ká. Daniel Menhart je manažerem projektu 
Floorball Academy a  společně se svými kole-
gy trenéry připravuje pro více než stovku ho-
lek a kluků z Psár a dalších obcí v okolí Prahy 
obecně sportovní a florbalové tréninky, turnaje, 
kempy i další akce.

Danieli, jaké to je plánovat sezonu v dnešní ne-
jisté době?

je to samozřejmě hodně těžké. Uvědomujeme 
si, že tréninky i všechny naše další akce mohou 
být každým dnem přerušeny. Také nám uby-
lo dětí, protože hodně rodičů se bojí přihlásit 
svou ratolest na  sportovní kroužek. i  tak ale 
děláme vše pro to, abychom prožili pěknou 

sezonu plnou sportu a dětské radosti.

Přijali jste na  svých akcích nějaká speciální 
opatření?

Samozřejmě plníme všechna nařízená hygie-
nická opatření, při cestě vnitřními prostory před 
a po tréninku nosí děti roušky, ve všech tělocvič-
nách máme k  dispozici dezinfekci a  snažíme 
se, aby se jednotlivé skupiny dětí nepotká valy. 
jsme připraveni splnit i  všechna další naříze-
ní vlády a příslušných orgánů a  trénovat vždy, 
když to alespoň trochu půjde.

Co když vám vláda přikáže tréninky přerušit?

Když to bude nutné, jsme připraveni trénování 
přerušit. Pokud by ale bylo možné scházet se 
třeba v menším počtu, tak tréninkové skupiny 
rozdělíme. Pracujeme i s variantou, že se bude 
možné potkávat jen venku. Pokud by to tak by-
lo, nabídneme dětem různé venkovní hry ne-
bo výlety a procházky. věříme, že pro ně bude 
přínosné i to, že se sejdou a společně se svým 
trenérem si trochu zablbnou venku.

Proč by rodiče měli své děti přihlásit do 
Floorball Academy i v téhle době?

Především si myslíme, že pohyb, kterého je 
na každém tréninku vždy plno, je tou nejlepší 
prevencí nejen proti koronaviru, ale i proti dal-
ším nemocem. v tom s námi souhlasí i odbor-
níci ze Státního zdravotnického ústavu. na tré-
nincích si také holky a kluci užijí spoustu zábavy 
a odreagují se od všech zpráv o koronaviru. ne 
nadarmo se říká: „Veselá mysl, půl zdraví.“

Mohou vám v  dnešní době nějak pomoci ro-
diče vašich členů nebo další obyvatelé obce?

nejvíce nám pomůže, když nám dáte důvě-
ru a  přihlásíte své děti na  tréninky Floorball 
Academy. v  Psárech mladší skupina dětí od 
šesti do devíti let trénuje ve středu a pátek od 
15 do 16 hodin v  tělocvičně základní školy. 
Starší skupina potom vždy o  hodinu později. 
v pátek od 17 do 18 hodin nabízíme možnost 
trénovat i dorostencům starším 15 let. Bereme 
všechny florbalové nadšence, na zkušenostech 

nezáleží. nejmladším dětem od čtyř let potom 
nabízíme všeobecně sportovní tréninky GYM 
ACADeMY, které mohou sloužit jako příprav-
ka do budoucna pro jakýkoliv sport. Přihlášení 
na všechny tréninky je možné na našem webu 
www. floorballacademy.cz. Taky se můžete kdy-
koliv zdarma přijít podívat na ukázkovou hodi-
nu. věříme, že se vám u nás bude líbit.

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
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Přenechám hrob 
na hřbitově  

v Dolních Jirčanech vhodný 
pro uložení několika uren. 

Tel. 731 441 596
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