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Obsah slOvO na úvOd

vážení obyvatelé, milí sousedé,

prázdninové měsíce utekly jako voda, blíží 
se nový školní rok a s ním nejenom návrat do 
školních tříd po dlouhé koronavirové pauze, 
ale i do práce po dovolených.  věřím, že jste si 
všichni v  rámci možností odpočinuli a načer-
pali nové síly. 

Během léta jsme finišovali s dokončením pro-
jektu rekonstrukce staré školy, která již od září 
začne sloužit našim nejmenším dětem z dět-
ských skupin a  mateřské školy. Byť to byla 
práce hektická a náročná, výsledek nám dělá 
radost, stejně jako to, že historická budova, 
která již více než 300 let sloužila pro vzdělá-
vání, po roce uzavření opět ožije a bude plnit 
svůj účel.  

naopak velkou starost mi dělala rekonstrukce 
krajské komunikace pražská/psárská. Již v mi-
nulém čísle jsem si postěžoval a  těžko se mi 
volí slova i dnes. rekonstrukci krajské komuni-
kace provádí středočeský kraj a obec vkládá 
do této komunikace svoji posílenou kanali-
zační stoku a  nový vodovodní přivaděč. Dle 
našeho názoru došlo k několika pochybením. 
stavba neprobíhá v tempu a kvalitě, v jaké by 
prováděna být měla. načasování a koordina-
ce dopravních staveb v  okolí vede k  tomu, 
že obyvatelé jižní části přípražského regionu 
jsou výrazně a  dle mého názoru i  zbytečně 
omezováni. Je mi vyčítáno, že mé útoky na 
středočeský kraj jsou účelové a souvisí s blí-
žícími se krajskými volbami. Jsem přesvědčen, 
že účelově nepřeháním, a  naopak pravdivě 
tlumočím rozhořčení našich občanů. Do es-
kalace problému jsme již zapojili i  právního 
zástupce obce. stále však doufáme, že se prů-
běh realizace této investiční akce zlepší.  

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

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 zpravodaj 
do schránek neroznáší, mohou si ho vyzved-
nout na obecním úřadě, v trafice nebo ve 
sběrném dvoře.

Kalendář aKcí
seTříDěno PoDle DaTa konání

18. 9., 13.00
třináctka znovu 
otevírá
klub Třináctka

5. 9., 13.00
Pohádkový les
pohádková louka u mostku

19

20
23. a 30. 9., 18.30
Pivo se starostou

26. 9.
svatováclavské 
 posvícení
dolnojirčanská náves

10. 10.
3 v 1 – farmářské trhy, 
dýňobraní, noční 
bojovka

14

22

23

Třináctka
SENIORŮ
KLUB

2.–3. 10.
volby do 
Zastupitelstva 
středoč. kraje
OÚ psáry

17. 10.
havelské posvícení
hřiště v psárech

11

17

Tradice se musí dodržovat, ať je doba jakákoliv :-) Pohádkový les se již stal jednou z těch tradic, které
neodmyslitelně patří k začátku podzimu v Psárech a Dolních Jirčanech. Nejinak tomu bude i letos, proto
si Vás dovolujeme pozvat na již 9. ročník této dětmi i dospělými oblíbené akce, která se letos ponese v
duchu „retro“.

Co Vás čeká a nemine?
Společně se svými dětmi se Vy, dospělí, vrátíte do doby, kdy jste Vy sami byli malí, do doby Vašich princů a
princezen, do doby, kdy jste žili ve světě pohádek, dětských filmů a seriálů a fandili hrdinům dobra proti
nástrahám zla :-)

Na Pohádkové trase pro mladší děti (do cca 5 – 7 let) se tak setkáte např. s Rumcajsem, kterému pomůžete s
jeho pověstnou dobrou muškou; opička Žofka Vás provede svou zoologickou zahradou a kdo ví, zda se letos
podaří Dařbujánovi vyléčit Pandrholu…

Na Pohádkové trase pro starší (od 8 do cca 12 let) si v říši řeckých bohů ve společnosti statečného Persea
vyzkoušíte, co znamená smrtící pohled Medusy; Krotitelům duchů pomůžete zbavit svět nadpřirozených
bytostí; s E.T. mimozemšťanem podniknete cestu po planetách a třeba Vás Létající Čestmír naučí létat…

Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz a
www.msstedrik.cz.

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí  k cíli, čeká limonáda, špekáček a dárek zdarma. Doplňkový program. Na závěr akce po setmění (cca
ve 20 hodin) ohnivá show.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Kdy:  
v sobotu  5. září 2020
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

Kde:  
start  i cíl - na Štědříku v Dolních Jirčanech
(křižovatka Javorová a Ke Kukaláku
- pohádková louka) u mostku
Sledujte, prosím, značení, které Vás
dovede na start Pohádkového lesa.

Startovné:
50,-  Kč

S sebou:  
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)

 4 Rada a zastupitelstvo
 7 Celoroční soutěž – poznávejte místa v na-

šich obcích

infOrmace Z Obce
 8 Zpráva starosty
 11 oznámení o době a místě konání voleb
 11 Co se v obci udělalo
 12 „stará škola“ v novém kabátě
 14 na pivo se starostou
 15 Školní autobus — novinka
 15 Pomozte nám obnovit les

sOciální a Kulturní KOmise
 16 Vyberte si z široké nabídky cvičení pro 

seniory
 16 Kalendář akcí pro seniory
 17 Havelské posvícení
 17 Blahopřejeme našim seniorům
 18 Letní soutěžení — výsledky
 19 Pohádkový les 2020
 20 Třináctka znovu otevírá
 22 Svatováclavské posvícení
 22 Muzikál kat Mydlář
 23 3 v 1 aneb nabitý 10. říjen
 24 Léčebný pobyt v lázních na slovensku
 25 Kam na výlet

vZdělávání
 26 První školní den a představení kolekce 

školního oblečení ZŠ amos
 27 Už jen pár hodin
 28 Neformálko má pro každého něco!
 31 Prázdninové programy pro děti 
 34 Městská Policie Jesenice
 36 Klidná doba karantény
 40 Pátrání po psárském legionáři

sPOrt
 40 Floorball academy
 42 Největší škola taekwon-do v ČR 
 43 KLOKTEX – kontejnery na textil, oblečení 

a obuv pro děti i dospělé
 47 Fotbal — rozpis utkání — podzim 2020
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usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 13–2020 ze dne 3. června 2020

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

rO usnesení č. 35/13-2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-
služebnosti č. iv-12-6023077/1 mezi obcí psáry 
(povinná) a ČeZ Distribuce a. s. (oprávněná) na 
pozemcích p. č. 110/221 a 11/224 v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč.
ii. pověřuje
Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 36/13-2020

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

1. manž. Michlovi – pozemek p. č. 409/10 
v k. ú. psáry.

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

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 14–2020 ze dne 4. června 2020

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

rO usnesení č. 37/14-2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo mezi Občany obce 
psáry (objednatel),  BULDix s.  r.  o. (zhotovitel) 
a  obcí psáry (schovatel). předmětem smlouvy 
je zhotovení díla „stavba komunikace v  ulici 
na Lukách a v ulici v Domkách v obci psáry“ za 
cenu 1.106.995,73 Kč s DpH.
ii. pověřuje
Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 38/14-2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí psáry (objed-
natel) a BULDix s. r. o. (zhotovitel). předmětem 
smlouvy je zhotovení díla „stavba komunikace 
na křižovatce ulic na Lukách a v Domkách v ob-
ci psáry“ za cenu 690.142,3 Kč bez DpH.
ii. pověřuje
Bc. Milana váchu podpisem této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 15–2020 ze dne 17. června 2020

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

rO usnesení č. 39/15-2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo me-
zi obcí psáry (objednatel) a sArK engineering 
s.  r.  o. (zhotovitel). předmětem dodatku jsou 

vícepráce na akci „rekonstrukce prostor České 
pošty v budově Obecního úřadu psáry“. Cena 
díla nyní činí 848.161,- Kč bez DpH z původních 
672.334,- Kč bez DpH.
ii. pověřuje
Mgr. Milana váchu podpisem tohoto dodatku.

rada a ZastuPitelstvO
termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

16. září 2020, 18 hod.

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

rO usnesení č. 40/15-2020

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

1. Jitka sobotovičová – pozemek p. č. 875/13 
v k. ú. psáry,

2. ing. Martin vostatek – pozemek p. č. 709/6 
v k. ú. psáry,

3. Martin a Daniela Jechovi – pozemek p. č. 
636/30 v k. ú. Dolní Jirčany.

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

rO usnesení č. 40/15-2020

i. schvaluje
1. změnu rozpisu rozpočtu obce psáry na rok 
2020.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 16–2020 ze dne 1. července 2020

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

rO usnesení č. 41/16-2020

i. schvaluje
Záměr prodeje pozemků nebo jejich částí p. č. 
1109, ostatní plocha o výměře cca 150 m2, parc. 
č. 140/3, ostatní plocha o  výměře cca 45  m2, 
parc. č. 1089/3, ostatní plocha o  výměře cca 
35 m2, parc. č. 1089/9, ostatní plocha o výměře 
cca 45 m2 parc. č. 1089/10, ostatní plocha o vý-
měře cca 90 m2, parc. č. 23/3, ostatní plocha 
o výměře cca 23 m2, parc. č. 23/4, trvalý travní 
porost o výměře cca 106 m2, parc. č. 22/7, ostat-
ní plocha o výměře cca 1060 m2, parc. č. 558/4, 
ostatní plocha o výměře cca 50 m2, vše v k. ú. 
psáry. Kupní cena bude stanovena znaleckým 
posudkem.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 42/16-2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 mezi obcí psáry a  Kočí 

a. s. na akci „rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č. p. 
12 na pozemku p. č. st. 15 v k. ú. Dolní Jirčany“. 
předmětem dodatku jsou vícepráce. Konečná 
cena díla činí 21.012.125,87 Kč bez DpH z pů-
vodních 20.672.002,- Kč bez DpH.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 43/16-2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci 
mezi obcí psáry a radkem palkem. předmětem 
dodatku je doplnění odst. 6 v čl. ii smlouvy.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 17–2020 ze dne 15. července 2020

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

rO usnesení č. 44/17-2020

i. schvaluje
ve vlastnictví obce psáry, a  to pozemků parc. 

č. 525/2, orná půda o  výměře 1610 m², parc. 
č. 524/1, orná půda o  výměře 3806 m², parc. 
č. 521/1, orná půda o  výměře 1070 m², parc. 
č. 520/1, orná půda o  výměře 1244 m², parc. 
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č. 516/1, orná půda o výměře 741 m², parc. č. 
516/2, orná půda o  výměře 121 m², parc. č. 
520/2, orná půda o výměře 67 m², parc. č. 520/3, 
orná půda o výměře 108 m², parc. č. 521/2, orná 
půda o výměře 46 m², parc. č. 521/2, orná půda 
o výměře 46 m², parc. č. 522/2, orná půda o vý-
měře 59 m², parc. č. 524/2, orná půda o výměře 
221 m², parc. č. 525/4, orná půda o výměře 61 
m² a parc. č. 516/2, orná půda o výměře 121 m².
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 45/17-2020

i. ruší
výběrové řízení malého rozsahu „výměna zdroje 
tepla v  MŠ Štědřík“ z  důvodu předložení jediné 
nabídky s vyšší cenou než předpokládanou.
ii. vyhlašuje
výběrové řízení malého rozsahu „výměna zdro-
je tepla v MŠ Štědřík ii“.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 46/17-2020

i. schvaluje
Uzavření souhlasu s  umístěním charitativních 
kontejnerů mezi obcí psáry a  KLOKTex help 
nadační fond. Kontejnery jsou určeny pro sběr 
textilu, obuvi a hraček na podporu Fondu ohro-
žených dětí – Klokánek.

ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem této dohody.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 47/17-2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody a umístění stavby 
č. ie-12-6009906/vB1 na pozemku p. č. 333/13 
v  k.  ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
10.500,- Kč bez DpH.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a  dohody a  umístění stav-
by č. iv-12-6026041/vB/1 na pozemcích p.  č. 
75/11 a 75/13 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorá-
zovou úhradu 11.000,- Kč bez DpH.
iii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto smluv.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 48/17-2020

i. souhlasí
s objednáním zpracování architektonické stu-
die na hasičskou zbrojnici pro psáry, Dolní 
Jirčany od sOA architekti s.  r.  o. za cenu 
128.044,80 Kč bez DpH.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 18–2020 ze dne 29. července 2020

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

rO usnesení č. 49/18-2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen – 
služebnosti č. ip-12-6014371-1 mezi obcí psáry 
(povinná) a ČeZ Distribuce a. s. (oprávněná) na 
pozemku p. č. 621/1 v k. ú. Dolní Jirčany za jed-
norázovou úhradu 30.000,- Kč bez DpH.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemen 

– služebnosti č. iv-12-6021760/007 mezi obcí 
psáry (povinná) a ČeZ Distribuce a. s. (oprávně-
ná) na pozemku p. č. 635/25 v k. ú. Dolní Jirčany 
za jednorázovou úhradu 63.223,- Kč bez DpH.
iii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 50/18-2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění 
stavby mezi obcí psáry (budoucí povinný), manž. 
Chudomelovými (budoucí oprávněný) a  ČeZ 
Distribuce a. s. (investor) č. ie-12-6000935/13 
na pozemku 645/1 v k. ú. Dolní Jirčany za jed-
norázovou úhradu 8.500,- Kč bez DpH.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístě-
ní stavby č. ie-12-6009356/12 mezi obcí psáry 
(budoucí povinný), manž. Kramlovými (budoucí 
oprávněný) a ČeZ Distribuce a. s. (investor) na 
pozemku 645/1 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorá-
zovou úhradu 9.000,- Kč bez DpH.
iii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto smluv.

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

rO usnesení č. 51/18-2020

i. schvaluje
Uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě mezi 
obcí psáry (příkazce) a ing. petrem Špinkou (pří-
kazník) na zajištění výkonu technického dozo-
ru a  koordinátora BOZp stavby „rekonstrukce 
ZŠ Dolní Jirčany č. p. 12, na pozemku p. č. st. 
15 v  k.  ú. Dolní Jirčany“. předmětem dodatku 
je prodloužení doby provádění prací max. do 
31. 8. 2020.
ii. pověřuje
starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

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 odpo-
věď, vylosujeme vždy jed-
noho výherce, který obdrží 
dvě vstupenky na nejbližší 
divadelní představení.

Na titulní straně červnové-
ho Psárského zpravodaje 
jsou Dolní Jirčany s domi-
nantou kostela sv. Václava. 
Fotografie byla pořízena 
na cestě vedoucí z cihelny.  

Z došlých odpovědí jsme 
vylosovali paní Danielu 
Znamenáčkovou — gratu-
lujeme k výhře! výherkyni 
budeme kontaktovat.

své tipy na to, kde se nachází místo na srpnové 
titulní straně, zasílejte do 30. září.

Vaše tipy  e-mail:  trinactka@psary.cz
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

PrOjeKt  
„reKOnstruKce staré šKOly“

Začátkem srpna byly dokončeny práce na bu-
dově staré školy a mateřská škola i obě dětské 
skupiny začaly objekt postupně zabydlovat. 
Kolaudace celé stavby proběhla 24. srpna 2020 
a následně jsme poslali žádost o zápis do rejst-
říku škol a školských zařízení. v druhé polovině 
srpna probíhaly především práce na venkov-
ních plochách, aby bylo možné 1. září 2020 děti 

přivítat v nových (a věřím, že hezkých) prosto-
rách. Celá rekonstrukce probíhala 11 měsíců 
a celkové náklady včetně vnitřního vybavení si 
vyžádaly 26 mil. Kč. projekt byl podpořen pro-
středky z irOp ve výši 20,36 mil. Kč.

Více o rekonstrukci staré školy a další fotografie 
najdete na str. 12.

reKOnstruKce PsársKá — 
dOPravní utrPení

rekonstrukce v úseku obecní úřad — náves psáry 
je stavebním projektem středočeského kraje, 
v rámci kterého naše obec do krajské komuni-
kace umisťuje nový vodovodní přivaděč a zka-
pacitňuje stávající kanalizační stoku. Dopravní 
uzávěra silnice pražská/psárská přináší téměř 
všem obyvatelům psár velké dopravní kompli-
kace. Během prázdnin je provoz sice slabší, nic-
méně se dá očekávat, že s koncem dovolených 

a nástupem dětí do škol nás čekají velké útrapy. 
Jako spoluinvestor se účastníme kontrolních 
dnů, kde tlumočíme zásadní nespokojenost 
nejenom vedení obce, ale především rozhoř-
čených obyvatel s postupem stavebních prací. 
navzdory určitému zlepšení v  tempu výstavby 
od druhé poloviny měsíce června se domní-
váme, že realizační firma nepracuje tak, jak by 
pracovat měla. Co se týká rychlosti a kvality dí-
la, přijali jsme konkrétní opatření (posílení sta-
vebního dozoru, dokumentace průběhu prací, 

infOrmace Z Obce
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Co se v obci 
udělalo 6–7/2020

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

•	 Oprava hřbitovní zdi v ulici pražská (u kostela 
v Dolních Jirčanech),

•	 oprava povrchů nezpevněných komunika-
cí v  ulici Akátová, Dlážděná, na Kopečku, 
na Bábě a Dančí louce,

•	 vyčištění koryta potoka ve Štědříku,
•	 demontáž závor na objízdných trasách,
•	 oprava dešťové kanalizace v  ulici nad 

nádržkou, na vápence a čištění žlabů u kru-
hového objezdu pražská,

•	 sekání trávy v MŠ Štědřík,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 individuální svozy odpadu z domácností,
•	 oprava omítek na poště,
•	 příprava návsi na promítání letního kina 

a úklid po akci,
•	 stěhování nábytku — MŠ, fara a drobné práce 

v klubu seniorů,
•	 oprava houpaček a dalších prvků a úklid na 

dětských hřištích,
•	 ořez větví bránících v průjezdu popelářům,

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

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

•	 oprava poničené lávky na pobytové louce 
sídliště Štědřík,

•	 kácení a  odvoz suchých stromů, které byly 
bezpečnostním rizikem na vysoké,

•	 odstranění poničených lamp v  logistickém 
centru,

•	 osazení dopravních značek na objízdné trase,
•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 sekání trávy,
•	 úprava květin a  údržba záhonu u  trafiky — 

zastávka Štědřík, u  Domova Laguna, před 
obecním úřadem, u  pomníku v  psárech 
a úprava zeleně v okolí dětských hřišť a  za-
bezpečení pravidelné zálivky a sekání trávy,

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

exkrementy, úklid kontejnerových stání na 
tříděný odpad, úklid autobusových zastávek 
včetně vysypávání košů,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí a oblastí odříznutých od pravidelných 
cest popelářů,

•	 výměna písku v dětských pískovištích,
•	 stěhování střešní krytiny ze staré školy.

Oznámení  
o době a místě konání voleb

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají v pátek dne 2. října 2020  
od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 3. října od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost na OÚ Psáry, Pražská 137, Psáry.

voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. neprokáže-
li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

ve dnech voleb na žádost voliče okrsková komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlaso-
vací lístky nové.

dodatečné zkoušky atd.) a ve spolupráci s práv-
ním zástupcem obce děláme maximum pro 
to, abychom za své peníze dostali odpovídají-
cí plnění v  požadované kvalitě a  termínu. Dle 
poslední verze realizačního harmonogramu 
se stále počítá s dokončením díla 15. 1. 2021. 
Doufáme, že se naše přesvědčení o nemožnos-
ti splnění tohoto termínu nakonec nenaplní.

dOKOnčení POvrchu 
v lOKalitě na luKách 
a v dOmKách

v minulém čísle psárského zpravodaje jsme in-
formovali o „malém zázraku“, kterého se podaři-
lo dosáhnout v okolí křižovatky ulic v Domkách 
a na Lukách. problém nedokončené komunika-
ce na jedné z hlavních obslužných komunikací 
v Dolních Jirčanech trápil zejména majitele při-
lehlých nemovitostí. navzdory svým závazkům 
a povinnostem developer nedokončil povrchy 
na komunikacích, přeprodal pozemky a ani ná-
sledná firma práce nerealizovala. na develope-
rem nedokončené části komunikace se mezi 

majiteli rodinných domů nakonec podařilo vy-
brat finanční prostředky na dokončení povrchu. 
Obec zainvestovala zbývající část na pozemku 
státu. výběrové řízení pod taktovkou zástupců 
přispívajících občanů proběhlo nad očekávání 
hladce. následně i samotná realizace proběh-
la ke spokojenosti všech, včas a za smluvenou 
cenu a  komunikace už slouží obyvatelům. pro 
obec však nyní přichází další nelehký úkol, totiž 
dotažení „papírů“, což s ohledem na celkovou 
komplikovanost historických vztahů a  závazků 
nebude vůbec jednoduché. předpokládáme, 
že soudní spor v této věci bude trvat řadu let, 
nikoliv měsíců.

Chtěl bych touto cestou požádat řidiče o ohle-
duplnost, neboť s  novým povrchem se bohu-
žel zvýšila rychlost projíždějících aut a  téměř 
okamžitě a  pochopitelně zazněly požadavky 
na vybudovaní retardérů, které by bezohledné 
řidiče brzdily. Z  mnoha důvodů však instalaci 
retardérů považujeme za nejkrajnější řešení, 
kterému se lze vyhnout, pokud budou všichni 
jezdit ohleduplně a přiměřenou rychlostí.
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„Stará škola“ 
v novém  
kabátě

Mgr. Milan Vácha, starosta

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

původní školní budova v  Jirčanech na návsi 
má za sebou dlouhou historii. poprvé zde děti 
usedly do školních lavic v  roce 1693. Když se 
před rokem základní škola přestěhovala do 
nové budovy, pustili jsme se do kompletní re-
konstrukce, kterou již tato historická budova 
opravdu potřebovala. Technických problémů 
bylo v průběhu doby nespočet, od podmáče-
ných základů přes neukotvené sloupy, instala-
ce, až po krovy v dezolátním stavu a kotelnu ke 
kompletní výměně.

po roce stavebních prací je však vše připraveno 
a do zcela nových prostorů se můžou v září na-
stěhovat děti z Mateřské školy Štědřík a z dět-
ských skupin Klubíčko a  Michael. věříme, že 
školní budova bude našim nejmenším sloužit 
dlouhou řadu let!

Proměnou prošel celý školní areál, jak budova, 
tak nádvoří, zatravněná plocha, venkovní pří-
střešek i ploty.

Hřiště je projektováno pro děti od 2 do 6 let tak, 
aby si zde každé našlo tu správnou zábavu a pří-
ležitost k  pohybu. Houpačky, prolézačky, mini-
dopravní hřiště pro odrážedla i vodorovné herní 
prvky, jako třeba je skákací panák.

Stejně jako u nové školy jsme i zde na nádvoří 
použili cihelnou dlažbu, která má v Jirčanech dí-
ky velkým nalezištím cihlářské hlíny historickou 
tradici a vhodně tak propojuje dlouhé generace 
místních obyvatel.

Třídy mateřské školy spojuje téma „u rybníka“, 
interiér je barevně i  funkčně sladěný, kvalitní 
nábytek a  krásné dekorace vytváří příjemnou 
atmosféru a bezpečné prostředí.

Bez sociálního zařízení se neobejde žádná škol-
ka, ale zde se navíc v designu opět promítá té-
ma „u rybníka“.

Ve 2. patře se nachází zázemí pro dětské skupiny. 

Do Klubíčka i Michaela dochází děti od dvou let, 
a tak prostor i vybavení bude uzpůsobeno těm-
to nejmenším dětem. Krásnou dominantou je 
velké okno, které nabízí nejenom krásný výhled 
na naši obec, ale i příjemné posezení pro malé 
čtenáře s pohádkovými knížkami.

Celý srpen patřil stěhování. Nezdá se to, ale 
i pro práci s nejmenšími je potřeba neuvěřitelné 
množství věcí, hraček, pomůcek, … Ale jakmile 
bude mít vše své místo v  nových nábytkových 
sestavách, bude to tu k nepoznání.

Nádherný půdní prostor staré školy vynikl po 
rekonstrukci v  celé své kráse. Sedlová střecha 
z cihelných tašek dostala zpět svá vikýřová ok-
na, která byla zrušena při jedné z  dřívějších 
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rekonstrukcí. Prostor prosvětlují i dvě zcela nová 
kulatá okna, která umně kloubí moderní a histo-
rizující architektonické prvky.

Venkovní altán bude schovávat před nepřízni-
vým počasím vše, co se dětem při hrách hodí. 
Hračky na pískoviště, odrážedla, koloběžky, ko-
čárky s panenkami, míče, obruče a mnohé další.

Při plánování rekonstrukce historické budovy, 
několikrát více či méně citlivě přestavované, 
jsme dlouho hledali to správné architektonické 
pojetí. Spolu s architekty jsme studovali historic-
ké fotografie a hledali způsob, jak skloubit staré 
a nové, jak respektovat dějiny i moderní trendy. 
Výsledek můžete nyní posoudit sami.

šKOlní autObus — nOvinKa

vzhledem k  uzávěře hlavního tahu a  opravě 
ulice pražská/psárská jsme na pomoc rodičům 
a dětem zřídili školní autobus, který bude od-
jíždět od psárské pekárny v 7.15 hod. a dove-
ze děti přímo do školy. Čas odjezdu se může 
v průběhu září ještě změnit dle vývoje dopravy. 
sledujte prosím aktuální informace na strán-
kách obce www.psary.cz.

POmOZte nám ObnOvit les

Lesy ve středočeském kraji i v okolí naší obce 
nebyly ušetřeny a jsou zasaženy kůrovcem. rádi 
bychom pomohli zmírnit tuto kalamitu a pozva-
li vás na brigádu, díky které se můžete podílet 
na obnově lesního porostu formou úklidu kles-
tu a  výsadby nových stromků. Brigáda bude 
probíhat v  zasažené části lesa podél objízdné 
trasy. Důležité je, kolik se nás sejde, abychom 
zvládli pomoci lesu co nejvíce.

sejdeme se 24. října v 8.30 hodin na začátku ob-
jízdné trasy u ulice Houbové v Dolních Jirčanech 
(u klády) na souřadnicích: 49.9434736n, 
14.5424906e (mapy.cz/s/ macuvovese). po bri-
gádě čeká na všechny účastníky občerst vení. 
Dobrou náladu a rukavice si vezměte s sebou.

Těšíme se na vás
Vlasta Málková, místostarostka



na PivO se starOstOu 
 23. září od 18.30 hod.  

v Hospodě Na hřišti v Psárech

 30. září od 18.30 hod.  
v hospůdce Kabina Jirčany

starosta Milan vácha srdečně zve obyvatele 
psár a Dolních Jirčan na „pivo se starostou“. 
využijte příležitost k neformálnímu rozhovo-
ru o tom, co se v obci děje a co vás zají má! 
první pivo platí  starosta ;-)
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sOciální a Kulturní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

disKuZní středa
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou vlastou Málkovou. setkání 
se koná na Obecním úřadu v  psárech dne 
9. září od 14 hodin.

Miloslav Burian
Karel Černoch
Ivan Dirn
Jaroslav Dvořáček
Jaroslava Horká
Zdeněk Lexa

Čestmír Maťák
František Petrásek
Marie Růžičková
Miluška Vitochová
Hedvika Zouzalová

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v září 
a říjnu oslaví svá významná životní jubilea!

každý týden
úterý Jóga – pilates 8.30 škola
úterý Korálkování 15.00 13
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna
čtvrtek Zpívání 16.00 13
čtvrtek Jóga se Šárkou 18.15 ZŠ
září

9. 9. Diskusní středa 14.00 OÚ
10. 9. Angličtina u čaje 9.00 13
14. 9. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
18. 9. Znovuotevření Třináctky 13.00 13
24. 9. Angličtina u čaje 9.00 13
24. 9. Sociální pracovnice 13.00 13
24. 9. Reflexní terapie ruky 14.00 13
26. 9. Svatováclavské posvícení 13.00 náves DJ
30. 9. Univerzita třetího věku 14.00 13

říjen
1. 10. Výuka country tanců 8.30 13
2. 10. Tvoření s Míšou 10.00 13
8. 10. Angličtina u čaje 9.00 13
8. 10. Háčkování figurek 14.00 13

10. 10. Dýňobraní náves DJ
12. 10. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
14. 10. Univerzita třetího věku 14.00 13
15. 10. Výuka country tanců 8.30 13
15. 10. Kavárnička 10.00 13
22. 10. Angličtina u čaje 9.00 13
22. 10. Setkání seniorů 14.00 13
29. 10. Výuka country tanců 8.30 13
29. 10. Univerzita třetího věku 14.00 13

5. 11. Háčkování figurek 14.00 13
 Reiki dle dohody

KALENDÁŘ AKCÍ
prO seniOrY

bližší informace o všech akcích 
pro seniory vám podá vlasta 
málková: tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz

vyberte si Z širOKé nabídKy 
cvičení PrO seniOry

Jóga pro seniory
Kurz jógy s  Šárkou vítovcovou startuje 10.  9. 
a bude probíhat každý čtvrtek od 18.15 hodin 
v tělocvičně nové školy – zumba sál.

Jóga a pilates pro seniory
Kurz jógy s prvky zdravotního cvičení pilates pro 
každý věk pod vedením Lucie Derczenyiové 
můžete navštívit poprvé 8. 9. a poté každé úterý 
od 8.30 do 9.30 v zumba sále nové školy.

Cvičení v Laguně
16. 9. v 9.00 hodin opět začíná oblíbené zdra-
votní cvičení v  Laguně se zkušenou terapeut-
kou věrou Cikánkovou a bude pokračovat pra-
videlně každou středu.

Ti, kdo již uhradili svou účast na začátku minulé-
ho pololetí, kdy se díky koronavirovým opatře-
ním necvičilo, mají nyní vstup již uhrazen.

havelsKé POsvícení

na pokračování této vydařené akce se můžete 
těšit i letos – v sobotu 17. října až do pozdního 
odpoledne na fotbalovém hřišti ve psárech.

Čeká na vás již tradiční fotbalové utkání staré 
gardy vs. ženy v netradičních kostýmech, zába-
va pro děti, pivo, grilované pochoutky a  řada 
dalších dobrot.

mražené vitaminy 
PrO seniOry

Agro Jesenice, dodavatel 
širokého sortimentu mra-
žených produktů zahrnují-
cích ovoce, zeleninu, houby 
i  nejrůznější směsi, otevřel 
firemní prodejnu ve vestci, 
kde jsou ceny o několik de-
sítek procent nižší než v běžné maloobchodní 
síti. Abychom našim seniorům umožnili nakou-
pit zdravé potraviny za výhodné ceny bez nut-
nosti cestovat, nabízíme dovoz objednaných 
výrobků do „Třináctky“, kde si je v určený den 
vyzvednou. Ceník produktů a  termíny dovozu 
na vyžádání zašleme.

Další info  trinactka@psary.cz
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Letní soutěžení - 
výsledky
v červnovém Zpravodaji jsme vyhlásili sérii 
tří soutěží a  doufali, že se do nich zapojí naši 
senioři, kteří díky opatřením proti šíření koro-
naviru přišli letos o  řadu akcí. Byli jsme velmi 
příjemně překvapeni vaším zájmem a  tím, ko-
lik lidí se soutěží zúčastnilo nejen z řad našich 
starších občanů, ale i dětí a jejich rodičů. Díky 
tomu bylo opravdu z  čeho vybírat. výhercům 
gratulujeme a v nejbližší době se jim ozveme 
s informacemi o převzetí výher.

Kategorie: Fotíme naše zahradní výpěstky
Výherce:  Renáta Kizurová získává poukaz na 

nákup v místním zahradnictví

Kategorie: Origami
Výherce: Sára Veitová získává knihu

Kategorie: Příběh na „V“ nebo „O“
Výherce:  Vlastimila Domincová vyhrává nákup-

ní poukázku

výlet vlaKem
věra vymýšlí víkendový výlet vlakem. vezmu 
vuřty, víťa veku, viktor víno. vláček vyčkává 
„volno“. vechtrův vlčák však větří vábnou vůni. 
vytrhne věře věnec vuřtů. vše vidí ve vlaku vo-
ják vašek, vyhlížející výletníky. vyskočí věře vy-
pomoci. vlak však vyjíždí.
vašek vyděšeně vykřikne: „výzbroj visí ve va-
góně!“ výpravčí volá: „vydrž, vole! vyrozumím 
vlakvedoucího“. vlakvedoucí volá vojenské veli-
telství. velitel vyrazí vozem vyzvednout výzbroj. 
vojákovi vyhrožuje vězením. vdavekchtivá ve-
litelova veronika však vyprosí vaškovi výjimku.
velitel vyhoví. všichni vítají velitelův výrok, vy-
mýšlejí vhodné vyjádření vděku. výtvarník 
viktor vytvoří vavřínový věnec. věncem vyzdobí 
vrata velitelovy vily.
výsledek? výletníci vesele vypijí víno. velitel vě-
nuje vysušený vavřínový věnec vojenské výva-
řovně. vlčák vrní, vychutnává vuřty.OujeZdsKá Oslava

Okolí odlehlé osady Oujezd oplývá oskeruše-
mi. Osada ožívá okázalou ochotnickou oslavou.
Ornitolog Olda ošetřuje oči ochočenému orlo-
vi otrušíkem. Orel odlétne otevřeným oknem. 
Ostatních osm ochotníků obstarává oslavu 
„Otevření obecní ochotnické opery“.
Organizátoři oloupávají oskeruše, Olga osla-
zuje odkapávající odvar. Občané ochutnávají, 
oceňují omamný odér. Ovšem Otovi otekly oči. 
Oskar omdlel. Oho!
Obětavá ošetřovatelka obvolává okresní od-
borníky. Ophtalmolog ordinuje ošetření očí 
ovesnými otrubami obohacenými o  olivový 
olej. Opakovaným omýváním obtíže odcházejí.
Olga omylem osladila odvar otrušíkem... 
Odchází, ovšem osobní odpovědnost odmí-
tá – ostudně obviňuje ornitologa. Ornitolog 
objednává ochotné ošetřovatelce orchideje. 
Onemocnělí ožívají, očkování odmítají. Ovšem 
oslavu okamžitě odvážně obnovují…

Tradice se musí dodržovat, ať je doba jakákoliv :-) Pohádkový les se již stal jednou z těch tradic, které
neodmyslitelně patří k začátku podzimu v Psárech a Dolních Jirčanech. Nejinak tomu bude i letos, proto
si Vás dovolujeme pozvat na již 9. ročník této dětmi i dospělými oblíbené akce, která se letos ponese v
duchu „retro“.

Co Vás čeká a nemine?
Společně se svými dětmi se Vy, dospělí, vrátíte do doby, kdy jste Vy sami byli malí, do doby Vašich princů a
princezen, do doby, kdy jste žili ve světě pohádek, dětských filmů a seriálů a fandili hrdinům dobra proti
nástrahám zla :-)

Na Pohádkové trase pro mladší děti (do cca 5 – 7 let) se tak setkáte např. s Rumcajsem, kterému pomůžete s
jeho pověstnou dobrou muškou; opička Žofka Vás provede svou zoologickou zahradou a kdo ví, zda se letos
podaří Dařbujánovi vyléčit Pandrholu…

Na Pohádkové trase pro starší (od 8 do cca 12 let) si v říši řeckých bohů ve společnosti statečného Persea
vyzkoušíte, co znamená smrtící pohled Medusy; Krotitelům duchů pomůžete zbavit svět nadpřirozených
bytostí; s E.T. mimozemšťanem podniknete cestu po planetách a třeba Vás Létající Čestmír naučí létat…

Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz a
www.msstedrik.cz.

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí  k cíli, čeká limonáda, špekáček a dárek zdarma. Doplňkový program. Na závěr akce po setmění (cca
ve 20 hodin) ohnivá show.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Kdy:  
v sobotu  5. září 2020
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

Kde:  
start  i cíl - na Štědříku v Dolních Jirčanech
(křižovatka Javorová a Ke Kukaláku
- pohádková louka) u mostku
Sledujte, prosím, značení, které Vás
dovede na start Pohádkového lesa.

Startovné:
50,-  Kč

S sebou:  
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)
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Třináctka 
znovu otevírá

Vlasta Málková, 
místostarostka

na dlouho připravované březnové otevření 
klubu Třináctka, které se mělo stát novým a kva-
litním zázemím pro seniorské aktivity, jsme se 
všichni těšili. Den před slavnostní akcí, kdy bylo 
vše uklizeno a  občerstvení připraveno, přišla 
karanténní opatření, která uzamkla na něko-
lik týdnů společenský život nejen v  naší zemi. 
Od té doby sloužila Třináctka jako zázemí na-
šich úžasných švadlen na šití roušek pro široké 
okolí, postupně se zde během léta uskutečnilo 
několik menších setkání a  nyní v  září bychom 
chtěli pozvat nejen všechny seniory, ale i širo-
kou veřejnost na Den otevřených dveří a před-
stavit tak všem krásné prostory určené pro kur-
zy, přednášky i příjemná společenská setkávání 
nad šálkem dobré kávy se sousedy.

Zveme vás tedy 18. září od 13 do 18 hodin na 
Den otevřených dveří klubu Třináctka. Čeká vás 
prohlídka prostor, program a samozřejmě i ob-
čerstvení.

Program:
13.00 slavnostní otevření
13.30 stania ramešová – tóny harfy
14.30 zpívání všech věkových kategorií
17.00 Jiří Římovský – zpěv u kytary

v průběhu odpoledne proběhne seznámení 
s  novými i  probíhajícími aktivitami, ukázka vý-
robků ze seniorských dílen, představíme někte-
ré lektory, sociální pracovnici a těšit se můžete 
na spoustu dalších překvapení.

Otvírací hodiny pro veřejnost
pondělí 14-17 hod.
úterý   9–12 hod.
 13–16 hod.
čtvrtek 13–17 hod.

Uvítáme nové zájemce o lektorování kurzů pro 
seniory, abychom mohli rozšířit nabídku akcí.

učitelka hudební výchovy a lektorka zpěvu.

Zváni jsou všichni zájemci o zpěv z řad seniorů, 
ale i mladších zájemců. Kurz je pro naše obča-
ny prozatím zdarma.

Tvoření s Míšou

2. října od 10 hod.

Zveme všechny zá-
jemce na kurz tvorby 
broží z filcu na kabát 
či šaty.

Materiál bude k  za-
koupení na místě, vezměte si s sebou šikovné 
ruce a dobrou náladu.

Country tance

Chyběl vám pohyb? Těšíte se opět na společ-
né tancování? Country tance probíhají stále, 
ale pokud se chcete přidat i  vy, budeme se 
na vás těšit 1.  10. a  dále každý druhý čtvrtek 
v 8.30 hod. ve Třináctce.

Reflexní terapie ruky

po delší pauze vás zveme na oblíbené setká-
ní seniorů, na kterém nám zkušená terapeut-
ka Mgr. eva nebeská vysvětlí, na jakých prin-
cipech funguje reflexní terapie ruky a jak nám 
i  základní vědomosti o  jednotlivých bodech 
mohou pomoci při prevenci i při řešení zdra-
votních obtíží. sejdeme se 24. září ve 14 hodin 
v Klubu Třináctka. Těšíme se na vás!

Startuje další semestr U3V

Univerzita třetího věku i  během letošního 
podzimu otevírá své dveře ve středu 30. září 
ve 14 hodin a zve všechny zájemce z  řad se-
niorů ke studiu v novém Klubu Třináctka. Čeká 
na ně nové zajímavé téma Klenoty barokního 
sochařství v českých zemích. studenty tohoto 
semestru upozorňujeme, že další setkání ne-
bude díky státnímu svátku ve středu, ale pře-
souvá se na čtvrtek 29. října.

studia se mohou zúčastnit i zcela noví zájemci.

infOrmace Z třináctKy

aKce

Sociální pracovnice v Klubu Třináctka

Každý druhý čtvrtek, počínaje 24. zářím, bude 
v klubu Třináctka přítomna sociální pracovni-
ce, paní Jarmila 
Č e r v e n k o v á , 
která zájemcům 
poradí například 
v problematice:
•	 p o s k y t o v á -

ní dávek pro 
osoby se zdra-
votním postižením,

•	 státní sociální podpora,
•	 dávky hmotné nouze,
•	 příspěvek na péči/mobilitu/zvláštní pomůcky,
•	 výběr a podání žádosti do pobytových zaří-

zení ve středočeském kraji,
•	 odlehčovací služby.

Bude mít k dispozici i formuláře, které pomů-
že vyplnit. Obrátit se na ni pro radu či pomoc 
mohou i lidé neformálně pečující o své rodin-
né příslušníky, kteří tuto náročnou péči posky-
tují při svém zaměstnání.

sociální pracovnice bude přítomna ve 
Třináctce vždy od 14 do 15 hodin, dne 24. září 
však výjimečně od 13 do 14 hodin! po před-
chozí domluvě si lze dohodnout i  jiný termín 
nebo své otázky zaslat na emailovou adresu: 
 socialnipracovnice@psary.cz

Zpívání nejen pro seniory

Kurz zpívání ve Třináctce startuje 24. září od 16 
do 17 hodin a poté budeme pokračovat kaž-
dý čtvrtek ve stejnou dobu.

Jako zdroj inspirace nám budou sloužit lidové 
písně a také písně 20. století. naučíme se lidový 
dvojhlas, vyzkoušíme, jak se zpívá kánon, chy-
bět nebude před každou lekcí i cvičení na ro-
zezpívání se. Kurz povede paní Helena petrová, Další info  malkova@psary.cz, 602 714 101Přihlášky  trinactka@psary.cz 

Šárka Mihely: 602 224 817
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Svatováclavské 
posvícení
Září je již za dveřmi a  s ním i  oblíbené 
svatováclavské posvícení, které letos proběhne 
v sobotu 26. 9. na dolnojirčanské návsi. sobotní 
odpolední program bude tradičně pestrý a na 
jeho účastníky opět čeká řada překvapení.

Zavítají k  nám členové spolku Allgor, kteří se 
nám představí během Královského rytířského 
turnaje, a děti si užijí Pirátské verbováníčko aneb 
pirátský výcvik pro všechny nebojácné kluky 
i holky. Těšit se můžete na vystoupení Noc v ob-
razárně v podání tanečně šermířské společnos-
ti iris, která pro děti také přichystá Povídky z dě-
ravé kapsy. pro ty nejmenší jsme opět pozvali 
loutkové divadlo. Divadlo Klubko tentokrát na-
bídne tradiční Perníkovou chaloupku. 

Odpoledne otevře příjezd svatého václava a na 
programu svatováclavského posvícení nebu-
dou chybět ani vystoupení dětí ze školy a díl-
ničky. náves zaplní stánky s nejrůznějším občer-
stvením a posvícenskými dobrotami.

podrobnější program s časy vystoupení najde-
te během září na webu obce a na obecních vý-
věskách.

3 v 1 aneb 
nabitý 10. říjen
dOPOledne – farmářsKé trhy

sobota startuje na dolnojirčanské návsi v dopo-
ledních hodinách farmářskými trhy. Opět si bu-
deme vybírat z nabídky čerstvé zeleniny, sýrů, 
vína či domácích marmelád. součástí nabídky 
bude i bohaté občerstvení a zábava pro děti.

POdZimní dýňObraní

Odpoledne hned po obědě se na dolnojirčan-
ské návsi zabydlí dýně. strašidelné i milé, k jídlu 
i k podívání. Dýňobraní je akce, která se v ka-
lendáři podzimních událostí objevuje již řadu 
let pravidelně. Ani letos nebude chybět dlabání 
dýní, soutěž o nejkrásnější výtvor, soutěž o nej-
hezčí halloweenskou masku a výroba zápichů. 
slíbili jsme i něco k jídlu, a tak se můžete těšit 
na řadu dýňových dobrot a specialit. po vyhod-
nocení se na návsi shromáždí průvod masek, 
který se vydá k rybníku Junčáku, kde se po hla-
dině rybníka budou pouštět svítící lekníny.

nOční bOjOvKa

Tiše, les usíná. Končí doba světla a  přichází 

vláda tmy. ve tmě ožívají stíny, dříve přátelské 
stromy náhle vypadají hrůzostrašně, zvuky li-
noucí se z  lesa nahánějí husí kůži, fantazie za-
číná pracovat na plné obrátky. A  teď si před-
stavte, že v lese nejste sami… Tma láká bytosti, 
které byste za denního světla nikdy nepotkali. 
Mihotající se světýlka nad mokřinami se mění 
v bludičky, před kterými byste se měli mít vždy 
na pozoru, na lesní palouk přitančí víly, z vody 
se vynoří vodník, který nelibě nese, když se ně-
kdo přiblíží k  jeho království, z  hloubi lesa se 
ozývá podivnými skřeky hejkal. Doporučuje se 
stále dívat pod nohy, abyste nezakopli o skřítky 
nebo abyste snad náhodou nepřekročili blud-
ný kořen. To byste pak již nikdy nemuseli najít 
cestu zpět…

snad se nám tímto podařilo nalákat vás na 
další z  nočních her, kterou pořádá obec psáry 
a  která startuje dne 10. října od 18.30 ho-
din na Pohádkové louce (křižovatka Javorové 
a  Ke  Kukaláku). Hra je doporučena pro školní 
děti (mladší případně v  doprovodu dospělých 
nebo starších sourozenců), délka trvání trasy 
cca 50  minut, děti půjdou po skupinkách cca 
2–3 dětí. registrace na noční hru budou spuště-
ny v polovině září. s sebou nezapomeňte bater-
ku, pevné boty a spoustu odvahy! Občerstvení 
na místě, jak je již naším zvykem, bude zajištěno.

muZiKál Kat mydlář

26. listopadu se vypravíme do Divadla 
Broadway na obnovenou premiéru úspěšné-
ho muzikálu Kat Mydlář autorů Michala Davida 
a Lou Fanánka Hagena. Muzikál vychází ze sku-
tečných českých dějin, je plný skvělých melo-
dií, výpravných kostýmů a  scénických efektů. 
v  hlavních rolích se můžete těšit na Josefa 
vojtka, Daniela Hůlku, Mariana vojtka, petra 
Koláře, Bohuše Matuše a mnoho dalších …

Odjezd v  16.15 hodin ze zastávek Psáry – 
Štědřík a Dolní Jirčany. vstupenky lze zakoupit 

v pokladně OÚ psáry za cenu 350 Kč (o 50 % 
nižší než v divadle).
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Léčebný pobyt 
v lázních 
na slovensku
v loňském roce jsme se poprvé vydali s  au-
tobusem plným našich občanů nabrat síly do 
lázní Hokovce na slovensko. Ohlasy na tento 
týdenní léčebný pobyt byly skvělé, a  tak jsme 
se rozhodli jej zopakovat i letos. Do 15. září je 
potřeba se přihlásit a do 30. září uhradit pobyt. 
v  případě, že by vládní opatření v  souvislosti 
s šířením koronaviru neumožnila pobyty v  láz-
ních, vrátíme přihlášeným zájemcům částku za 
zájezd v pLnÉ vÝŠi. pokud tedy chcete strávit 
listopadový týden v příjemné společnosti, užít 
si léčebný program a relaxaci, ale také výlet do 
Maďarska a večer ve sklípku, je nyní ten správ-
ný čas na přihlášení.

Kdy: 7.–14. listopadu 2020
Kde: Hotel Park, Hokovce

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s balkonem a so-
ciálním zařízením. Za příplatek lze objednat jed-
nolůžkový pokoj či pokoj s výhledem do parku.

Stravování: plná penze – výběr ze 3 jídel, snída-
ně formou švédských stolů

Program:
•	 sobota – odjezd ze psár do Hokovce/ 

Dudinců,
•	 neděle – ubytování, vstupní lékařská konzul-

tace, volný program, večeře,

•	 pondělí–pátek – procedury dle individuální-
ho doporučení lékařem,

•	 sobota – návrat domů.

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

čeří v zámeckém sklípku za tónů harmoniky,
•	 celodenní výlet do Budapešti, hlavního 

města Maďarska s  bohatou historií a  řadou 
památek. Budapešť je díky svým bohatým 
termálním pramenům jedním z  největších 
lázeňských měst světa. Účastníci dostanou 
v den výletu s sebou obědový balíček.

v případě zájmu lze doobjednat řadu dalších 
výletů.

Cena léčebného pobytu s plnou penzí a dopra-
vou je 7 800,- Kč (v ceně není zahrnuto pojištění 
250 Kč a místní poplatek 30 Kč/osoba/den). svůj 
pobyt si můžete zarezervovat a uhradit již nyní.

Kam na výlet
Marcela Miklová

v současné době se nám uzavřela silnice me-
zi Štědříkem a  psáry. pro nás, kdo bydlíme 
v  psárech, je to velká komplikace, objízdné 
trasy jsou dlouhé, vedou po úzkých silnicích 
a  když se v  autě potkáme s  autobusem nebo 
zemědělskou technikou, máme malou dušič-
ku, abychom se vyhnuli. slyším kolem sebe 
jen samé lamentování a spílání, do jaké situa-
ce jsme se s  dopravou dostali. sama jsem se 
s tímto stavem vyrovnala snadno. více chodím 
pěšky nebo jezdím na kole, auto používám jen 
výjimečně. K dopravě autobusem do prahy ne-
používám trasu přes radlík, ale raději dojdu na 
Štědřík a  tam nastoupím na au-
tobus 332 jako dříve.

připravila jsem pro vás další ná-
pady, jak využít situace k poznání 
svého okolí. přes psáry nyní jezdí 
autobus č. 341. nastoupíte do 
něho na zastávce Laguna psáry 
nebo na psárské návsi u  pekár-
ny. Jirčanští sem dojdou buď po 
chodníku podél ulice pražská, 
nebo po cyklostezce, která začí-
ná za sběrným dvorem.

Do autobusu nastoupíme ve 
směru Modřany. projedeme Libří, 
Libní, kolem autokempu Oase, 
přes Zlatníky, Hodkovice a  vy-
stoupíme v  Dolních Břežanech. 
Je to opravdu vyhlídková cesta, 
ale jsme na výletě, tak na čas ne-
hleďme a dívejme se, jak je v na-
šem okolí hezky. Dolní Břežany 
jsou obcí s významnou keltskou 
historií. Archeologové zde na-
lezli stavby a  předměty, svědčící o  dávném 
osídlení. v posledních letech se obec nesmírně 
rozrostla a  zkrásněla. Centrum nabízí mnoho 
nákupních možností a  občerstvení v  místních 
restauracích a kavárnách. renesanční zámek vy-
rostl v 17. století na místě středověké tvrze a je 
doplněn kaplí sv. Máří Magdaleny z  let 1885–
87. Zámek ani přilehlý park nejsou přístupné 

veřejnosti, navštívit však můžete pivovarskou 
restauraci, která je v  zámeckém areálu. Obec 
se také mění v moderní vědecké městečko díky 
přítomnosti výzkumných laserových center. Za 
zmínku stojí nově vybudovaný hřbitov, který je 
unikátní díky tomu, že je postaven v  keltském 
stylu. Z  Dolních Břežan se vydáme po krásné 
cyklostezce č. 8226 do obce Lhota a dále po-
kračujeme až na keltské opidum Závist. Leží na 
strategickém místě na vrchu Hradiště, které se 
vypíná vysoko nad vltavou. největší keltské opi-
dum (sídlo městského charakteru) bylo v  roce 
1989 prohlášeno národní kulturní památkou.

Zpátky se vydáme stejnou cestou do Dolních 
Břežan, mineme již zmíněný hřbitov a po cyk-
lostezce 19A dojdeme do obce Libeň, mineme 

rybník na návsi, pokračujeme po 
cyklostezce, která vede po silni-
ci za obcí. po cca 500 m cyklo-
stezku opustíme a pokračujeme 
po žluté turistické značce kolem 
rybníku pytlík, mineme hřbitov 
v psárech a dojdeme do cíle ces-
ty, tj. k psárské pekárně. Trasa vý-
letu není náročná, celková délka 
je cca 15 km a pokud nohy bolí, 
můžete i zpátky částečně použít 
autobus č. 341.

Ten, kdo holduje cyklistice, mů-
že celý výlet absolvovat v  sedle 
kola. v  tomto případě doporu-
čuji začít cestu kolem hřbito-
va v  psárech přes rybník pytlík. 
na  začátku Libně odbočíme 
doleva do Okrouhla, kde na kra-
ji obce v  prudké zatáčce odbo-
číme doprava po nezpevněné 
cestě (je značená jako slepá uli-
ce, ale na kole lze projet) a  při-
jedeme na silnici vedoucí do 

Zvole. U hřbitova ve Zvoli se dáme doleva po 
silnici do Březové, tam najedeme na cyklostez-
ku č. 8226 a dojedeme do Zvole okolo kostela 
sv. Markéty založeného kolem roku 1267, dále 
pokračujeme do Ohrobce a Lhoty. Další trasa je 
shodná s cestou těch, kdo jdou pěšky.

přeji hezké počasí a dobrou náladu.

Další info  Vlasta Málková:
malkova@psary.cz, 602 714 101
Šárka Mihely:
 mihely@psary.cz, 602 224 817Rezervace 
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První školní den 
a představení kolekce 
školního oblečení ZŠ Amos

tým Základní školy Amos

prázdniny již končí a za pár dní již opět přivítá-
me naše žáky do školních lavic. na 1. září jsme 
připravili slavnostní zahájení školního roku 
2020/2021, na které jsou kromě našich žáků 
samozřejmě zváni i rodiče a přátelé školy. Den 
zahájí třídní učitelé tradičně v osm hodin přiví-
táním žáků ve třídách a poté se společně sejde-
me na prostranství školního hřiště, kde od devíti 
hodin proběhne malá školní zahradní slavnost. 
Tu odstartuje oficiálním přivítáním a  krátkým 
proslovem ředitel školy Daniel Kohout. 

Hlavním bodem programu bude představení 
kolekce nového školního oblečení a seznámení 
s možnostmi objednání a nákupu pestré škály 
typů i barev zboží s logem školy. vše si budou 
moci zájemci v průběhu září objednat na esho-
pu. rolí modelek a  modelů se zhostí členové 
pedagogického sboru a  zaměstnanci školy. 
O  atmosféru zahradní slavnosti se kromě nás 

všech zúčastněných, ať už dospěláků či dětí, po-
stará hudební skupina The Teachers band, jejíž 
součástí je člen našeho pedagogického sboru. 
A co by to bylo za zahradní slavnost s hudbou, 
která by hrála jen k poslechu. nebojte se, bude 
se i tančit! věříme, že se nám společně podaří 
roztancovat celou školu a do dalšího školního 
roku vstoupíme s  úsměvem a  nabiti optimi-
smem. 

pro všechny žáky, kterým při tanci vyhládne, 
bude na závěr týmem naší školní jídelny připra-
veno pravé party občerstvení, tradiční hot-dog 
s  množstvím chutných přísad, které ze všední 
pochoutky dělají delikatesu. v  půl jedenácté 
bude slavnost oficiálně ukončena a pravděpo-
dobně se mezi dětmi rozpoutá diskuze o tom, 
které oblečení s logem by si rády objednaly. no 
a pokud nákupní horečka bude jediný „neduh“ 
nastávajícího školního roku, tak se přimlou-
váme za jeho zaléčení třeba nákupem nějaké 
drobnosti nebo trička, které podpoří sounále-
žitost k partě, kterou naše Základní škola Amos 
je. Oblečení rozhodně nemá být žádnou uni-
formou, spíše jen oblíbeným kouskem obleče-
ní, které si mohu děti hrdě obléknout kamkoliv, 
nejen do školy, ale i na mimoškolní akce.

Těšíme se na viděnou nejen na zahájení školní-
ho roku, ve školních lavicích, ale i na nejrůzněj-
ších sportovních a kulturních akcích, které pro 
žáky i rodiče v tomto roce chystáme!

vZdělávání Už jen 
pár hodin

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

Do začátku školního roku zbývají už jen hodi-
ny. prázdniny uběhly jako voda a v úterý 1. září 
školka opět přivítá po dlouhých dvou měsících 
děti. Tentokrát historicky poprvé v šesti třídách.

Mateřská škola získala nové prostory ve zrekon-
struované staré škole, kde budou sídlit 2 třídy 
předškoláků. Kromě nových prostor se děti 
mohou těšit na částečně nový nábytek a chybět 
nebude ani nové dětské hřiště přímo v areálu 
školy. naše detašované pracoviště se tak pře-
stěhovalo definitivně a na stálo.

Do školky letos nastoupí téměř padesátka no-
vých dětí, které jsou zvány v pondělí 31. 8. na 
„návštěvní den“, aby si mohly se svými rodiči 
prohlédnout prostory mateřské školy, svoji tří-
du a seznámit se se svými paními učitelkami. Ty 
se, jako každý rok, pilně vzdělávaly na Letní ško-
le, a v každé třídě si pro děti připravily nějaké 
překvapení.

Uplynulý školní rok byl poznamenán covidovou 
přestávkou, která nám kromě nepříjemných věcí 
přinesla i nové zkušenosti, které jsme připraveni 
zužitkovat v nadcházejícím školním roce. Zvýšená 
hygienická a epidemická opatření budou pokra-
čovat i nadále a já i všichni zaměstnanci si přeje-
me, aby zůstalo jen u nich a aby školka nemusela 
z karanténních důvodů opět osiřet.

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

 20 
 LET 
S VÁMI227 023 023  

uvtnet.cz

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

Proč si vybrat ÚVT Internet
✔  Okamžitá servisní podpora
✔  Smlouva bez závazku
✔  Neomezená data
✔  Individuální nabídky pro firmy
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Neformálko  
má pro každého 
něco!
Veronika Peterová (Tichá), Daniela Fremuntová

Pravidelné KrOužKy a KurZy

Letní prázdniny se blíží ke konci, což může za nor-
málních okolností pro některé školáky znamenat 
nástup zvýšené nervozity z  blížícího se nového 
školního roku. My ale věříme, že do ZŠ Amos se 
všichni těší, a to nejen kvůli přátelskému prostředí 
a sympatickému týmu pedagogů, lektorů a spolu-
žáků, ale také kvůli zajímavým a  originálním vol-
nočasovým aktivitám a akcím pořádaným centrem 
neformálko, které nás čekají i  ve školním roce 
2020/2021.

velká nabídka kroužků a  kurzů pro nadcházející 
období se od loňského roku opět rozrostla, tak-
že si ze široké nabídky vybere opravdu každý bez 
ohledu na věk. naší prioritou je kvalita všech ná-
mi organizovaných aktivit, přičemž klademe důraz 
na profesionalitu lektorů a  zároveň na finanční 
dostupnost. Jsme moc rádi, že díky dotacím na 

prostory a  vybavení pro neformální vzdělávání 
a  díky nadšení zkušených lektorů můžeme mít 
v nabídce kroužky za přijatelnou cenu a přispívat 
tak k rozvoji nadání a talentu všech dětí i dospě-
lých.

prostory ZŠ Amos, které máme během celého týd-
ne k dispozici, nabízejí pestrou školu možností, od 
kreativních dílen, multimediální laboratoře až po 
bohatě vybavený vnitřní i venkovní sportovní areál. 
stále tedy hledáme další lektory pro nové kroužky, 
aby si s neformálkem přišel na své skutečně kaž-
dý! pokud máte nějakou dovednost, kterou byste 
rádi předávali dál, ozvěte se na email neformalko@
psary.cz. Aktuálně hledáme především další lek-
tory kurzů vaření, o které je v našem kuchyňském 
studiu velký zájem u všech věkových kategorií.

Kroužky byly stejně jako minulý rok velmi rychle 
téměř zaplněné, takže pokud jste doposud váhali, 
je nejvyšší čas přihlásit se tam, kde je volné místo, 
nebo alespoň jako náhradník. pro náhradníky se 
budeme snažit otevřít kroužky v nových termínech 
či s novými lektory. přihlašování probíhá on-line na 
webových stránkách obce psáry, kde najdete uce-
lený přehled všech aktivit. Všechny kroužky orga-
nizované Neformálkem začínají v týdnu od 5. 10. 
a probíhají v budově ZŠ Amos nebo na obecním 
úřadě.

aKtivity PrO rOdiče s dětmi

Organizujeme aktivity nejen pro školní děti, ale 
i pro dospělé. rodiče na mateřské nebo rodi-
čovské dovolené mají možnost v pondělí dopo-
ledne navštěvovat cvičení rodičů s dětmi (pod-
le věku dětí – Hýbánky s  Hafíkem nebo Micku 
Cvičku), které vede Tereza Jedličková. Mnohé 
děti i rodiče ji už znají ze cvičení z minulého ro-
ku nebo jako chůvu z dětské skupiny Michael. 
pokud máte ještě malé miminko, vyzkoušejte 
tanec maminek s  miminky. Udělá vám dobře 
nejen pohyb, ale i kontakt s dalšími maminkami 
ze sousedství. Kurz je vypsán na středu dopo-
ledne, stejně jako populární konverzace v ang-
ličtině za přítomnosti dětí. pro velký zájem jsme 
ji rozdělili na začátečníky a pokročilé. Lektorka 
Monika Mráček má opět připravenu spoustu 
zajímavých témat. A  pokud máte zájem kon-
verzovat v angličtině bez dětí, vypsali jsme pro 
vás konverzaci s Monikou Mráček ve středu od 
19.30 hod.

Kromě výše uvedených pravidelných kroužků 
a  kurzů budeme opět pořádat jednorázové 
tematické workshopy se zajímavými lektory 
a  profesionály ve svém oboru. Čeká nás oblí-
bená večerní škola šití, floristické dílny pro děti 
i  dospělé, fotografický workshop, výroba do-
mácí kosmetiky a mnohé další!

KnihOvna a studOvna

nedílnou součástí neformálka je také moder-
ní knihovna, která ani zdaleka nemá sloužit jen 
k výpůjčce knih. Je to místo, kam můžete jen tak 
přijít, posedět, prolistovat si knihu či časopis, 
napsat úkoly, referát nebo si dokonce s kama-
rády zahrát společenské hry.

Aktuální novinkou je pravidelný odběr časopi-
sů ABC, Časostroj a raketa, které u nás můžete 
pročítat prezenčně. Kromě průběžného dopl-
ňování kvalitní literatury pro všechny věkové 
kategorie, a  to včetně komiksů, se knihovna 
rozšiřuje také o oblíbené společenské hry, tak-
že náš neskromný sen o knihovně jako o centru 
setkávání a společenského dění se pomalu stá-
vá skutečností.

návštěvníci si u nás můžou zahrát takové hry ja-
ko Bang, Osadníci z Katanu, Česko nebo různé 

vOlná místa

PILATES
Čas: 14.00–14.45, 6.–9. třída

Dívky se naučí pracovat se svým tělem a vnímat 
ho. Zpevní se, protáhnou a získají zdravé sebe-
vědomí.

Zkušená lektorka klasického baletu, choreo-
grafka a  bývalá tanečnice národního divadla 
Zuzana novosadová klade důraz na podporu 
zdravého sebevědomí a  přijetí vlastního těla. 
Dívky se na kroužku naučí nejen pracovat se 
svým tělem, které se viditelně zpevní, ale pře-
devším se díky pravidelnému cvičení budou 
cítit dobře po psychické i fyzické stránce a bu-
dou se mít rády, což je obzvláště v dnešní době, 

kdy jsou mladé dívky neustále konfrontovány 
s  představou „dokonalé“ postavy prezentova-
né a uměle vytvořené médii, nesmírně důležité.

BALET
Pondělí 15.00–15.45, 1.–3. třída

Baletní kroužek povede zkušená lektorka kla-
sického baletu, choreografka a  bývalá taneč-
nice národního divadla Zuzana novosadová. 
Malé tanečnice budou rozvíjet ladný pohyb 
s hudbou i bez a nebude chybět ani nácvik zají-
mavých choreografií.

MíČOVé HRy
Úterý 15.30–16.30, 1.–9. třída

sportovní kroužek s  Kateřinou schreiberovou 
pro všechny děti, které mají rády míč a  hry 

a nejsou organizované v žádném oddíle. Zahrají 
si jen tak, pro radost z pohybu.

HýBáNKy S HAFíKEM
Pondělí 8.30–9.15, pro děti od 0,5 do 2 let

setkávání pro maminky s  dětmi plné veršova-
ných říkadel a písniček spojených se cvičením 
s  oblíbenou lektorkou Terkou Jedličkovou. 
podpoříte zdravý psychomotorický vývoj dítěte 
a poznáte další maminky s dětmi ze sousedství.

TANEC PRO MAMINKy S MIMINKy
Středa 10.30-11.30

Kurz s lektorkou Katkou prouzovou je určen pro 
maminky s  miminky v  náručí či v  bříšku, kte-
ré se chtějí naučit lépe vnímat své tělo a  jeho 

potřeby, dopřát si chvilku jen pro sebe, naladit 
se na své miminko a navázat s ním silnější kon-
takt. součástí lekce je úvodní sdílení žen, vzá-
jemná podpora, protažení a roztančení celého 
těla, posílení a uvolnění (např. bederní, pánevní 
oblasti), dechové techniky (včetně práce s pá-
nevním dnem, péče o bříško v těhotenství i po 
porodu) a  závěrečná relaxace se zpěvem pro 
vás a vaše miminko.

KONVERZACE V ANgLIČTINě PRO DOSPěLé
Středa 19.30–20.30

Cílem kurzu je oživení vaší schopnosti komuni-
kovat v angličtině. Lektorka Monika Mráček volí 
zajímavá témata a motivuje účastníky k mluvení 
a vyjadřování svých myšlenek.

Nedostalo se na vás nebo na vaše dítě místo 
ve vyhlédnutém kroužku? Přihlaste se prosím 
jako náhradník, protože může nastat situace, 
kdy se někdo odhlásí nebo bude vypsán další 
termín.
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kvízy, na své si přijdou i naši nejmenší návštěv-
níci knihovny. Její útulné prostředí přímo vybízí 
k tomu, abyste se uvelebili v sedacím pytli nebo 
pohodlném křesle a strávili příjemný čas s přá-
teli. nebojte se přijít také s  miminky, prostory 
knihovny i její zaměstnanci jsou baby friendly.

OutdOOrOvé hry

K našemu velkému potěšení stoupá zájem 
o outdoorové hry, které organizujeme pro malé 
i velké v okolí knihovny i základní školy. v době 
nouzového stavu se hledaly kamínky s obrázky, 
v  červenci to byla hra „Křížem krážem literár-
ním létem“. Malí detektivové s  pomocí mapy 
pokladů pátrali nejen po ukrytých schránkách, 
ale také luštili křížovku. Znalost autorů literatu-
ry pro děti a mládež a jejich hrdinů byla velkou 

výhodou, protože tentokrát se jednalo o  hru 
soutěžní. Ze správných odpovědí jsme vyloso-
vali tři šťastné výherce, kteří si můžou v oteví-
rací době knihovny vyzvednout krásnou knižní 
cenu – „ gamebook“, díky kterému se čtenáři 
stanou zároveň aktéry dobrodružného příbě-
hu. schránky s mapou byly k dispozici na svých 
místech ještě po celý srpen, aby měli možnost 
nesoutěžně si zahrát i  další zájemci, kteří to 
v první půlce léta nestihli.

Prázdninové 
programy 
pro děti
Letní dny plné zážitků, kamarádů, skvělých her 
a dobrodružství – přesně tak vypadal již třetí roč-
ník příměstských táborů organizovaných obcí 
psáry ve spolupráci s pedagogy ZŠ Amos a dět-
skou skupinou Klubíčko. po dobu pěti týdnů, od 
rána do pozdního odpoledne měly děti možnost 
po téměř čtyřech měsících bez školního vyučová-
ní trávit opět organizovaný čas s kamarády. Zájem 
byl obrovský, našich prázdninových programů se 
v  červenci zúčastnilo celkem 154 dětí ve věku 
od 3 do 12 let. A protože jsme chtěli, aby peníze 
rozhodně nebyly překážkou, nabízeli jsme letos 
poprvé i  sociálně dotovaná místa pro ty, kteří 
se kvůli koronaviru ocitli ve složité finanční situ-
aci. naopak 23 rodin na tato sociálně dotovaná 
místa přispělo celkovou částkou 4.100,- Kč, která 
umožnila 5 dětem účast za sníženou cenu. Tato 
vzájemná pomoc a solidarita mezi obyvateli naší 
obce byla pro nás stejným důvodem k radosti, ja-
ko nadšení dětí z táborových dobrodružství!

POděKOvání
Děkujeme všem skvělým lektorkám, bez 
 kterých by se to nikdy nepovedlo!

Děkujeme úžasnému týmu ze školní kuchyně za 
báječné svačinky a obědy!

Děkujeme obyvatelům naší obce, kteří oboha tili 

náš táborový program: Martinovi Zélovi za pro-
hlídku hasičské zbrojnice, Ladislavu rácovi 
a  Jaroslavu nolčovi z  mysliveckého spolku 
Borovina, Štěpánce Helclové za projížďky na 
koni, Zuzce Grossové za poučnou a praktickou 
ukázku první pomoci a rodině Štěpánkových za 
zmrzlinu pro děti!

Děkujeme všem, kteří přispěli na sociálně do-
tovaná místa!

indiánsKé létO
Lektorky Monika Fuxová, Iveta Herzánová

na indiánský týden nám vyšlo pěkné počasí 
a celý týden se krásně vydařil. Děti si užily bo-
hatého programu, jak přímo v ZŠ Amos, tak na 
výletech po okolí. Domů si odnesly spoustu 
krásných výrobků a zážitků.

týden OlymPijsKéhO sPOrtu
Lektorky Tereza Velebová a Barbora Crkvová

pro děti byl po celý týden připraven sportovní 
program. Děti byly rozděleny do týmů a  celý 
týden mezi sebou soutěžily jak ve sportovních, 
tak ve vědomostních disciplínách. vyzkoušet 
si mohly sporty známé i  ty neobvyklé a každý 
si mohl prověřit svou kondičku, předpoklady 
a nadání.

hrátKy s PřírOdOu
Lektorky Tereza Velebová a Barbora Crkvová

Děti se učily poznávat nádhernou přírodu, kte-
rá naši obec obklopuje, to, jak se v ní chovat, 

Moc gratulujeme vylosovaným! Matoušovi 
Vašků, Viktorovi Šindelovskému a  Máje, 
Mikymu a  Matymu Pavelkovým a  doufáme, 
že si odměnu užijí stejně jako pátrací literární 
hru!
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abychom si ji neničili, a chránit ji před negativ-
ními vlivy. To vše ale samozřejmě formou her 
a také soutěží. Týden jsme zakončili dobrodruž-
ným hledáním loupežnického pokladu v  lese, 
a dokonce jsme si stihli vyrobit i vlastní herbáře.

sPrávnOu stOPOu
Lektorky Monika Mazúrová, Renata 
Kopanicová, Iveta Herzánová

na začátku týdne se děti ponořily do světa šne-
ků, hlemýžďů a  slimáků, zkoumaly měkkýše, 
vodní živočichy a dokonce se dozvěděly mnohé 
i o vzniku ložiska cihlářské hlíny na našem území. 
Celodenní výlet jsme podnikli do míst historické 
zříceniny Zbořeného Kostelce a jejího okolí, kde 
děti pozorovaly další živočichy i rostliny nyní již 
vodního biotopu pstruhového pásma potoka, 
kterému se říká „Čisté potoky“, kde se děti moh-
ly seznámit i  s vodními zástupci bezobratlých. 
na závěr týdne se děti seznámily dokonce i  se 
základy canisterapie! pevně doufáme, že děti 
opravdu svým životem budou kráčet již jen tou 
„správnou stopou“, tj. s  láskou, úctou i  s chutí 
poznávat další a  další krásy největšího daru li-
dem, který mohl přijít, a to daru Matky přírody.

týden barevných 
PřeKvaPení

Lektorky Renáta Kizurová a Renata Crhová

Barevný týden byl opravdu pestrý, a  to nejen 
barvami, ale i  na zážitky! Hráli jsme hry, plnili 
úkoly, luštili šifry, skládali origami, tvořili korál-
kové obrázky, podnikli několik výletů – pěšky, 
autobusem, na koloběžkách. A  jaké barevné 

překvapení na děti čekalo? Zelený den probě-
hl v blízkém lese, kde si děti vyzkoušely chůzi 
po slackline. na červený den jsme navštívili ha-
sičskou zbrojnici v Jirčanech. Modrý den jsme 
strávili ve vodním domě v Hulicích. Hnědý den 
byl ve znamení jízdy na koni a  zdravovědy. 
poslední – žlutý den byl zalitý sluncem a  jako 
stvořený pro jízdu na koloběžkách a vodní hrát-
ky. sešla se skvělá parta dětí, nebyl čas na nudu 
a užili jsme si legraci.

PráZdninOvá šKOlKa 
s KlubíčKem

Lektorky Petra Honková, Katka Tokačová, 
Petra Hrušková a Veronika Švábová

Během celého měsíce jsme se vydávali na spo-
lečné výpravy a společnost nám dělala nejrůz-
nější zvířata. první týden jsme strávili ve spo-
lečnosti tučňáků, kteří nás zavedli k  jirčanským 
rybníkům, psárské pekárně, kde jsme se zchladi-
li zmrzlinou, a nakoukli jsme i do jirčanské hasič-
ské zbrojnice s hasičem Martinem. Druhý týden 
jsme si zaskotačili s opičkami na lesním hřišti ve 
vestci a dozvěděli se spoustu zajímavostí o první 
pomoci od zdravotní sestřičky Zuzky. Třetí týden 
jsme se povozili na hřbetu mamuta, který nás 
zavezl na dětské hřiště ve Zbořeném Kostelci, 
a  s kamarádem koníkem Granátem a  jeho lid-
skou kamarádkou Štěpánkou jsme děti povozili 
po Dolních Jirčanech. Čtvrtý týden jsme s ryb-
kou doplavali do vodního domu v Hulicích a na-
vštívili jsme u rybníka Kukaláku místní myslivce 
Láďu a Jardu. pátý týden jsme s koníky spěchali 
do zábavního parku ve Zdiměřicích a  na koní-
kovi Granátovi se povozili po Dolních Jirčanech.

Prémiová 
lékařská péče 
na 8 klinikách 
v Praze

Health. The greatest wealth.

• 40+ lékařských specializací
• zajištění léčby osobním koordinátorem
• 13 preventivních vyšetření

Máte zájem o špičkovou péči?
Začněte na canadian.cz.

CanadianMedical_PsarskyZpravodaj_176x250mm.indd   3 02/08/2020   03:02
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21. Května
v odpoledních hodinách přijala hlídka Mp ozná-
mení o  vozidle parkujícím v  rozporu s  právní-
mi předpisy v  prostoru křižovatky ulic Hlavní 
a  Ke Kukaláku tak, že ohrožovalo bezpečnost 
silničního provozu. přivolaná hlídka strážníků 
Mp Jesenice vyřešila protiprávní jednání řidiče 
špatně parkujícího vozidla na místě dle zákona.

27. Května
v dopoledních hodinách převzala hlídka 
Mp Jesenice psa nalezeného v  ulici Javorová. 
strážníci jej umístili do pohotovostního kot-
ce a  vyrozuměli odpovědného pracovníka 
OÚ psáry.

29. Května
ve večerních hodinách vyjížděla hlídka 
Mp Jesenice společně s hasiči do ulice Horní, 
kde došlo k  požáru jednoho ze stromků, kte-
ré tvoří živý plot u  rodinného domu. strážníci 
po příjezdu zajistili místo události proti vstupu 
nepovolaných osob a  usměrňovali provoz na 
pozemní komunikaci až do ukončení celé akce.

3. června
v odpoledních hodinách přijala hlídka 
Mp Jesenice oznámení od muže, jemuž na jeho 
pozemek v ulici na návsi vběhl cizí volně po-
bíhající pes. přivolaná hlídka strážníků psa na 
pozemku oznamovatele zajistila. Během řešení 
události se na místo dostavil majitel psa, který si 
jej od strážníků převzal. Jeho protiprávní jedná-
ní s ním projednala hlídka dle zákona.

7. června
v nočních hodinách řešila hlídka Mp Jesenice 
rušení nočního klidu v ulici polní, kde si majitel 
pozemku jednoho z  rodinných domů neuvě-
domil, kolik je hodin, a nahlas reprodukovanou 
hudbou rušil okolní sousedy. po výzvě přivola-
ných strážníků majitel rodinného domu ihned 

hudbu ztišil a za své jednání se omluvil.

15. června
v nočních hodinách přijala hlídka Mp Jesenice 
oznámení o  rušení nočního klidu hlasitou re-
produkcí hudby, která se ozývala z  restaurace 
v  Dolních Jirčanech. strážníci po příjezdu na 
místo zjistili, že restaurace byla již uzavřena, ale 
že ve vnitřních prostorách se nachází obsluha, 
která během úklidu poslouchá při otevřeném 
okně hudbu. po výzvě hlídky obsluha restaura-
ce ihned hudbu ztišila a uzavřela okno.

18. června
v dopoledních hodinách přijala hlídka Mp 
Jesenice oznámení o vozidlech, jejichž řidiči ne-
respektují dopravní značení v ulici pražská, kam 
je vjezd zakázán z důvodu probíhajících staveb-
ních úprav na pozemní komunikaci. strážníci na 
místě tyto hříšníky zastavili a  projednali jejich 
protiprávní jednání na místě dle zákona.

28. června
v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka 
Mp Jesenice do ulice psárská, kde si majitelka 
jednoho rodinného domu stěžovala, že z komí-
na domu její sousedky vychází tmavý kouř, který 
zápachem připomíná spálený plastový materiál. 
po příjezdu na místo strážníci zjistili, že z komína 
tohoto domu vychází pouze kouř bílé barvy, ale 
ve vzduchu je cítit blíže nespecifikovatelný zá-
pach. vzhledem k tomu, že Mp není kompetent-
ní k  šetření této události, bude celá věc ozná-
mena věcně a místně příslušnému orgánu, který 
provede šetření na místě a v případě zjištění po-
rušení zákona zahájí správní řízení v dané věci.

12. července
v dopoledních hodinách řešila hlídka 
Mp  Jesenice řidiče vozidla tovární značky 
Toyota, který nerespektoval umístěné doprav-
ní značení v ulici pražská, kam je vjezd zakázán 
z  důvodu probíhajících stavebních úprav na 
pozemní komunikaci. strážníci tohoto neukáz-
něného řidiče zastavili a projednali jeho proti-
právní jednání na místě dle zákona.

ve výše uvedeném období strážníci řešili ně-
kolik přestupků na úseku dopravy a veřejného 
pořádku.

městsKá POlicie 
jesenice

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice
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Klidná doba 
karantény

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Tento nadpis vystihuje naše výjezdy v době jar-
ní covidové karantény, kdy událostí všeobecně 
výrazně ubylo. Byl tedy čas na údržbu techniky 
a  drobné práce na zbrojnici. v  době karanté-
ny jsme veškeré zásahy prováděli v  respiráto-
rech s použitím dalších ochranných prostředků 
a  systémových doporučení. naštěstí se nikdo 
z hasičů nenakazil, i když riziko bylo velké, ze-
jména u  těch našich hasičů, kteří ve svém za-
městnání jsou v tzv. první linii.

po uvolnění opatření se samozřejmě zvedla 
i výjezdovost. v současné době evidujeme přes 
čtyřicet výjezdů, od lehčích dopravních nehod 
až po nehody hromadné či se zraněním více 
osob.

U hromadné dopravní nehody jsme zasaho-
vali na pražském okruhu u  Modletic, kde do-
šlo k  nehodě několika osobních automobilů 
a dodávky se zraněním čtyř osob. Jedna osoba 
byla s vážným zraněním transportována do ne-
mocnice vrtulníkem. Jednalo se zde o společný 
zásah složek iZs a  vyprošťovací práce se pro-
táhly až do večerních hodin. Do blízkých sulic 
jsme vyjížděli k  dopravní nehodě motorkáře, 
do příjezdu sanitky jsme společně s jednotkou 
profesionálních kolegů zraněného ošetřova-
li. Zálohovali jsme též profesionální jednotku 
z Jílového z důvodu jejich dlouhodobého zása-
hu. Objevilo se i několik planých poplachů, tý-
kaly se zejména nehlášeného pálení bioodpa-
du. situaci se vždy podařilo vyřešit domluvou. 
využívejte prosím na bioodpad sběrný dvůr 
a velkoobjemové kontejnery, ulehčíte nám tím 
práci se zbytečných výjezdem.

velkou událostí byla pro nás svatba našeho ha-
siče Davida raušera. novomanželům to moc 
slušelo a již krátce po prvním polibku si vyzkou-
šeli hasit požár kuchyně, naštěstí jen lepenko-
vé. přejeme jim mnoho štěstí a vám, našim oby-
vatelům, krásné prožití zbytku léta.
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Pátrání 
po psárském 
legionáři

Pavel Buchtele,  
Státní okresní archiv Praha-západ

Termínem legionáři byli označováni dobrovolníci, 
kteří bojovali v době první světové války za vznik sa-
mostatného státu. v  čele zahraničního odboje stála 
trojice: T. G. Masaryk, e. Beneš a M. r. Štefánik. Legie 
byly italské, francouzské a ruské, přičemž většina legi-
onářů prošla ruskými legiemi. první jednotky tvořené 
z  našich krajanů se tvořily hned po vypuknutí války 
v roce 1914. později byly doplňovány především z vá-
lečných zajatců. Zhruba se dá uvést, že francouzskými 
legiemi prošlo 10 000 mužů, italskými 20 000 mužů 
a ruskými 70 000 mužů.

při pátrání o osudech psárských legionářů jsem na-
razil na jméno Karel Mlejnek, který se narodil dne 
25.  5.  1889 v  Dolních Jirčanech (tehdy samostatné 
obci). Během první světové války byl dne 28. 7. 1916 
zajat na ruské frontě a po pobytu v  ruském zajatec-
kém táboře vstoupil do legií. sloužil u 3. střeleckého 
pluku a zúčastnil se bojů proti rudé armádě. Do nově 
vzniklé republiky se vrátil s  ruskými legiemi až v  ro-
ce 1920, kdy již Československo dva roky existovalo. 
Žil v Dolních Jirčanech v č. p. 23 a živil se jako řezník 
a později zedník. v této obci dne 15. 3. 1935 i zemřel.

prosím čtenáře, kteří mají další informace o tomto le-
gionáři, ať mě kontaktují, abych si nové údaje mohl 
doplnit. Budu vděčný za spolupráci a  každou infor-
maci.

až do června. probíhat budou v  tělocvičně zá-
kladní školy. Mladší skupina dětí od 6 do 10 let 
bude trénovat ve středu a pátek od 15 do 16 ho-
din. starší skupina dětí od 10 do 15 let bude mít 
potom tréninky vždy o hodinu později. v pátek 
od 17 do 18 hodin nabízíme možnost trénovat 
i dorostencům starším 15 let. na trénincích bu-
deme pod vedením oblíbených trenérů Daniela 
Menharta a Olivera Hradického pilovat všechny 
základní florbalové dovednosti počínaje vede-
ním míčku přes přihrávky a herní kombinace až 
po střely a  zakončení. Těšit se ale můžete i  na 
další doplňkové sporty a jiné pohybové zábavné 
aktivity. přihlašovat se na jeden nebo oba trénin-
ky v týdnu můžete na www.floorballacademy.cz.

turnaje

i letos se můžete těšit na oblíbené turnaje 
Floorball Academy Tour. Holky a kluci ze všech 
našich kroužků se na nich o medaile a jiné ce-
ny utkají celkem čtyřikrát v  halách na Fialce 
v Říčanech a Dolních Břežanech. vrcholem se-
zony bude open air turnaj v průhonicích v so-
botu 12. června 2021. podzimní halové turnaje 
se odehrají 17. 10. a 12. 12. 2020, jarní proběh-
nou 20. 3. a 15. 5. 2021. Kromě toho, že na nich 
holky a kluci poměří své síly a ukážou, co no-
vého se během tréninků naučili, dostanou také 
šanci poznat nové kamarády.

Gym academy

Úplnou novinkou v portfoliu naší akademie je 
letos GYM Academy. v psárech a na dalších čty-
řech místech pilotně spouštíme projekt, který 
má za cíl přimět děti k  přirozenému pohybu. 

na trénincích GYM Academy se holky a  kluci 
můžou jednou týdně těšit na různé zábavné hry 
s prvky atletiky, gymnastiky i míčových sportů. 
Tréninky budou probíhat v  úterý od 15.30 do 
16.30 hodin a  jsou určeny pro školkové děti 
od čtyř let. GYM Academy může sloužit jako 
přípravka na naše florbalové tréninky, ale také 
jako základ pro různé další sporty.

rOadshOW

Také letos na konci roku chystáme roadshow 
s  turnajem pod širým nebem, návštěvou nej-
lepších českých florbalistů a  mnoha dalšími 
atrakcemi. proběhnout by měla v červnu na ná-
městí v průhonicích.

letní PříměstsKé flOrbalOvé 
KemPy

stejně jako každý rok vyvrcholí sezona Floorball 
Academy prázdninovými příměstskými kempy. 
na nich si holky a kluci zatrénují v pěkném pro-
středí haly na Fialce v Říčanech, poznají nejbliž-
ší okolí, vyzkouší si kromě florbalu i mnoho dal-
ších sportů a poznají spoustu nových kamarádů.

všechny důležité informace o trénincích, turna-
jích i dalších aktivitách Floorball Academy na-
jdete na našem webu www.floorballacademy.
cz. věříme, že si společně novou florbalovou 
sezonu naplno užijeme!

Floorball 
Academy

Vít Voltr

Začíná nový školní rok a s ním i další florbalo-
vá sezona. Floorball Academy u toho ani letos 
v  psárech nebude chybět. Holkám a  klukům, 
kteří jsou našimi členy nebo se jimi letos stát 
rozhodnou, nabídneme během roku spoustu 
sportu, zábavy i nových dovedností. Kromě to-
ho se v nich budeme při každém setkání snažit 
rozvíjet hodnoty, které jsou podle nás důležité 
nejen ve sportu, ale i v životě. Mezi ty nejdůle-
žitější patří smysl pro fair-play, láska ke sportu, 
pracovitost, bojovnost nebo slušné chování. Co 
konkrétně nás ale letos čeká?

tréninKy

Florbalové tréninky jsou základním pilířem naší 
akademie. Letos startují na konci září a potrvají 

sPOrt

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell 
typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. Stáří slepiček 
15–19 týdnů, cena 169–229 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:  27. září, 25. října a 15. listopadu.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

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

www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček
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Největší škola 
taekwon-do 
v Čr

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Škola Ge-Baek Hosin sool začíná novou sezónu! 
přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umě-
ní taekwon-do! Jsme největší školou v Čechách 
i  na Moravě s  nejširší nabídkou tréninků.                                                                                           
v roce 2020 hodláme obhájit celkové vítězství 
na Mistrovství České republiky. patříme do nej-
lepšího a nejúspěšnějšího střediska talentova-
né mládeže v Čr. při tréninku klademe důraz na 
originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání, 

kromě toho se zaměřujeme na rodiny s dětmi. 
Zabýváme se také praktickou sebeobranou. 
Školu vedeme pod dozorem korejského velmi-
stra Hwang Ho Yonga. Jako jediní v  republice 
nově vyučujeme i další korejská bojová umění 
taekkyon, gumdo a hoppae sool.

přihlaste se nejlépe během září a října jako za-
čátečník, ať vám nic neunikne! Jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek, členské známky a výba-
vu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. proto nevá-
hejte a přidejte se k nám, bližší informace o tré-
nincích uvedeme brzy na našem webu tkd.cz. 

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat rad-
nici vesnice Dolní Jirčany a vesnici samotné za 
granty, jež nám darovalo pro podporu naší ško-
ly a jejího fungování.

KlOKteX – KOntejnery na 
teXtil, Oblečení a Obuv PrO 
děti i dOsPělé

Jak jste si již možná všimli, v naší obcí přibyly na 
čtyřech místech nové kontejnery na textil, oble-
čení a obuv pro děti a dospělé.

Charitativní a ekologický projekt podporuje 
především Fond ohrožených dětí Klokánek. 
Odevzdáním použitelných oděvů, obuvi, tex-
tilu a hraček do kontejnerů na textil se přímo 
podílíte na pomoci, jejíž výsledkem je kromě 

materiální hlavně finanční podpora.

Do kontejnerů s logem klokana můžete ode-
vzdávat dále nositelné oděvy, spárované boty 
a textil bez omezení, svoz probíhá několikrát 
týdně.

Místa, kde kontejnery najdete:
•	 ZŠ Amos,
•	 náves Dolní Jirčany,
•	 náves psáry, za obchodem,
•	 sběrný dvůr.
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HB PLAZA 
 vás zve na návštěvu!

LÉKÁRNABILLA

OBCHODNÍ
CENTRUM
NÁKUPNÍ

PŘIPRAVUJEME
Rehabilitační centrum

Kavárnu
Cukrárnu

TETA drogerie THE BIKE

SUSHI JE
SENICE

KIK
CHOVATE

LSKÉ POTŘEBY

NORSKÝ SVĚT

OBCHODNÍ PASÁŽ

H B  P L A Z A  s . r. o .  /  N á k u p n í  /  2 5 2  4 2  /  J e s e n i c e

HB PLAZA_inzerce_176x250.indd   1 06.02.20   11:12

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174

Přijmeme řidiče skupiny C !

  Taneční škola Blanky Vášové pořádá 

  TANEČNÍ TANEČNÍ pro MLÁDEŽ 
 pro dospělé 2020–2021 
Kamenice: středy od 7.10.2020 Sokolovna JÍLOVÉ 
K1 – začátečníci 19:00–20:35 hod. soboty od 3. 10. 2020, 1x za 14 dní 
K3 – středně pokročilí 20:45–22:20 hod. J8: Základní kurz, 17:00–18:50 hod. 
     
Strančice: neděle od 4.10.2020  
S1 – začátečníci 15:15–16:50 hod.  
S2 – mírně pokročilí 17:00–18:35 hod.  
S3 – středně pokročilí 18:45–20:25 hod.  
S4 – více pokročilí 20:35–22:15 hod.  

Jílové: soboty od 3.10.2020  
J2 – mírně pokročilí 19:00–20:30 hod.  
J3 – středně pokročilí 20:40–22:15 hod.  
 
 

Zápis a info: tel. 603 238 090, vasova@volny.cz, www.tanecni.net 
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ceny inzerce v časopisu PsársKý ZPravOdaj

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DpH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, pražská 137, psáry, 
iČ 00241580. vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
redakční rada: ing. Jitka svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav sokol. Za obec psáry: vlasta Málková
vedoucí redaktorka a příjem inzerce: ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
distribuce: Zdarma do všech poštovních 
schránek občanů a firem v psárech a D. Jirčanech
náklad: 1800 výtisků registrace: MK Čr e 15258 
vydání: SRPEN 2020, vyšlo 28. 8. 2020
Grafická úprava: ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

Fotbal – rozpis utkání 
– podzim 2020
Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, 
bez záruky (zápasy venku / zápasy doma)

Datum Psáry 
muži „A“

D. Jirčany 
muži „A“

Psáry 
muži „B“

so 22. 8. Libeř / 17.00
so 29. 8. Štěchovice / 

17.00
ne 6. 9. Hostivice / 

17.00
Libeň / 17.00 Klínec / 17.00

so 12. 9. Krňany /  
17.00

ne 13. 9. Libeň / 17.00
so 19. 9. Zvole /  

16.30
ne 20. 9. Zvole B/ 16.30
so 26. 9. Dobrovíz / 

16.30
ne 27. 9. Libeř B / 16.30 Zvole B / 16.30
so 3. 10. Dobříč /  

16.00
ne 4. 10. Slapy / 16.00 Libeř B / 16.00
so 10. 10. Tuchoměřice / 

16.00
ne 11. 10. Psáry B / 16.00 D. Jirčany / 

16.00
ne 18. 10. Povltavská FA C 

/ 15.30
Bojanovice / 
15.30

Slapy / 15.30

so 24. 10. Roztoky /  
14.30

ne 25. 10. D. Břežany B / 
14.30

Bojanovice / 
14.30

ne 1. 11. Zlatníky B / 
14.00

D. Břežany B / 
14.00

ne 8. 11. Zbuzany B / 
14.00

Čisovice B / 
14.00

Zlatníky B / 
14.00

so 14. 11. D. Břežany / 
13.30

ne 15. 11. Klínec / 13.30 Čisovice B / 
13.30

so 21. 11. Zlatníky /  
13.30

so 28. 11. Choteč / 13.30

V sobotu 6.9. 2020 od 9:00 

V sobotu 26.9. 2020 od 9:00 

Memoriál J. Šťíbra

Místo konání: Hřiště Psáry
Občerstvení zajištěno

Srdečně Vás zveme na: 

Soutěž v požárním útoku (Přípravka,
Mladší & Starší žáci a Dorost)

Psárskou Proudnici

Soutěž v požárním útoku 

Pořádají: SDH Psáry, SK Rapid Psáry a Obec Psáry
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