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Obsah slOvO na úvOd

vážení obyvatelé, milí sousedé, 

letošní zima, pokud se tak vůbec uplynulé mě-
síce dají nazvat, byla velmi mírná a stejně jako 
loni jsme se sněhové nadílky fakticky nedočkali. 
Je velkou otázkou, co to udělá se stavem na-
šich studní a suchou půdou. Přírodě letošní zi-
ma určitě neprospěla. Ale jak se říká, všechno 
zlé je k něčemu dobré. A jako nám loňská mír-
ná zima pomohla při stavbě nové školy, i  letos 
nám netypicky vysoké teploty a absence sněhu 
usnadnily už tak těžké práce při rekonstrukci 
historické budovy staré školy. Ač by se mohlo 
zdát, že po dostavbě nové školy budeme mít od 
stavebních prací na chvíli klid, opak je pravdou. 
od podzimu na plné obrátky běžela nejenom 
rekonstrukce budovy Hlavní 12, ale i bývalé „bí-
lé školy“, Hlavní 13, která bude od 13. března 
sloužit našim seniorům. Každou stavbu či rekon-
strukci provázejí komplikace, to známe asi všich-
ni z vlastní zkušenosti, a u našich projektů tomu 
není jinak. Prohnilé trámy, chybějící základy, roz-
vody jinde, než je čekáte… Jen tak něco nás už 
nezaskočí. Ale když bagrista na dvoře původní 
školy našel při práci granát, to bylo dost i na sil-
né povahy. naši jirčanští hasiči okamžitě okolí 
stavby evakuovali a zajistili bezpečnost do pří-
jezdu pyrotechnika. Dokonce stihl dorazit i zpra-
vodajský štáb, a  tak se zase jednou naše obec 
dostala do televize. naštěstí se následně ukáza-
lo, že šlo o tzv. delaborovaný granát z 1. světové 
války, tedy trofejní kousek, který nepředstavoval 
žádné nebezpečí. Ale zapotili jsme se všichni.

Závěrem si vás dovoluji opět pozvat na  pivo.  
Tentokrát se sejdeme 1.  4. v 18.30  hod. 
v Dolních Jirčanech v Kabině na fotbalovém hři-
šti a jako vždy si budeme povídat o všem, co se 
v obci děje!

Bc. Milan Vácha
starosta obce

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

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

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

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

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

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

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

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

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

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

Obecní úřad – úřední hOdiny

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

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

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

Kalendář aKcí
seTříDěno PoDle DaTa konání

25. 3., 14.00 hod.
diskuzní středa
obecní úřad

4. 4., 8.30 hod.
výlet do brandýsa 
nad labem 
a skanzenu

16. 4., 16.15 hod.
muzikál Kat mydlář

21. 3., 8.30/9.30 hod.
Od pramene po 
soutok již potřetí

13. 3., 13.00 hod.
slavnostní otevření 
Klubu seniorů 
třináctka

20

26

28
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26

1. 4., 18.30 hod.
na pivo se starostou
rest. Kabina na fotbalovém 
hřišti v D. Jirčanech

14
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rozpočtového opatření obce na rok 2019 
ke konci tohoto roku do maximální výše 
300.000 Kč v případě přijetí účelové dotace.
ii. pověřuje
radu obce Psáry schválením rozpočtových 
opatření v roce 2020, jde-li o změny ve finanč-
ních vztazích k jinému veřejnému rozpočtu (do
tace), bezodkladně.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 48/5–2019

i. schvaluje
rozpočet obce Psáry na rok 2020 ve vý-
ši 176.623.740  Kč jako schodkový – příjmy 
ve výši 89.325.000  Kč, financování ve výši 
87.298.740 Kč a výdaje ve výši 172.464.740 Kč, 
financování ve výši 4.159.000  Kč. Schodek 
 bude kryt z přebytku minulých let (2019).
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 49/5–2019

i. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled obce Psáry 
2020–2022.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 50/5–2019

i. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupu
jící) a  spol. Staving olomouc s.  r. o. (prodáva
jící). Předmětem smlouvy je převod pozemku 
p. č. 161/94 o výměře 339 m² v k. ú. Psáry vč. 
příslušenství a  herních prvků za cenu celkem 
4.102,- Kč s DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 51/5–2019

i. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry 

(prodávající) a  manželi ing. Lucií a  ing. vítem 
Libovickými (kupující). Předmětem smlouvy je 
převod pozemků p.  č. 689/8 o  výměře 56 m² 
a p. č. 151/16 o výměře 3 m², vše v k. ú. Dolní 
Jirčany, za cenu celkem 106.400 Kč.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 52/5–2019

i. schvaluje
Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Jiřím Bezouškou a  ing. Janou Červinskou. 
Předmětem smlouvy je směna obecního po-
zemku p.  č. 380/1, travní porost o  výměře 
105 m² za pozemek p. č. 378/10, zahrada o vý-
měře 22 m². Směna se uskutečňuje s  doplat-
kem ve výši 69.720,- Kč.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 53/5–2019

i. schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní ško-
ly Amos, iČo: 06289371, sídlo: Pražská 1000, 
252 44 Psáry, ze dne 20. 6. 2019.
ii. schvaluje
Bezúplatný převod majetku uvedeného v přílo-
ze č. 1 k  usnesení do vlastnictví Základní ško-
ly Amos, iČo: 06289371, sídlo: Pražská 1000, 
252 44 Psáry.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 54/5–2019

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o nočním 
klidu.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Psáry č. 5–2019 ze dne 11. 12. 2019

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

Usnesení č. 44/5–2019

i. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 45/5–2019

i. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
ii. bere na vědomí
Zápis kontrolního výboru obce.

hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 46/5–2019

i. schvaluje
5. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2019 
– navýšení o 9.997.756,30 Kč.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 47/5–2019

i. pověřuje
radu obce Psáry případným schválením 

rada a zastUPitelstvO
termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce Psáry
22. dubna 2020, 18 hod.

Celoroční soutěž –  
Poznávejte místa v našich obcích
vážení čtenáři,

v průběhu letošního roku najdete na každé ze 
šesti titulních stran Psárského zpravodaje jednu 
fotku místa v Dolních Jirčanech a Psárech, které 
je něčím výjimečné, váže se k němu historická 
událost, má výjimečný charakter či je zapome-
nutým zákoutím, které stojí za to navštívit při 
procházce po okolí.

Abychom tyto tipy zpestřili, můžete se zapo-
jit do naší soutěže a vždy do daného termínu 
zasílat své odpovědi s uvedením, kde se dané 
místo nachází. Ze správných odpovědí vylo-
suje redakční rada časopisu vždy jednoho vý-
herce, který obdrží dvě vstupenky na nejbližší 

divadelní představení, na které obec pro své 
občany zajišťuje dopravu a zvýhodněný vstup. 
Správnou odpověď i  se jménem výherce uve-
deme vždy v dalším vydání časopisu.

Za foto na titulní straně děkujeme dolnojirčan-
ské fotografce Monice Mráček (facebook.com/
bymonimracek).

odpovědi s popisem, kde se nachází objekt na 
únorové titulní straně, zasílejte do 31. března na 
email: trinactka@psary.cz.

Máte tip na další zajímavé místo? Napište nám 
to také!
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Usnesení č. 55/5–2019

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č, 3/2019 o  míst-
ním poplatku ze psů.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 56/5–2019

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o  míst-
ním poplatku za užívání veřejného prostranství.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 57/5–2019

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, kterou se 
stanoví poplatek za komunální odpad.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 58/5–2019

i. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem Patronátního 
prohlášení pro Českou spořitelnu a. s.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 59/5–2019

i. schvaluje
název nové ulice „vyhlídková“ v lokalitě vysoká.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 60/5–2019

i. schvaluje
Poskytnutí odměn pro členy výborů a komisí za 

činnost v roce 2019 dle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / zdrželi se: 2 
(žižKa, Olmr)
návrh byl Přijat

Usnesení č. 61/5–2019

i. souhlasí
S poskytnutím mimořádné odměny starostovi 
obce Bc. Milanu váchovi za rok 2019 ve výši 
dvojnásobku odměny zastupitele. odměna se 
poskytuje za mimořádný rozsah výkonu vede-
ní investičních akcí (zejména projektu výstavby 
nové školy) a funkce veřejného opatrovníka.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 1 
(žižKa)
návrh byl Přijat

Usnesení č. 62/5–2019

i. souhlasí
S poskytnutím mimořádné odměny místosta-
rostce vlastě Málkové za rok 2019 ve výši dvoj-
násobku odměny zastupitele. odměna se po-
skytuje za mimořádný rozsah práce v  sociální 
oblasti a přímém pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Dále za vedení a přípravu pro-
jektů obecní vodohospodářské infrastruktury.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 1 
(žižKa)
návrh byl Přijat

Usnesení č. 63/5–2019

i. schvaluje
Termíny veřejného zasedání zastupitelstva na 
rok 2020: 19. února, 22. dubna, 17. června, 
16. září a 9. prosince.
hlasOvání / PrO: 14 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 39–2019 ze dne 18. 12. 2019

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

rO Usnesení č. 140/39–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
27. 1. 2016 mezi obcí Psáry a  Atelier M.A.A.T 
s. r. o. na akci „Zpracování projektové dokumen-
tace na akci náves Dolní Jirčany“. Předmětem 
dodatku jsou vícepráce ve výši 162.500,- Kč 
z  důvodů změny zadání objednatele a  poža-
davků dotčených orgánů nad rámec zadání ve-
řejné zakázky.
ii. pověřuje
Bc. Starostu Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 141/39–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo 
č.  101/2019 mezi obcí Psáry a  SArK engi-
neering s.  r.  o. na akci „rekonstrukce č.  p. 13 
v Dolních Jirčanech – klub seniorů“. Předmětem 
dodatku je změna termínu ukončení a předání 
díla.
ii. pověřuje
Bc. Starostu Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 142/39–2019

i. schvaluje
Uzavření dohody o  členství v  jednotce SDH 
Psáry mezi obcí Psáry a vojtěchem Harenčákem.

ii. schvaluje
Uzavření dohody o  členství v  jednotce SDH 
Psáry mezi obcí Psáry a Pavlem otrubou.
iii. schvaluje
Uzavření dohody o  členství v  jednotce SDH 
Psáry mezi obcí Psáry a Dominikem Erbanem.
iv. pověřuje
Starostu Milana váchu podpisem této dohody.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 143/39–2019

i. souhlasí
S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „rekonstrukce prostor České pošty v  bu-
dově obecního úřadu Psáry“.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „rekonstrukce prostor České 
pošty v budově obecního úřadu Psáry“ ve slo-
žení: Tomáš Hejzlar, nikola Alferyová, vlasta 
Málková jako náhradníci vít olmr, Mgr. Martina 
Běťáková.
iii. určuje
Místostarostku vlastu Málkovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na ak-
ci „rekonstrukce prostor České pošty v budově 
obecního úřadu Psáry“.
iv. určuje
Starostu Bc. Milana vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„rekonstrukce prostor České pošty v  budově 
obecního úřadu Psáry“.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 40–2019 ze dne 20. 12. 2019

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

rO Usnesení č. 144/40–2019

i. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Základní 
školy Amos, iČ 06289371 na rok 2020.
ii. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Základní 

školy Amos, iČ 06289371 pro rok 2020: plyn 
220.000,- Kč, el. energie 1.600.000,- Kč, vodné 
a stočné 80.000,- Kč.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
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rO Usnesení č. 145/40–2018

i. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Mateřské 
školy Štědřík, iČ 06279457 na rok 2020.
ii. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Mateřské 

školy Štědřík, iČ 06279457 pro rok 2020: plyn 
250.000,- Kč, el. energie 300.000,- Kč, vodné 
a stočné 120.000,- Kč.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 41–2019 ze dne 30. 12. 2019

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

rO Usnesení č. 146/41–2019

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ze dne 22. 12. 
2015 mezi obcí Psáry a Technickými službami 
Dolnobřežanska s. r. o. Předmětem dodatku je 
definice cen a počtu nádob na směsný komu-
nální a separovaný odpad uvedených v příloze 
č. 5.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku a přílohy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 147/41–2019

i. schvaluje
3. změnu rozpisu rozpočtu 2019.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 148/41–2019

i. schvaluje
Platový výměr řediteli Základní školy Amos od 
1. 1. 2020.
ii. schvaluje
Platový výměr ředitelce Mateřské školy Štědřík 
od 1. 1. 2020.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 1–2020 ze dne 15. 1. 2020

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

rO Usnesení č. 1/1–2020

i. schvaluje
Dohody o spolupráci mezi obcí Psáry a Základní 
školou Amos. Předmětem dohody je vzájemná 
spolupráce při zajišťování volnočasových aktivit 
v prostorách školy. vzájemné plnění bude po-
skytováno bezúplatně.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 

dohody.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 2/1–2020

i. pověřuje
radního olmra zajištěním monitoringu spotře-
by energií v budově Základní školy Amos.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 2–2020 ze dne 20. 1. 2020

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

rO Usnesení č. 3/2–2020

i. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „rekonstrukce prostor 
České pošty v budově obecního úřadu Psáry“ 
od:

1. KoČÍ a. s. za cenu 1.010.749,- Kč bez DPH,
2. Martin Mašek za cenu 793.201,- Kč bez 

DPH,
3. SArK engineering s. r. o. za cenu 672.334,- 

Kč bez DPH.
ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od SArK 
engineering s.  r.  o. za cenu 672.334,- Kč bez 
DPH.

iii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 4/2–2020

i. schvaluje
Záměr směny pozemků p. č. 645/21 v k. ú. Dolní 
Jirčany o výměře 37 m² za díl „a“ pozemku p. č. 
736 o výměře 16 m² a díl „b“ pozemku st. 18/1 
o výměře 21 m² v k. ú. Dolní Jirčany.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 3–2020 ze dne 29. 1. 2020

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

rO Usnesení č. 5/3–2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o  dílo 
č.  101/2019 mezi obcí Psáry a  SArK engi-
neering s.  r.  o. na akci „rekonstrukce č.  p. 13 
v Dolních Jirčanech – klub seniorů“. Předmětem 
dodatku jsou vícepráce. Konečná cena díla činí 
1.714.517,86 Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.

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

rO Usnesení č. 6/3–2020

i. souhlasí
S podáním žádosti o dotaci Ministerstvu život-
ního prostředí na akci „Připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod“.
ii. souhlasí
S podáním žádosti o dotaci Ministerstvu život-
ního prostředí na akci „Připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod – 2. etapa“.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 4–2020 ze dne 12. 2. 2020

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

rO Usnesení č. 7/4–2020

i. schvaluje
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.745 Kč 
na kurz plavání pro žáka mateřské školy na zá-
kladě žádosti ze dne 27. 1. 2020.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 8/4–2020

i. souhlasí
v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce 
Psáry pro fotbalových klub SK rapid Psáry.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
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rO Usnesení č. 9/4–2020

i. schvaluje
Přílohu č. 3 organizačního řádu obecního úřa-
du Psáry – pověření zaměstnanců.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 10/4–2020

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

1. Marie Karlíčková a Aneta Karlíčková – po-
zemek p. č. 409/8 v k. ú. Psáry.

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

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Psáry č. 1–2020 ze dne 19. 2. 2020

Přítomni:  Bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková (příchod 18.34 hod.), olga 
Kramosilová, vít olmr, ing. Jan Čihák, Jan Honek, ing. Jitka Svobodová, Josef Žižka, 
Mgr. Jiří Kučera, Bc. Miloslav Burián, Petr Skřivan, Martina Šmerglová

Nepřítomni: ing. Antonín rak, Tomáš Pecháček

Usnesení č. 1/1–2020

i. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 2/1–2020

i. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 3/1–2020

i. schvaluje
1. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2020 
– navýšení o 6.255.630,- Kč.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 4/1–2020

i. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(dárce) a  Čr – HZS Středočeského kraje (ob
darovaný). Předmětem smlouvy je poskytnutí 
finančního daru ve výši 25.000,- Kč na poříze-
ní vysokotlakého kompresoru pro chemickou 
službu – úz. odbor Kladno, stanice HZS Jílové 

u Prahy.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 5/1–2020

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 10. 5. 
2018 mezi obcí Psáry a EUro DEvELoPMEnT 
GroUP s.  r.  o. Předmětem dodatku je pře-
vod stavby komunikace na pozemcích p.  č. 
465/473 a 465/399 v k. ú. Dolní Jirčany za úpla-
tu 10.000,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 6/1–2020

i. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (ku
pující) a  Jindrou Krčmářovou (prodávající). 
Předmětem smlouvy je prodej pozemků p.  č. 
22/1 o výměře 65 m² a p. č. 583/78 o výměře 
686 m² za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 510.000,- Kč celkem.

ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 7/1–2020

i. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (ku
pující) a  Jindřichem Komárkem a  Marcelou 
Exlerovou (prodávající). Předmětem smlouvy 
je prodej pozemků parc. č. 520/1 o  výměře 
1244  m2 a  parc. č. 521/1 o  výměře 1070 m², 
parc. č. 520/2 o výměře 67 m2, parc. č. 520/3 
o výměře 108 m2, parc. č. 521/2 o výměře 46 m2 
a parc. č. 522/2 o výměře 59 m2 v k. ú. Psáry za 
kupní cenu celkem 259.400,- Kč.
ii. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (ku
pující) a romanem Kadeřábkem a vladimírem 
Kadeřábkem (prodávající). Předmětem smlou-
vy je prodej pozemků parc. č. 524/1 o výměře 
3806 m2 a parc. č. 524/2 o výměře 221 m² v k. ú. 
Psáry za kupní cenu celkem 402.700,- Kč.
iii. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (ku
pující) a  Jaroslavem Uhrem (prodávající). 
Předmětem smlouvy je prodej pozemků parc. 
č. 516/1 o  výměře 741 m2 a  p. č. 516/2 o  vý-
měře 121 m² v k. ú. Psáry za kupní cenu celkem 
86.200,- Kč.
iv. 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.
v. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (ku
pující) a  Stanislavem Troníčkem (prodávající). 
Předmětem smlouvy je prodej pozemků parc. 
č. 525/4 o výměře 61 m2 a p. č. 525/2 o výmě-
ře 1610 m² v k. ú. Psáry za kupní cenu celkem 
167.100,- Kč.
vi. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 8/1–2020

i. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(obdarovaný) a  Středočeským krajem (dárce). 
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod sil-
nice ii/105 v úseku km 1,012 do km 1,122 (UB 
1242A241) z důvodu vyřazení původního úse-
ku silnice ze silniční sítě.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 9/1–2020

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva č. UZSvM/S/20517/2019-HMSU 
mezi obcí Psáry (nabyvatel) a  Čr-úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (pře
vodce) na pozemek p.  č. 111/1 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany. Smlouva je schvalována vč. omezují-
cích podmínek uvedených v dané smlouvě v čl. 
iv. pod body 1–8 a vč. zřízení věcného práva dle 
čl. v.
ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 10/1–2020

i. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí 
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  SDH 
Psáry (příjemce) ve výši 125.000,- Kč, z  to-
ho 55.000,-  Kč je určeno na dětské družstvo 
a  20.000,- Kč na družstvo dorostu. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SDH.
ii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní 
Jirčany (příjemce) ve výši 65.000,- Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SDH.
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iii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK rapid 
Psáry (příjemce) ve výši 400.000,- Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SK.
iv. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnu-
tí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a  SK  Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce) ve 
výši 400.000,- Kč. Příspěvek bude použit k po-
krytí nákladů spojených s činností SK.
v. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina 
(příjemce) ve výši 35.000,- Kč. Příspěvek bude 
použit k pokrytí nákladů spojených s činností MS.
vi. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi obcí Psáry (poskytovatel) a TEAMGYM 
Dolní Jirčany z. s. (příjemce) ve výši 40.000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností spolku.
vii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  Škola 
TAEKWon-Do (příjemce) ve výši 40.000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností spolku.
viii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Sportovní 
akce, z. s. (příjemce) ve výši 40.000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností spolku.
iX. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem těchto smluv.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 11/1–2020

i. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytova
tel) a  Domovem Laguna Psáry (příjemce). 
Předmětem smlouvy je dotace na rozvoj so-
ciálních služeb poskytovaných občanům obce 
Psáry a financování pečovatelské služby ve výši 
400.000,- Kč.

ii. pověřuje
Starostu Bc. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 12/1–2020

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o  míst-
ním poplatku ze psů.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 13/1–2020

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o  míst-
ním poplatku za užívání veřejného prostranství.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 14/1–2020

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 k regulaci 
hlučných činností.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 15/1–2020

i. schvaluje
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní ško-
ly Amos, iČo: 06289371, sídlo: Pražská 1000, 
252 44 Psáry, ze dne 20. 6. 2019.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 16/1–2020

i. schvaluje
Znění smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry, 
Středočeským krajem a  dodavatelem stavby 
„ii/105 Psáry, průtah (opakování)“.
ii. pověřuje
radu obce dojednáním konečného znění 
smlouvy o dílo a jejím uzavřením.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

nabídKa Práce
hotel u ledu*** přijme

recepční na hPP
Požadujeme:

 Příjemné vystupování  Komunikativní 
znalost AJ  Práce na PC

  Samostatnost  Spolehlivost  Praxe 
výhodou  nástup možný ihned

nabízíme:
 Finanční ohodnocení: 140 Kč čistého 

/ hod. + odměny  Krátký / dlouhý 
týden, bez nočních směn  rodinná 

atmosféra  Stravování – obědy zdarma

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Andrea Hobzová, Hotel u Ledu ***

ringhofferova 336, 251 69 – velké Popovice
mobil: +420 602 370 776

e-mail: manager@hoteluledu.cz
www: www.hoteluledu.cz

PROFESIONÁLNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
A OSOBNÍ PŘÍSTUP / PROFESSIONAL LEGAL 

SERVICES
nebojte se požádat o radu, která vám může 

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

KDH
Mgr. Kristýna Dubová Helešicová

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

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

POPlateK za svOz OdPadU

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz 
komunálního odpadu na rok 2020 měl být 
zaplacen do 29. 2. 2020. 

Bez zaplaceného poplatku nebudou 
popelnice vyvezeny!
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Co se v obci 
udělalo 12/2019–1/2020

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

•	 oprava povrchů nezpevněných komunikací,
•	 práce na mlatovém chodníku v  ulici nad 

Cihelnou,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

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

toristy,
•	 zdravotní a  bezpečnostní prořezy stromů, 

úklid a odvoz větví,
•	 kácení označených stromů – Sídliště Štědřík,
•	 svoz dřeva po kácení v lesíku na vysoké,
•	 výměna plynového kotle v nájemním bytě,
•	 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,

•	 vyklízení obecní nemovitosti na vysoké a od-
voz do sběrného dvora,

•	 namontování košů na psí exkrementy na cyk-
lostezku v úzké a cestu na vysoké,

•	 oprava spár a výtluků na místních komunikacích,
•	 navození hlíny a  úprava terénu u  chodníku 

nad Školou,
•	 hrabání listí v obci a na hřbitovech,
•	 stěhování v rámci budovy nové školy a drob-

né stavební úpravy a montáže v této budově,
•	 montáž kuchyně a audia v budově nové školy,
•	 oprava plynového kotle v restauraci na návsi 

v Dolních Jirčanech.

Nové názvy ulic 
v lokalitě vysoká

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

v lokalitě vysoká je několik ulic s  názvem 
na  vysoké, což dlouhodobě způsobuje pro-
blémy v  orientaci a  nepomáhá ani navigace. 
nejedná se jen o bloudící návštěvy, ale nastá-
vají i případy ohrožující lidské životy, kdy složky 
integrované záchranné služby nedokážou dojet 
včas na pomoc.

Z tohoto důvodu dostanou některé ulice nová 
jména. Začneme u těch, ve kterých není nikdo 
trvale hlášen v  rodinném domě, abychom ne-
zkomplikovali obyvatelům život žádáním o no-
vé doklady. občanů, kteří v  této lokalitě žijí 
trvale v chatách s evidenčním číslem, se tento 
problém netýká, protože v  jejich případě se 
v dokladech ulice neuvádějí.

Uvítáme tipy občanů na názvy nových ulic, a to 
na emailu: jaskova@psary.cz.

infOrmace z Obce
ZŠ Amos, 
pasivní stavba 
roku 2019
Za přítomnosti ministra životního prostředí 
richarda Brabce proběhlo v rámci zahájení ve-
letrhu For PASiv slavnostní vyhlášení soutěžní 
přehlídky ÚSPORNÝ DŮM 2019. Do letošní-
ho ročníku bylo přihlášeno celkem 52 staveb, 
z toho odborná porota vybrala 20 novostaveb 
a 7 rekonstrukcí, které bojovaly o absolutní ví-
tězství v hlasování veřejnosti. 

Porota, která hodnotila architekturu, estetické, 
konstrukční, technické i  technologické řešení, 
udělila čtyřikrát Cenu odborné poroty, a to pro 
kategorii rodinný dům, ostatní budovy a rekon-
strukce. Dále byla udělena jedna Cena gene-
rálního partnera Hypoteční banky a. s. a  jedna 
Cena veřejnosti pro celkového vítěze přehlídky. 
veřejnost rozdělila mezi soutěžní stavby cel-
kem 5696 hlasů. vítězná stavba jich získala 418.

Cenu odborné poroty v kategorii pasivní novo-
stavby – ostatní budovy získala Základní škola 
Amos. Porota tuto stavbu ocenila jako symbol 
nejednoduchého zrodu novostavby pasivní 
základní školy v Čr. Poděkování patří zejména 
odvaze samosprávy, že tento proces podstou-
pila. navzdory všem nepříznivým podmínkám, 
se kterými se tato stavba hlavně v  začátcích 

projektu setkala, se jedná o  vydařenou pasiv-
ní novostavbu a  psárské a  jirčanské děti tak 
mohou chodit do příjemného, inspirativního 
a  zdravého prostředí. Jen více takových od-
vážných starostů a starostek. Tento projekt byl 
podpořen operačním programem Životního 
prostředí.

Převzato od pořadatele  
Centrum pasivního bydlení

na PivO se starOstOU 
ve středu 1. dubna od 18.30 hod.

v Kabině na fotbalovém hřišti 
v Dolních Jirčanech

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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Zpráva
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

nOvá šKOla

nová škola má za sebou teprve své první polo-
letí. ovšem když tam někdo přijde na návště-
vu, má pocit, že se všichni pohybují po budově 
s takovou samozřejmostí, jako by fungovala již 
mnoho let. Děti i  zaměstnanci si školu zabyd-
leli, provoz budovy si „začíná sedat“ a  přišel 
čas i  na dovybavení multimediální laboratoře. 
Zatím jsme instalovali potřebné elektrorozvody, 
část nábytku a  vybavili počítačovou místnost. 
Poslední dokončovací práce se předpokládají 
do konce března. 

PrOjeKt „reKOnstrUKce 
staré šKOly“

rekonstrukce staré školy nám na přelomu roku 
připravila několik velmi nepříjemných překva-
pení. Možná by bylo jednodušší vypsat to, co 
bylo v pořádku a v očekávaném stavu. Z původ-
ního objektu toho příliš nezůstalo. Stropy jsme 
museli odstranit zcela, u  nosných prvků úplně 
chyběly základy, podlahy v  přízemí se nedaly 
použít. Předpokládalo se, že štíty drží střechu. 
Jejich tloušťka 15 cm ale spíše naznačuje, že je 
naopak držela střecha. Zahradní objekt se fak-
ticky zřítil sám. na takto špatnou situaci bylo po-
třeba rychle reagovat. Během stavby se dopra-
covávala projektová dokumentace. Ke vší smůle 
projektant stavby nepracuje příliš rychle a před-
pokládané dokončení díla se posouvá na prázd-
ninové měsíce. vše se nyní podřizuje tomu, aby 
se v září mohlo začít s běžným provozem třídy 
mateřské školy a dvou dětských skupin.

reKOnstrUKce PsársKá

opakovaná veřejná zakázka na realizaci dlou-
ho očekávané rekonstrukce ulice Psárská zná 
již svého vítěze. nejnižší nabídkovou cenu 
předložila brněnská stavební firma iMoS a. s. 
očekáváme, že v  nejbližších dnech dojde 
k podpisu smlouvy o dílo. Podle předpokláda-
ného harmonogramu by práce měly začít na 
přelomu dubna a května.

reKOnstrUKce PrOstOr 
česKé POšty

na základě dohody probíhá rekonstrukce pro-
stor České pošty. naše pobočka byla uzavřena 
26. února. nejprve dojde k  vyklizení pobočky 
a poté se provedou stavební úpravy spočívající 
zejména v modernizaci prostor. Ty, jako majitel 
objektu a  pronajímatel, financuje obec Psáry. 
v poslední fázi se připraví datové rozvody a bu-
de instalováno nové interiérové vybavení, kte-
ré naopak financuje Česká pošta. Celá akce by 
neměla přesáhnout dobu tří měsíců. Je nám 
zcela jasné, že toto omezení, kdy budeme mu-
set využívat poštu v  Jesenici, je nepříjemnou 
komplikací, ale stav naší pobočky z  přelomu 
70. a 80. let si zásadnější rekonstrukci již vyža-
doval. rád bych touto cestou poděkoval vede-
ní České pošty, které v  době rušení poboček 
našlo zdroje na spolufinancování rekonstrukce 
naší pošty.
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Autobus 334 
bude jezdit 
častěji

Ing. Lucie Libovická

od 1. března 2020 dochá-
zí k  posílení spojů auto-
busové linky 334 ze Psár 
na Smíchovské nádraží. 
Cestování do Prahy i  zpět 
tak bude zase o něco jedno-
dušší. Pana starosty Milana 
váchy jsem se zeptala na dal-
ší informace.

Pane starosto, jaká je historie spojů mezi Psáry 
a Prahou?

Do roku 2011 jezdila pouze linka 332 ze Psár 
na Budějovickou na Praze 4. v roce 2011 jsme 
spolu s  Jesenicí vznesli požadavek na novou 
linku na Smíchovské nádraží, která by jezdila 
po Pražském okruhu a  vyhnula se tak častým 
dopravním zácpám na vídeňské. Ale roPiD 
a  iDSK nám odmítli linku financovat a  sdělili 
nám, že pokud linku opravdu chceme, tak mu-
síme hradit ztráty zcela sami. rozhodli jsme se 
novou linku 334 spustit a rozdíl mezi vybraným 
jízdným a skutečnými náklady byl rozdělen me-
zi Jesenici a Psáry. Středočeský kraj nám dosud 
na linku nepřispíval vůbec, Praha doplácela 
pouze na úsek Lahovice – Smíchovské nádraží. 

Jak se nová linka osvědčila?

Autobus 334 si brzy našel své cestující, na tra-
se Psáry – Smíchovské nádraží jezdí z naší obce 
dva spoje ráno a dva odpoledne. v autobuse, 

který jede ráno před sed-
mou, si poslední nastupující 
v  Jesenici často ani nesed-
nou. Linka spojuje naši obec 
s  částí Prahy, kam dříve by-
lo velmi náročné se dostat. 
navíc využívá rychlý Pražský 
okruh a  vyhrazené pruhy na 
Strakonické, takže ani v ranní 
špičce zpoždění nebývá vel-
ké. vzhledem k  oblíbenosti, 
vytíženosti a  požadavkům 
jsme od roku 2016 i  ve spo-
lupráci se starosty Kamenice 

a  Sulice usilovali o  posílení spoje. Mezitím 
Jesenice v  roce 2018 přidala ještě jeden spoj 
po osmé hodině ráno, ale pro nás byly stěžejní 
spoje před osmou hodinou, aby sloužily školá-
kům i pracujícím, takže tento spoj vyjíždí pouze 
z Jesenice a ta jej také sama doplácí. 

Jaké změny čekají tedy linku 334 od 1. března 
2020?

Podařilo se nám nakonec vyjednat, že se od 

1.  března zdvojnásobí počet ranních i  odpo-
ledních spojů. Dva ze čtyř ranních spojů budou 
navíc v  Jesenici čekat na autobusy ze směru 
Kamenice, avšak max. 5 minut. Budeme stále 
platit stejnou částku jako dosud, ale za dvoj-
násobek spojů, zařazených do námi preferova-
ných časů v  ranních a  odpoledních hodinách. 
rozdíl nákladů na nové spoje bude po ode-
čtení vybraného jízdného hrazen z  rozpočtu 
Středočeského kraje, což je dobrá zpráva pro 
cestující i obecní rozpočet.
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Třináctka  
otevírá dveře 
seniorům 

Ing. Lucie Libovická

Dolnojirčanská „Třináctka“ se 
může pochlubit tím, že slou-
žila jako selský statek, ob-
chod, music bar, škola a nyní 
klub seniorů. 

náves v  Dolních Jirčanech je 
historicky přirozeným centrem 
obce, kde se scházeli a  stále 

častěji scházejí místní občané, a  to jak díky řadě 
kulturních akcí, které se zde konají, tak i díky dvě-
ma místním restauracím. návsí prošlo také nespo-
čet generací dětí, které až do jara minulého roku 
denně mířily do budovy staré školy. Zázemí pro pár 
školních tříd poskytovala v posledních letech také 
další budova jen pár kroků od té hlavní. Má číslo 
popisné 13 a málokdo jí řekne jinak než Třináctka. 

Po otevření nové školy stála obec před rozhod-
nutím, jakým způsobem využije volné prostory. 
na historii Třináctky, ale i její další osud, jsem se 
ptala místostarostky paní Vlasty Málkové. 

Tušíte, jaká je historie domu číslo 13? 

na dolnojirčanské návsi bylo několik statků 
a tento s číslem 13 byl rozšířen a přestavěn v ro-
ce 1913. Záznamy říkají, že v  roce 1950 došlo 
k nucenému pachtu a v roce 1983 obec budovu 
odkoupila. v domě byl umístěn obchod se smí-
šeným zbožím, který vystřídala cukrárna a music 
bar. v  posledních letech využívala prostory zá-
kladní škola. 

Od září máme novou školu, co s budovou dál? 

Hodně jsme o  této otázce přemýšleli a  disku-
tovali a týkalo se to nejen čísla 13, ale i budovy 
původní školy z roku 1693. U ní padlo rozhod-
nutí zachovat ji pro potřeby dětí a  vybudovat 
z ní mateřskou školu a z tzv. Třináctky udělat zá-
zemí pro místní seniory.

Proč padla volba právě na seniory?

v tuto chvíli máme v obci více než 120 aktiv-
ních seniorů, a jejich počet stále roste. Stejně 
tak roste i počet akcí, do kterých se zapoju-
jí. Jsme tím vyhlášení v širokém okolí a naše 

společné nadšení a výsledky již dvakrát ocenilo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí prvním mís-
tem v soutěži Obec přátelská seniorům a také 
velkorysým příspěvkem na podporu těchto 
aktivit. Až dosud se senioři scházeli v zasedací 
místnosti na obecním úřadě, což nebylo vyho-
vující ani pro zaměstnance obce, ani samozřej-
mě pro seniory. Kromě chybějícího zázemí zde 
hrál důležitou roli i fakt, že budova oú nemá 
výtah a  prostory pro setkávání jsou umístěny 
v prvním patře. To vše přispělo k vytvoření no-
vého Klubu Třináctka.

Co prostory klubu seniorům kromě většího po-
hodlí a bezbariérovosti přinesou nového? 

Senioři budou mít po letech svoje zázemí, které 
se skládá z několika místností. v jedné z nich bu-
de učebna pro „studenty“ Univerzity třetího vě-
ku, výuku angličtiny, filmové večery atd. Druhá 
místnost bude rozdělena na dvě části. První je 
relaxační a druhá je určena pro rukodělné čin-
nosti, kde budou vznikat nejrůznější výrobky 
z korálků, vlny či papíru a kde poběží oblíbené 
kurzy scrapbookingu, háčkování zvířátek, výro-
by ozdobiček na vánoce atd.

Budova je určena pouze pro seniory?

Celá koncepce je uzpůsobena pro Klub seniorů, 
ovšem s mezigenerační spoluprací. Už nyní jsme 
domluveni s mateřskou a základní školou na spo-
lupráci a společných projektech. v současné do-
bě například velmi úspěšně fungují čtecí babičky 
ve školce. Paní učitelky si samy vybraly knížky, 
které jsme ze seniorské dotace nakoupili, budou 

zde v  knihovně Třináctky a  čtecí babičky z  nich 
budou čerpat. Z  dotace jsme pořídili i  spoustu 
deskových her, které tady budou moci hrát se-
nioři, děti i rodiče. Další spolupráce je navázána 
s  Lagunou, kde naše seniorky dělají tety klien-
tům. našich kurzů, přednášek i výletů se již nyní 
zúčastňují i mladší občané. Doufám, že díky no-
vému zázemí poroste počet zájemců o zapojení 
se do seniorských aktivit z řad všech generací.

Ve Třináctce nyní probíhá rekonstrukce, kdy 
bude objekt otevřen?

Slavnostní zahájení klubu Třináctka proběhne 
symbolicky v pátek 13. 3. ve 13 hodin. Uvítáme 
samozřejmě nejen seniory, ale srdečně zvá-
ni jsou všichni naši občané bez rozdílu věku. 
věřím, že se jim odpoledne bude líbit. Program 
bude pestrý, zmíním například vystoupení 
skvělé harfenistky Stanii ramešové, děti z ma-
teřské školy již nyní pilně nacvičují pohádku 
Popelka a  nebudou chybět ani country tance 
našich seniorek. Součástí Třináctky je cvičná 
kuchyně, a tak občerstvení zajistí dle svých nej-
lepších ověřených receptů naše seniorky. večer 
uzavřeme zpíváním u kytary, na kterou zahraje 
Jiří Římovský.

Plánujete díky novým prostorám i další aktivity 
pro seniory? 

Plánů je mnoho! nově otevíráme kurz zpívání, 
na který se mohou hlásit všichni zájemci i mimo 
seniorskou kategorii. nově bude Třináctku pra-
videlně navštěvovat sociální pracovnice, která 
poradí zájemcům, jak vypsat potřebné doku-
menty, žádosti o  sociální příspěvky a  pomůže 
s dalšími věcmi v sociální oblasti. Připravujeme 
také kurz šachu, kurzy vaření, výuku na počíta-
čích a mobilech a tak dále.

Nabídka je široká, mohou si však senioři 
 finančně dovolit využít vše, o co mají zájem? 

vzdělávací semináře a přednášky jsou pro se-
niory zdarma, stále využíváme k  úhradě ná-
kladů dotaci, kterou jsme pro seniory získali. 
Ty aktivity, kde senioři přispívají například na 
mate riál k výrobě rukodělných výrobků, se sna-
žíme koncipovat tak, aby byly i v tomto případě 

Program slavnostního otevření Klubu 
seniorů Třináctka 13. března (časy se 
ještě mohou mírně lišit)

13.00 přivítání hostů
13.15 Stania ramešová, hra na harfu
14.00 pohádka Popelka, děti z MŠ
18.00 večer s kytarou

V průběhu odpoledne:
•	 zatancuje skupina věčné mládí 
•	 prohlídka klubu, občerstvení
•	 ukázka rukodělných prací

Třináctka
SENIORŮ
KLUB
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pro všechny účastníky cenově dostupné. 

Řada kurzů nese jistě i poptávku po lektorech 
z nejrůznějších oborů. Máte jich dostatek? 

To je dobré téma. Lektorů je samozřejmě stále 
málo, takže pokud by někdo z našich čtenářů 
měl zájem podělit se s  ostatními o  to, co umí 
či ví, budeme určitě rádi. v tuto chvíli bychom 
uvítali někoho, kdo je schopen naučit se niory 
fotografovat, přiblížit jim práci s mobilem a po-
čítačem, ukázat jim, jak se upravují fotografie 
a vytváří se fotokniha. velký zájem je také o tré-
nink paměti. v  našich řadách bychom uvítali 
i další cestovatele, kteří se s námi rozdělí o zá-
žitky ze svých dobrodružství. naši lektoři či 
přednášející se většinou zapojují sponzorsky 
či za symbolickou odměnu, shodují se však na 
tom, že největším přínosem pro ně je pomoc 
seniorům a sledování, jak jejich znalosti rozšiřu-
jí informovanost ostatních. 

V Klubu Třináctka budou probíhat pouze pře-
dem plánované kurzy, nebo si sem mohou se-
nioři zajít jen tak „na kus řeči“?

Kromě kurzů a seminářů bude Třináctka právě 
pro tyto účely otevřena každé pondělí od 14 
do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 9 do 17 hod. 
Kdokoliv se tak může přijít jen podívat, dát si 
zde s  kamarádkou či kamarádem třeba kávu, 
nebo se zapojit do aktivit, které budou v  tyto 
dny probíhat.

Jaký máte pocit z nových prostor pro seniory, 
jejichž podpoře se věnujete již devět let?

Je to směs radosti, nadšení a úlevy, že máme 
konečně pro aktivní seniory stabilní zázemí 
s  mnoha dalšími možnostmi rozvoje společ-
ných činností. věřím, že pozornost, péči a osob-
ní rozvoj si v této době zaslouží lidé v každém 
věku. Pokud děti vyrůstají ve společnosti, která 
má úctu ke starším generacím, máme o to větší 
šanci, že z nich vyrostou ohleduplní lidé, kteří 
budou to samé učit i své děti. 

na závěr bych ráda pozvala opravdu každého 
z  našich obcí, aby se nejen 13. března přišel 
podívat do Klubu Třináctka a zažil tak na vlastní 
kůži skvělou atmosféru, která mezi našimi se-
niory panuje. 

infOrmace z třináctKy

Otevírací doba
Klub Třináctka bude otevřen každé 
•	 pondělí od 14 do 17 hodin, 
•	 úterý a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 

hod., kdy bude možné uhradit platby za ak-
ce pro seniory (např. za výlety a cvičení).

aKce 

Velikonoční pečení 

26. 3. od 15 hod.
Během prvního kurzu vaření v nové kuchyni se 
naučíme upéct velikonoční cukroví a tradiční-
ho beránka. Hotové výrobky samozřejmě také 
ochutnáme.

Tvoření pro seniory s Míšou Hájkovou

3. 4. od 9.30 hod. do 11.30 hod.
Zveme všech-
ny zájemce 
na kurz tvorby 
broží z filcu na 
kabát či šaty. 
Materiál bude 
zajištěn, vez-
měte si s  se-
bou šikovné 
ruce a  dob-
rou náladu.

Setkání seniorů – kurz samopomoci

Zveme vás na další díl Kurzu samopomoci 
s Mgr. Evou nebeskou. Druhá část se bude ko-
nat ve čtvrtek 19. března od 14 hodin, 3. část 
23. dubna též od 14 hodin.

Minule jsme si povídali o  zdraví a  nemoci, 
o tom, co můžeme udělat pro to, aby nám by-
lo dobře. Také vás velmi zaujal spánek, příčiny 
nespavosti i  jejich řešení. na tyto základy bu-
deme v dalších částech navazovat.

ve druhé části se budeme zabývat tím, jak se 
vyléčit z  infekcí horních cest dýchacích a  vů-
bec co dělat s potížemi hlavy a krku. Dojde i na 
ošetření bodů na rukou a dechová cvičení.

ve třetí části si objasníme práci našich svalů 
a nervové soustavy a tudíž budeme cvičit (dle 
podmínek jenom drobně) a zkoušet reflexní te-
rapii.

Sociální pracovnice 

Od 2. dubna každý druhý čtvrtek od 13.30 do 
15 hodin bude v Klubu Třináctka přítomna so-
ciální pracov-
nice, která po-
radí v  oblasti 
p o s ky t o v á n í 
dávek a s vypl-
něním formu-
lářů (více na 
str. 28). 

Hodiny zpěvu pro dříve narozené

19. března od 16 do 17 hodin (poté každý 
čtvrtek ve stejném čase)
Hodiny zpěvu budou vycházet z lidové písně 
a také z písní 20. století (např. Hašler, Ježek + 
Voskovec + Werich, Suchý a Šlitr, atd.). Lidový 
dvojhlas nebo kánon budou součástí nácviku 
písní včetně cvičení na rozezpívání se. Čtvrteční 
lekce zpěvu povede Helena Petrová, učitelka 
hudební výchovy a lektorka zpěvu.

Plán přestavby z roku 1912

Rezervace na veškeré akce v Třináctce zasílejte prosím na email trinactka@psary.cz nebo přijďte 
osobně v otevírací hodiny klubu, tj. v úterý a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
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Vykradené domy  
v našem  
regionu

Ing. Lucie Libovická

od září 2019 se významně 
zvýšil počet vykradených ro-
dinných domů v okolí Prahy. 
Problém neunikl pozornos-
ti médií, v  obcích jsou vidět 
policejní hlídky, obyvate-
lé podepisují petici. Pana 
 starostu milana váchu jsme 
požádali o  podrobnější in-

formace o „gangu“, který v našem okolí působí, 
o příčinách i přijatých opatřeních.

V posledních měsících dochází ke zvýšení 
počtu vykradených nemovitostí kolem Prahy. 
V jaké oblasti gang přesně působí?

oblast zájmu této skupiny je jižní přípražský 
region – tedy zejména obce Průhonice, Herink, 
Mirošovice, Mnichovice, Jesenice, Sulice, velké 
Popovice a bohužel i obec naše.

Kolik nemovitostí bylo doposud vykradeno? 

od září bylo vykradeno již přes 100 domů, 
přičemž 5 vykradených domů připadá na naši 
obec. naposledy došlo k vykradení 3 rodinných 
domů na rozhraní Dolních a Horních Jirčan na 
Silvestr 2019. 

Co spojuje tyto případy?

Pachatelé vykrádají nemovitosti nejčastěji 
v podvečerních hodinách, v rozmezí od 16.30 
do 20 hodin, než se lidé vrátí domů z  práce. 
Zatím se neprokázalo, že by byli ozbrojeni. Ze 
záběrů je patrné, že pachatelé jsou spíše mlad-
ší a  fyzicky velmi hbití, rychlí a  mrštní. nemají 
zájem o  fyzický střet, v  případě konfrontace 
utíkají, k domácím mazlíčkům se chovají nekon-
fliktně. Pracují neuvěřitelně rychle, v  případě 
spuštění alarmu kradou dál, pouze zkrátí čas, 
který stráví v  nemovitosti. Kradou výhradně 

hotovost a šperky, věci jako PC, mobilní telefo-
ny či elektroniku nechávají na místě.

Mají nemovitosti předem vytipované?

To nelze s jistotou říci, ale zřejmě ano. vybírají si 
domy, kde v dané chvíli nikdo není. v jednom pří-
padě se vloupali do naprosto prázdného domu, 
který byl realitní kanceláří připraven k prodeji. 

Je nějaké doporučení policie pro obyvatele 
postižených oblastí?

Ano, policie vydala soubor doporučení. Kromě 
standardních bezpečnostních opatření policie 
doporučuje pořídit si fotografie cenností, kte-
ré máte doma. Peníze a  šperky se špatně do-
hledávají, mimo jiné právě proto, že lidé často 
nemají ani fotografie vlastních šperků, které po 
vykradení postrádají. Dále se také doporučuje 
nenechávat šperky na viditelných a rychle do-
stupných „typických“ místech, jako je například 
noční stolek v ložnici. Policie dále doporučuje, 
aby lidé i  při odjezdu na krátký čas, např. vy-
zvednutí dětí z  kroužku, zapnuli bezpečnostní 
zařízení. v 80 % případů bylo v domě nainstalo-
váno bezpečnostní zařízení, ale v době vloupá-
ní nebylo zapnuté. 

Jak mohou občané přispět k dopadení gangu 
zlodějů?

Pokud někdo spatří cokoli podezřelého, ne-
měl by váhat kontaktovat policii. Při vyšetřování 
mohou pomoci záběry z kamerových systémů 
či palubních kamer. Když už dojde k vloupání, 
je důležité, aby lidé do příjezdu policie nevstu-
povali do svých domů a nemanipulovali s žád-
nými předměty, ani na zahradě, kvůli lepšímu 

zajištění stop.

vznikla také Jesenická výzva starostů, kte-
rou občané mohli podpořit podpisy pod pe-
tici, která žádá vedení Středočeského kraje 
a Ministerstvo vnitra, aby neprodleně konaly ve 
věci série vloupání a  aby byl urychleně řešen 
deficit počtu policistů ve Středočeském kra-
ji. Stávající podstav policistů totiž současnou 
situa ci významně ztěžuje. Zároveň jsme v petici 
žádali o systémové řešení počtu policistů a po-
licejních služeben v širším okolí Prahy, kde do-
šlo k významnému nárůstu počtu obyvatel bez 
adekvátní změny struktury policejního sboru. 

Starostové obcí nejsou s prací policie spokojeni?

Tak bych to neřekl. Policie se snaží, je nasazen 
speciální tým, policisté v civilu, používá se nej-
modernější technologie, jako jsou drony a heli-
koptéra s termovizí atd. Bohužel ani při násob-
ně zvýšeném počtu policistů se zloděje nedaří 
dopadnout. Celá situace však ukazuje na dlou-
hodobější problém. Státní policie (nejen) v re-
gionu JiH nemá obsazeno 75 volných míst, což 
jsou vlastně tři plně organizovaná oddělení. 
Dokonce k nám jezdí na rozkaz policisté z ús-
teckého kraje, kteří pochopitelně rádi nejsou 
a naši lokalitu neznají, nejsou s ní sžití. Bohužel 
je tento problém mnohem hlubší a  netýká se 
jen samotné policie.

Myslíte tím i jiné zaměstnance veřejné správy?

Ano, přesně tak. Problém se týká všech státních 
zaměstnanců, kteří jsou placeni dle platových 
tabulek stejných pro celou republiku. Politici 
se nyní i  v  poslanecké sněmovně předhá-
nějí v  tom, jak vyřešit a  poukázat na problém 

kriminality, ale nikdo nemá odvahu kousnout 
do tohoto kyselého jablka a  zamyslet se nad 
tím, proč je v  některých regionech tak fatální 
nedostatek nejen policistů. nejen policisté, ale 
i  ostatní státní zaměstnanci, hasiči, zdravotníci 
i učitelé mají všude v Čr stejný plat. Bez ohledu 
na to, jaká je hladina mezd a  životních nákla-
dů v místě. Tabulka je stejná v Psárech i v Lulči 
u vyškova, bez ohledu na to, kolik zaměstnance 
stojí třeba nájem nebo hypotéka. Tento rovno-
stářský systém je dědictvím ještě z  předrevo-
lučních dob, kdy měl člověk jistotu, že stejný 
chleba bude stát 4,20 Kčs v centru Prahy i v ma-
lé „smíšence” ve zmiňovaném Lulči. Ta politická 
zbabělost se mi vážně nelíbí. nám starostům je 
pak doporučováno, abychom jako obce stavě-
li byty pro policisty a tím si je udrželi v území. 
My víme, že je bytová politika důležitá, a proto 
např. nabízíme obecní byty zaměstnancům ná-
mi zřizovaných škol. Ale státní policie není naše 
organizace, na rozdíl od městské, a my nemů-
žeme suplovat stát, který v této oblasti selhává. 
Místo výstavby bytů pro své zaměstnance, po-
licisty, hasiče… neustále vymýšlí, jak stavět po 
celé Čr sociální byty. Ty jsou totiž marketinkově 
a politicky mnohem vděčnější téma. 

A když se vrátíme k našemu „gangu“, vidíte ně-
jakou šanci na dopadení?

Přes zmíněné těžkosti je nutné říct, že se policie 
opravdu snaží, každý z nás mohl v uplynulých 
týdnech vidět, že v okolí jsou hlídky téměř na 
každém kroku. Policisté dělají v  této věci ma-
ximum. Je to tedy nyní spíš o tom, kdy zlodě-
ji udělají chybu a  budou konečně dopadeni. 
Doufám, že to bude již brzy!

Další info  www.stopvloupani.cz
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sOciální a KUltUrní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Od Pramene PO sOUtOK 
již POtřetí

Třetí sobota, třetí měsíc a  my vstupujeme do 
třetího ročníku jarního pochodu od pramene 
po soutok. 

Sportovní a sousedské setkání začne opět v 8.30 
hodin na pohádkové louce v Dolních Jirčanech 
(křižovatka ulic Javorová a  Ke Kukaláku). Další 
várku věrných i  nových účastníků nabereme 
v 9.30 hodin v Psárech na hřišti. v místech, kde 
bude pravděpodobně v budoucnu postaveno 
přemostění dálnice D3, si zapálíme trojitý finský 
oheň a posilníme se opečenými buřty na zby-
tek cesty Zahořanským údolím.

Přestože uplynulým dvěma ročníkům počasí 
příliš nepřálo, věříme, že tentokrát nám první 
jarní den 21. března 2020 přinese příznivé po-
časí. A kdyby snad pěkně nebylo, víme přece, 
že není zima tomu, kdo je dobře oblečen.

Zdraví a podrážkám zdar!
Josef Hájek

mUziKál Kat mydlář

16. dubna se letos již podruhé vypravíme do 
Divadla Broadway. Duben přináší na prkna to-
hoto divadla obnovenou premiéru úspěšného 
muzikálu Kat Mydlář autorů Michala Davida 
a  Lou Fanánka Hagena. Muzikál vychází ze 
skutečných českých dějin, je plný skvělých me-
lodií, výpravných kostýmů a  scénických efek-
tů. 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, 
oú Psáry a Dolní Jirčany. vstupenky lze zakou-
pit v pokladně oú Psáry za cenu 350 Kč (o 50 % 
nižší než v divadle).

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

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

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

•	 nekvalitní fotografie budou ze soutěže vy-
loučeny

•	 max. 10 ks fotografií od jednoho autora 
•	 nezapomeňte uvést své jméno, adresu a titu-

lek k fotografii

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

Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uve-
řejněním v materiálech obce Psáry.

každý týden
úterý Jóga – pilates 8.30 škola
úterý Korálkování (od 17. 3.) 15.00 „13“
středa Výuka country tanců 8.30 Laguna
středa Zdravotní cvičení 9.30 Laguna
čtvrtek Zpívání 16.00 „13“
čtvrtek Jóga 18.15 škola
březen

4. 3. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
5. 3. Háčkování figurek 14.00 OÚ
9. 3. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

12. 3. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
13. 3. Otevření „13“ 13.00 „13“
14.3. Ples obce a školy 19.00 škola
16. 3. Reiki 9.00 „13“
18. 3. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
19. 3. Kurz samopomoci 14.00 „13“
19. 3. Zpívání poprvé 16.00 „13“
21. 3. Jarní pochod 8.30
25. 3. Diskusní středa 14.00 OÚ
26. 3. Angličtina u čaje 9.00 „13“
26. 3. Velikonoční pečení 15.00 „13“

duben
1. 4. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
2. 4. Háčkování figurek 14.00 „13“
3. 4. Tvoření s Míšou 9.30 „13“
4. 4. Výlet Brandýs n. L., Přerov 8.30
6. 4. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
9. 4. Angličtina u čaje 9.00 „13“

15. 4. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ
16. 4. Kavárnička 10.00 „13“
16. 4. Divadlo – Kat Mydlář 16.15
20. 4. Reiki 9.00 „13“
23. 4. Angličtina u čaje 9.00 „13“
23. 4. Kurz samopomoci 14.00 „13“

KALENDÁŘ AKCÍ
Pro SEniorY

bližší informace o všech akcích 
pro seniory vám podá vlasta 
málková: tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz
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sOciální PracOvnice
od 2. dubna každý druhý čtvrtek od 13.30 
do 15 hodin bude v Klubu Třináctka přítomna 
sociální pracovnice paní Jarmila Červenková. 
Poradí v  oblasti poskytování dávek například 
pro osoby se zdravotním postižením, dávek 
státní sociální podpory a dávek hmotné nouze. 
Lze u ní získat informace o příspěvku na péči, na 
mobilitu či na zvláštní pomůcky. Bude mít k dis-
pozici i formuláře, které pomůže vyplnit. Lze se 
na ni obrátit i  s otázkami výběru a podání žá-
dosti do pobytových zařízení ve Středočeském 
kraji, s odlehčovací službou apod. obrátit se na 
ni pro radu či pomoc mohou i lidé neformálně 
pečující o své rodinné příslušníky, kteří tuto ná-
ročnou péči poskytují při svém zaměstnání.

disKUzní středa
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou vlastou Málkovou. Setkání 
se koná na obecním úřadu v  Psárech dne 
25. března od 14.00 hodin.

Děkujeme firmě Senior home s.  r.  o., která věnovala našim nemocným se
niorům Nutridrinky. Nutridrink je tekutá výživa speciálně vyvinutá pro pacienty 
se zvýšenou potřebou energie a nedostatečným příjmem živin. Může sloužit 
jako částečná nebo úplná náhrada stravy pro pacienty trpící podvýživou sou

visející s onemocněním.

D
E

jižní anglie a cOrnwall – 
POslední vOlná místa

Jak jsme již avizovali ve Zpravodaji, ve dnech 
7.–12.  6.  2020 se uskuteční zájezd do velké 
Británie. Program byl uveřejněn, hotely i  prů-
jezd pod kanálem jsou zamluveny a nyní ještě 
čekáme na aktuální ceny vstupů. Jako obvykle 
obdržíte cestovní pokyny písemně v dostateč-
ném předstihu.

Cena zájezdu je 11 000 Kč pro místní obča-
ny, pro ostatní 13 000 Kč. v  ceně je zahrnuta 
doprava, ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích se snídaní, vstupné do některých objektů, 
průvodce. Cena neobsahuje pojištění, večeře 
a další fakultativní vstupy. Prosíme o doplacení 
6 000 Kč (8 000 Kč) do 31. 3.

Další info  malkova@psary.cz, 602 714 101

Ivanka Blechová

Zuzana Flegelová

Zdeněk Hiršl

Jaroslava Hrábková

Jana Chlupatá

Ladislav Jašinský

Jana Klimentová

Terezie Kolariková

Jitka Lorencová

Alena Míkovcová

Eva Nezmarová

Jarmila Ponikelská

Marie Švarcová

Antonín Vacovský

Naděžda Vaverková

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

©
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čarOdějnice 30. dUbna 2020

Zveme vás na tradiční pálení čarodějnic, které 
letos proběhne v  našich obcích na třech mís-
tech.

Zavítat můžete již tradičně pod skálu Vápenku 
v Psárech nebo na fotbalové hřiště v Dolních 
Jirčanech či na pohádkovou louku 
 také v Dolních Jirčanech (kři-
žovatka Javorová a Ke 
Kukaláku). všude vás 
čeká dobrá nálada 
a  opékání špekáč-
ků. nezapomeňte 
na čarodějnické 
masky!

dne 7. 3. 2020  
od 15 hod.  
pořádají 

Dětský   
maškarní ples  
Program:
• bohatá tombola
• soutěž masek
• hudba – Novák

MÍSTO KONÁNÍ: hřiště Psáry

SDH Psáry, SK Rapid Psáry 
a obec Psáry 
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Výlet 
do Brandýsa 
nad Labem 
a skanzenu

Ing. Jitka Svobodová

Sociální a  kulturní komise pro vás na duben 
připravila první jednodenní výlet tohoto roku, 
který nás zavede do Polabí. 

První zastávkou našeho putování bude nejzná-
mější české dvojměstí, zapsané v seznamu čes-
kých rekordů jako město s  nejdelším názvem. 
rozděluje jej Labe na část levou, kde se rozkládá 
Brandýs s renesančním zámkem, a pravou, kde 
najdeme Starou Boleslav s  nejstarším českým 
poutním místem. My se zaměříme na Brandýs.

nejprve si společně prohlédneme renesanční 
zámek zdobený sgrafity, oblíbené letní sídlo cí-
saře rudolfa ii., osudový zámek Marie Terezie, 
hlavní stan Františka i. v dobách napoleonských 
válek a  nejmilejší zámek posledního císaře 
a českého krále Karla i. rakouského.

Poté budeme pokračovat k  místní synagoze, 
která připomíná bohatou historii brandýs-
ké židovské obce stejně jako hřbitov, patřící 
k  nejstarším v  Čechách. Prohlédneme si inte-
riér synagogy včetně hlavního sálu. na hřbito-
vě možná objevíme hroby z  roku 1568 nebo 

pověstmi opředenou tumbu zemského písaře 
Menachema Mendela.

odtud zamíříme do Přerova nad Labem, kde 
nejprve společně poobědváme v místní stylové 
restauraci. nedaleko od ní se nachází Polabské 
muzeum v přírodě, představující řadou objek-
tů lidové architektury kulturu středního Polabí. 
v současné době mají ve skanzenu čtyřicet bu-
dov včetně chalup, špýcharů, stodol, ale i kap-
ličku a další drobnou architekturu. interiéry cha-
lup jsou doplněny figurínami a ilustrují život ve 
vsi od poloviny 18. do první poloviny 20. století. 
Zde strávíme odpoledne.

v muzeu nás čeká i  tradiční výstava „Jaro na 
vsi“. Ukazuje staré zvyky a obyčeje od masopus-
tu do májů, jak je v kraji zaznamenali národo-
pisní sběratelé. v  jedné z  chalup tak uvidíme 
zabijačku, ve druhé postní období provázené 
vynášením smrtky, v  další pak tradiční pletení 
pomlázek a  velkou výstavu kraslic, velikonoč-
ních dekorací či pečiva. nebudou chybět ani 
poutě, májové pobožnosti či lidové léčitelství.

Výlet se uskuteční v sobotu 4. dubna 

odjezd z obce v 8.30 hod., návrat domů v poz-
dně odpoledních hodinách. Cena: 400 Kč pro 
trvale žijící občany v naší obci a pro ostatní 
500 Kč (zahrnuje dopravu, vstupy a oběd).

Zájemci o výlet, uhraďte platbu v pokladně oú 
do 15. března. 

Další info  malkova@psary.cz, 602 714 101

Léčebný pobyt 
v lázních 
na Slovensku
Pro velký úspěch loňského léčebného pobytu 
pro naše občany v lázních Hokovce připravuje-
me i  letos na podzim další termín, na který se 
můžete hlásit již nyní. Během tohoto týdenního 
zájezdu vás čeká nejen léčebný program a rela-
xace, ale i výlet do Maďarska a večer ve sklípku. 

Kdy: 7.–14. listopadu 2020

Kde: Hotel Park, Hokovce 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s  balkonem 
a  sociálním zařízením. Za příplatek lze objed-
nat jednolůžkový 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 Dudinců/Hokovce 
•	 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 

večeří 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 již nyní zarezervovat na 
oú oproti úhradě nevratné zálohy 1000 Kč do 
20. dubna. 

Další info  malkova@psary.cz, 602 714 101



32 www.psary.cz  Psárský ZPrAvoDAJ / únor / 2020 33

Slavnostní 
promoce 
absolventů 
Univerzity 
třetího věku

Zdenka Lexová

ve středu 15. ledna zamířili absolventi vU3v 
a  jejich doprovod na slavnostní promoci, kte-
rá se konala na České zemědělské univerzitě 
v Suchdole. Atmosféra v aule byla sváteční a vý-
jimečná a všichni přítomní jsme si ji s opravdo-
vou úctou užívali. 

Tento den je tradičně výjimečný nejen pro na-
še absolventy, ale i  pro místostarostku vlastu 
Málkovou, která před lety stála u zrodu myšlen-
ky Univerzity třetího věku v naší obci a všechny 
nás v průběhu studia podporuje. Promoční den 
je díky ní nejen o slavnostním předání diplomů, 
ale užíváme si pospolitosti a vždy pro nás chys-
tá spoustu překvapení.

Z univerzity jsme přejeli na vyšehrad, kde 
v  salonku na probošství každý z  nás převzal 

osvědčení o absolutoriu a k tomu krásný pamět-
ní list s  panoramatem vyšehradu. originálním 
překvapením byly promoční klobouky, které 
jsme si usadili na hlavu. i fotoaparáty zazname-
naly naše nadšení. Dalším překvapením byla 
úžasná paní harfenistka Stania ramešová, která 
zahrála jen pro nás. Harfenistku vystřídala pa-
ní ředitelka Dája Kolmanová, která nám vyprá-
věla o  staroslavném vyšehradu. Připili jsme si 
na zdraví, společně se vyfotili a  v  nádherném 
slunečném počasí došli až k  Táborské bráně, 
kde jsme nastoupili do autobusu a  přejeli do 
restaurace na Kopečku. Tam jsme byli ostužko-
váni a na otázku, zda budeme pokračovat v dal-
ším studiu, všichni bez váhání řekli své Ano! 
Pak už následoval vynikající oběd, po něm za-
tančili i naši milí kolegové a kolegyně ze sou-
boru „věčné mládí“. Parket poté díky příjemné 
hudbě patřil i  nám. na kytaru nám zahrál Jiří 
Římovský.

Co dodat? Celý den byl úžasný a my za to dě-
kujeme naší nápadité, milé a  obětavé vlastě 
Málkové a její kolegyni Šárce Mihely. Moc si jich 
vážíme.

.........................
Vlasta Málková
místostarostka

.........................
Ing. arch. Petr Kučera

ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

Obec Psáry, Dolní Jirčany
uděluje

PA MĚTNÍ LIST

u příležitosti

absolvování Virtuální Univerzity třetího věku
při PEF České zemědělské univerzity v Praze

Na staroslavném Vyšehradě dne 15. 1. 2020

stalO se
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Silvestrovský 
pochod

Marcela Miklová

Stalo se již tradicí, že loučení se starým rokem 
spojujeme se silvestrovským pochodem. Ani le-
tos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se dopoledne 
v hojném počtu a vyrazili jsme lesem směrem 
do restaurace U Zdeňky. Počasí nám přálo, ná-
lada byla skvělá, takže po hodině jsme už ťukali 
na dveře restaurace, kde jsme měli rezervova-
né stoly. náš výkon byl odměněn výbornou po-
lévkou, svařeným vínem, rakvičkami se šlehač-
kou a vaječným koňakem. Zpátky se nám tedy 
šlo ještě lépe! Zvolili jsme delší trasu, abychom 
stihli probrat vše, co se nám v  minulém roce 
podařilo. Konečná bilance na mém krokoměru 
byla 9,4 km. Domů jsme dorazili příjemně una-
veni a v dobré náladě. Při loučení jsem dostala 
dárek od naší dvorní dokumentaristky a filmař-
ky Jarušky Bártové. věnovala mi CD, na kterém 
zachytila nejen všechny naše minulé společné 
akce seniorů, ale i mladších spoluobčanů. Jsou 
tam fotografie a videa z výletů, kavárniček, cvi-
čení, studia University třetího věku, tanečních 
tréninků a  vystoupení. video je pečlivě zpra-
cované s  popisy všech událostí a  musím tak 

Jarušce poděkovat za krásný dárek.

Při sledování videa jsem si uvědomila, jak je 
nám v  naší obci dobře. Jsme obklopení krás-
nou přírodou, žijí zde báječní lidé, máme 
spoustu aktivit a máme se kde scházet. Loňský 
rok přinesl i  další bonus v  podobě otevře-
ní nové školy. Chtěla bych tímto poděkovat 
sociálně kulturní komisi v  čele s  naší patron-
kou vlastou Málkovou, která akce organizuje, 
Jitce Svobodové, která připravuje výlety a  zá-
jezdy, Haně Willet Šmídlové, která se s  námi 
trápí při hodinách angličtiny, Jarce a  Mirkovi 
Kredvíkovým, kteří vedou naše taneční hodi-
ny, Helence Brezíkové, která nám šije taneční 
oblečení, Jiřince Hiršlové za bezvadné vedení 
kronik, Lence rostové za organizaci kavárniček, 
Lídě Buriánové za naše zasvěcování do rEiKi, 
Aničce Crhové za trpělivost při seniorském 
cvičení a Petrovi Hubičkovi za organizování vý-
letů s trekovými holemi. Fakt, že se v obci cítí-
me dobře, je i zásluhou nás všech, kteří se akcí 
účastníme.

většinou si nedávám novoroční předsevzetí, 
ale pro rok 2020 bych jedno měla. Ať se nám 
v naší obci žije stále tak hezky jako dosud. K to-
mu nezbývá než si přát i hodně zdraví. A zdraví 
je vždy tam, kde je dobrá nálada. 

Naše 
spolupráce 
s Lagunou

Marcela Miklová

Domov Laguna nabízí dětem, mládeži i dospě-
lým s mentální retardací profesionální speciál-
ní pedagogickou péči, výchovu a  vzdělává-
ní. Domov je umístěn v  atraktivním prostředí, 
obklopený přírodou, v  areálech domova jsou 
krásně vybavené pokoje, klubovny, dílny, tělo-
cvična a bazén.

Po stránce materiální je tedy o klienty po všech 
stránkách postaráno. Snahou ale je, aby se 
v  Domově všichni cítili jako doma, a  proto je 
k té materiální stránce potřeba přidat i něco na-
víc. Laguna organizuje mnoho aktivit, jak klien-
tům zpříjemnit jejich pobyt. Jednou z takových 
aktivit je program zapojení dobrovolníků, kteří 
za svými „dětmi“ do Laguny dochází a společně 
s nimi tráví volný čas. Spolu se svými třemi ko-
legyněmi seniorkami se staráme o Ladu, Anetu, 

Martina, Petra, Zdendu a  Danušku. v  případě 
hezkého počasí vyrážíme na procházky, při kte-
rých si zazpíváme, vyslechneme radosti i strasti 
svých svěřenců. Jindy trávíme čas v klubovně, 
společně kreslíme nebo vyrábíme drobné dár-
ky. všichni naši noví kamarádi jsou lidé velmi 
emocionálně zaměření, kteří touží po laskavém 
slovu a porozumění. naše společná setkání je 
nesmírně obohacují a vždy se těšíme na další.

Program dobrovolnictví zastřešuje paní Eva 
Ungerová, která v  lednu zorganizovala setkání 
dobrovolníků s  jejich svěřenci. Měli jsme tak 
možnost poznat i  ostatní dobrovolníky, proto-
že ne všichni jsme se navzájem znali. Bylo to 
velmi příjemné odpoledne, pochutnali jsme si 
na dobrůtkách z  pekárny, kde klienti Laguny 
pomáhají. Dobrovolník Honza rajmon přispěl 
k dobré náladě hrou na kytaru, společně jsme 
si zazpívali a  zatancovali. Paní Eva Ungerová 
nám vyjádřila dík za naši pomoc.

velkým oceněním pro nás je ale i úsměv a dobrá 
nálada našich kamarádů, kteří se na nás vždy těší.
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Daniela Fremuntová, koordinátorka Neformálka 
a Veronika Tichá, knihovnice

KnihOvna

od února začne více ožívat krásný prostor 
knihovny. Prodlužuje se otevírací doba – v úterý 
od 13 do 17 a ve čtvrtek nově od 12 do 20 ho-

din. v knihovně je samozřejmě možné vypůjčit 
si knihy, ale využít ji můžete vy a vaše děti i jako 
studovnu. Můžete zde jen tak posedět a vyřídit 
si emaily, pokud třeba zrovna čekáte, než dě-
tem skončí kroužek. Stejně tak mohou děti vyu-
žívat knihovnu, pokud nejdou do družiny nebo 
klubu, mohou si zde nejenom prohlédnout ča-
sopisy, které nově objednáváme, ale třeba při-
pravit referát do školy nebo si napsat úkoly. ve 
čtvrtek od 12 do 16 hodin bude se čtenáři trávit 
čas nová knihovnice veronika Tichá. veronika 
vystudovala bohemistiku, láska ke knihám ji 
provází celým životem a  moc ráda poradí ne-
jen s výběrem čtení, ale třeba i s úkoly z češtiny. 

neváhejte se zastavit, knihovna je tu pro vás! 

nově v  knihovně chystáme i  další program 
v podobě nejrůznějších workshopů, besed, kul-
turních a jiných společenských akcí. 

wOrKshOPy

Akce pořádané neformálkem v  nové budově 
ZŠ Amos úspěšně pokračují i  v  novém roce. 
v lednu opět slavila velký úspěch Hravá party, 
na které si děti užily mnoho zábavy. Po sezna-
movacích hrách na začátku následovala výtvar-
ná dílna, kde si děti mohly vybrat hned z  ně-
kolika výtvarných technik. vyráběly se lednové 
masky na obličej a dárky pro duchy obce, které 
byly dětmi uloženy po okolí v rámci dobrodruž-
né večerní výpravy. nechyběly ani další atrak-
tivní hry včetně oblíbené pantomimy, výborná 
večeře, diskotéky nebo pohádky na dobrou 
noc. 

na konci ledna se také konal workshop výroby 
domácí kosmetiky. Tentokrát si spolu omamné 
vůně a tvoření užívaly maminky společně s dce-
rami. Pokud je vám více než 13 let a  lákají vás 
voňavé olejíčky, můžete si výrobu kosmetiky vy-
zkoušet ještě 15. 3. od 16 do 18 hodin.

v únoru pokračovalo další kolo víkendových 
workshopů s  paní Denisou Sokolovou pro 
všechny nadšence do šití. úplní začátečníci si 
mohli sami ušít nákupní tašku a  čepici nebo 
tričko s krátkým rukávem. Mírně pokročilí ten-
tokrát šili dámské tepláky. 

KrOUžKy PrO děti

Zájmové kroužky pořádané Neformálkem 
v ZŠ Amos a na obecním úřadě se přehouply 
do druhého pololetí a  uvolnilo se pár míst. 
Pokud má vaše dítě zájem o angličtinu s rodi-
lým mluvčím (středa 14.05–15.55 podle věku), 
lezení (úterý 15.30), míčové hry (úterý 16.30), 
vaření (čtvrtek 15.30) anebo DiGi hrátky (úterý 
16.45), ozvěte se nám. První lekci si lze vyzkou-
šet nezávazně.

KUrzy PrO rOdiče s dětmi

Kromě kroužků pro děti pokračují a pár volných 
míst hlásí i anglická konverzace pro maminky 
na mateřské dovolené ve středu dopoledne 
a Hýbánky s Hafíkem – cvičení pro rodiče s dět-
mi do dvou let v pondělí v 10 hod.

na všechny kurzy i  workshopy se můžete při-
hlásit na e-mailu neformalko@psary.cz. 

Aktuality  www.neformalko.cz

Nový rok 
ve školce

Dana Kristen, třída Želviček

Začátek každého nového roku je plný očeká-
vání, nadějí a  také předsevzetí, alespoň tak to 
prožívají a cítí dospělí. Děti přecházejí do nové-
ho roku jako do každého dalšího všedního dne. 

rok 2020 začal ve školce slavnostně, a  to pří-
chodem tří králů. S dětmi jsme si řekli, kdo pod-
le legendy a  tradice tři králové (učení mudrci) 
byli, kam a za kým putovali. Příběh o Kašparovi, 
Melicharovi a  Baltazarovi zná mnoho dětí po 
celém světě. Před více než dvěma tisíci lety ti-
to tři mudrci poznali, zřejmě podle hvězd, neb 
byli hodně učení, že se má narodit nový a vel-
mi mocný král. vzali proto největší drahocen-
nosti té doby: zlato, kadidlo a  myrhu, nasedli 
na velbloudy, slony nebo koně a  vydali se na 
dalekou cestu. nová hvězda je zavedla nej-
dříve do Jeruzaléma ke zlému králi Herodovi, 
který chtěl narozené dítě zabít, teprve pak je 
dovedla do Betléma na místo, kde Josef s Marií 
našli útočiš tě – stáj, ve které společně opatro-
vali narozeného Ježíše. S dětmi jsme si tříkrá-
lový příběh zdramatizovali, improvizované dary 

dětem přiblížily jejich hodnotu. Řekli jsme si, 
co bychom betlémskému dítěti přinesli dnes, 
v  21. století. Děti měly spoustu nápadů, kro-
mě věcných darů, především hraček , jsme 
našli i dary duchovních rozměrů, jako je např. 
láska, radost, pokoj. Společně jsme si zazpí-
vali koledu My tři králové a vyrobili novoroční 
přání pro rodiče. v průběhu prvního týdne po 
vánočních prázdninách jsme ukončili vánoční 
dobu odstrojením stromečku, úklidem hraček 
a didaktických pomůcek, které nám Ježíšek na-
dělil. věříme, že přestupný rok 2020 bude pro 
všechny rokem plným lásky po celých 366 dní!

Knihovna – studovna pro veřejnost:
 úterý 13–17 hod.
 čtvrtek 12–20 hod.

vzdělávání
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Prázdninové 
programy 
pro děti
Prázdniny ve školách jsou dlouhé, dovolená 
rodičů krátká. Aby se děti v  létě nenudily, při-
pravili jsme již tradiční prázdninové programy, 
a  to jak prázdninové školky pro ty nejmenší, 
tak příměstské tábory pro děti školou povin-
né. všechny programy budou mít základnu 
v  budově ZŠ Amos, takže rodiče budou moci 
i různě staré sourozence vodit na jedno místo. 
o děti se budou starat paní učitelky z Klubíčka, 
ze základní školy a další ověřené lektorky. vařit 
dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos. 

Přihlašování na všechny prázdninové programy 
bude spuštěno 1. 4. 2020 na webových strán-
kách obce. 

PrázdninOvá šKOlKa 
s KlUbíčKem PrO děti Od 3 dO 
6 let

26. 6.–3. 7.  výprava s tučňákem na sever,  
výlet: rozhledna Pepř

7. 7.–10. 7.  výprava do pralesa za opicemi,  
výlet: Říčanské muzeum

13. 7.–17. 7.  výprava do pravěku za mamuty,  
výlet: Jílovské muzeum

20. 7.–24. 7.  výprava s rybičkou na dno mořské,  
výlet: vodní dům Hulice

27. 7.–31. 7.  výprava za indiány na koni,  
výlet: Jílovská jeskyně sv. Josefa 

PříměstsKé tábOry PrO děti 
Od 6 dO 12 let

26. 6.–3. 7.  připravujeme
7.–10. 7.  připravujeme
13.–17. 7.  připravujeme

20.–24. 7. Tábor barevných překvapení – týden 
plný zábavy, tvoření, her a  poznávání uvnitř 
i venku, na hřišti i v lese. 
Lektorky: renata Kopanicová a renáta Kizurová

27.–31. 7. Správnou stopou – přírodovědně-tu-
risticky zaměřený program na pobytové stopy 
zvěře i  rostlin v  blízkém i  vzdálenějším okolí 
(dva puťáky s překvapením), děti budou zkou-
mat a  objevovat (mikroskopování, měření, od
běry vzorků půdy naší budoucí farmy apod.)
Lektorky: Monika Mazurová, renata Kopanicová, 
iveta Herzánová

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

ve středu 18. 3. 2020 od 17.30 hod.

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

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

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

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

Vstupné dobrovolné

Proč vztah s dítětem tvoří 80 % výchovy a jak ho budovat?
Proč dítě "zlobí?" Jak děti naučit zvládat emoce a proč 
někdy empatie a láska nestačí? Existuje kouzelná pilulka na 
všechny výchovné trable? Důvěrný a blízký vztah s dítětem 
je jediným skutečným vlivem, kterým ve výchově jako rodiče 
disponujeme a je zásadním důvodem, proč s námi dítě bude 
chtít spolupracovat. Přijďte se seznámit s jedním z principů 
AHA rodičovství dr. Laury Markham. Dozvíte se odpovědi na 
výše uvedené otázky a odnesete si praktické tipy a zkuše-
nosti ověřené na mých dětech i z praxe s klienty.

Interaktivní přednášku s diskuzí vede Linda Malenovská, 
lektorka přednášek a seminářů na téma práce s emocemi, 
která má 7 let praxe jako akreditovaný terapeut metody 
Cesta, výcvik Vědomý kouč a je iniciátorkou a propagátor-
kou projektu AHA rodičovství.

ZŠ Amos, Pražská 1000, Dolní Jirčany

BLÍZKÝ VZTAH S DÍTĚTEM

www.lindamalenovska.cz
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Čert a Káča 
ve školce

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

K oblíbeným školkovým aktivitám patří kulturní 
pořady – divadýlka, na které se děti vždy velmi 
těší. nabídka je bohatá a  stále roste, bohužel 
kvalita bývá různá.

o to víc nás těší, když přijede do školky divadlo, 
které děti zaujme a vtáhne do děje. A právě tako-
vé je Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Letos 
10. ledna k nám „Popelka“ Eva Hrušková se synem 
Zdeňkem rohlíčkem zavítali již podruhé, tentokrát 
s pohádkou Čert a Káča. Jejich představení jsou 
vždy na vysoké profesionální úrovni a jsou konci-
pována tak, aby děti samy měly možnost stát se 
aktéry a po celou dobu spolupracovat.

Hrají klasické pohádky, veselé, plné písniček 

a smíchu a hlavně loutkové, které dnes už téměř 
vymizely. Děti vždy po představení obdivují je-
jich loutky. na nich si, podle slov Evy Hruškové, 
velmi zakládají. Jejich herecký koncert zaujme 
nejen děti, ale i nás dospěláky, proto se už těší-
me za rok na Princeznu se zlatou hvězdou. 

Třídění je cesta
Lucie Raková, Klára Homolová

Družina není pouze místem relaxace dětí, ale 
i prostředím, ve kterém děti procvičují své zna-
losti a dovednosti nabyté při výuce. Je to mís-
to, kde se snažíme děti učit nenásilnou formou 
i něco nového, rozšiřovat jejich obzory a pěsto-
vat návyky pro jejich budoucí život.

S dětmi v družině nechodíme do lesa jen pravi-
delně doplňovat potravu lesní zvěři do krmelce, 
ale snažíme se dětem vštěpovat, jak se v  lese 
chovat, co do lesa patří a co ne. Při procházkách 
často nacházíme mnoho věcí, které do přírody 
nepatří, a děti samy na tento odpad poukazují. 

Proto jsme se rozhodly dětem prohloubit zna-
losti o  tříděném odpadu. v  pátek 24. ledna 
jsme se vypravili na procházku ke sběrnému 
dvoru, kde jsme si začali ukazovat kontejnery 
na tříděný odpad.

Po chvilce si nás všimli zaměstnanci sběrného 
dvora. otevřeli nám vrata a umožnili nám si sběrný 

dvůr prohlédnout. otevřeli nám i kontejnery, aby-
chom mohli nahlédnout do jejich útrob. Prohlídku 
ještě doprovodili slovním výkladem. Těm nejmen-
ším přistavili malý žebřík, aby o nic nepřišly.

Děti byly zvědavé a  zároveň překvapené, co 
všechno se dá třídit. některé z  nich hned re-
agovaly sdělením, co třídí doma, a  že někdy 
jezdí do sběrného dvora s rodiči. Doufáme, že 
nabyté poznatky děti dále zúročí. 

Děkujeme zaměstnancům sběrného dvora za 
jejich vstřícnost.

Páťáci podnikali
Viktor Jantošovič 5.B

Česká spořitelna pomáhá dětem rozvíjet finanč-
ní gramotnost. Tohoto projektu se již zúčastnily 
tisíce škol v České republice. i naše ZŠ Amos. 

na začátku projektu ABECEDA peněz děti z 5.B 
a 5.A z naší školy navštívily budovu České spo-
řitelny, kde se seznámily s  různou technikou 
práce s penězi. 

Česká spořitelna nám poskytla úvěr a  my 
jsme pečlivě promysleli plán a  založili tak fir-
mu Štědar (5.B). Ředitelem byl Matěj Segl, 
 finančním ředitelem David Dohnal a  reklamní 
oddělení tvořili čtyři z  nás. Začali jsme s  výro-
bou svých produktů, která trvala dva měsíce. 
Konkrétně jsme se zaměřili na vánoce (věnce, 
přání a perníčky).

Jarmark se konal před budovou České spoři-
telny v Jílovém u Prahy dne 16. a 17. prosince. 
v budově jsme si mohli dopřát teplý čaj, svařák 
nebyl pro děti. výrobky se líbily a  prodalo se 
vše. A  jak jsme se rozhodli peníze investovat? 
Z celkového výtěžku 13 244 Kč jsme museli vrá-
tit půjčku 3000 Kč České spořitelně, zbylá část 
peněz pomůže psům v  nouzi prostřednictvím 
veterinární péče v rámci projektu Gump. Byl to 
náš první podnikatelský úspěch!
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Za emocemi 
do rudolfina

Renata Dlouhá

Že se emoce dají vyjádřit hudbou, že „vážná“ 
hudba nemusí být vážná, že hudba má v našem 
životě význam, to vše zjistili 20. února naši páťá-
ci a šesťáci v pražském rudolfinu. vyrazili totiž 
na koncert Kdo se bojí filharmonie. Česká stu-
dentská filharmonie pod režijním vedením Alice 
nellis ten den otevřela hudební laboratoř, ve kte-
ré žáci společně s průvodkyní Marthou issovou 
zkoumali, jak lze city vyjádřit klasickou hudbou 

a nejintenzivněji z nich prozkoumali strach. 

Muzikanti umožnili dětem emoce prožívat spo-
lečně s hudbou, díky vtipné a pohotové mo-
derátorce se v rudolfinu emoce také sdílely, 
předávaly se rady, jak se s některými vyrovnat, 
a všichni se přesvědčili, že třeba na strach může 
být právě hudba účinným „lektvarem“.

Páťáci po návratu do školy ještě v tématu Česká 
filharmonie a klasická hudba pokračovali. 
někteří lidé si cestu ke klasické hudbě hledají 
celý život, ale to, že několik dětí by se na po-
dobný koncert rádo vrátilo, je důkazem, že ta-
kové akce mají smysl.

✔ 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

Víte, kde končí 
tříděný textil?

Ing. Lucie Libovická

Snad každý z  nás někdy využil kontejnery na 
textil a  odložil sem pár kusů nepoužívaného 
oblečení. Mnozí si v duchu přejí, ať najde dal-
ší využití a někomu pomůže. rádi bychom vám 
proto dnes představili výsledky projektu Potex 
– sběr použitého textilu za rok 2019.

v loňském roce se díky tomuto projektu poda-
řilo z odpadového toku odklonit 2 750 000 kg 
textilu a  příznivě tak ovlivnit životní prostředí. 
Konkrétně v Psárech to bylo 10 342 kg!

Co se se sesbíraným textilem následně děje?

Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno 
do skladu, kde se dále zpracovává. Každý týden 
zde připravují oblečení na míru pro 6 organi-
zací. vždy jim dodávají jen to, co v danou chvíli 
potřebují (např. nyní je akutní potřeba zimního 
oblečení). od organizací dostávají pravidelně 
zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle jejich 
instrukcí upravují skladbu vytříděného oblečení.

Kam oblečení míří?
•	 Naděje – stará se o  osamělé a  lidi bez do-

mova
•	 Centrum sociálních služeb Praha – stará se 

o osamělé a lidi bez domova
•	 Progressive – pracuje s  drogově závislými 

a zabývá se prevencí drog
•	 Společnou cestou – poskytují služby a  uby-

tování matkám a  rodinám s  dětmi, které se 
ocitly v tíživé životní situaci

•	 Sananim – pracuje s drogově závislými a za-
bývá se prevencí drog

•	 FIXPUNKT (Comeback) – charitativní ob-
chod pro potřebné

Celkově Potex poskytl těmto organizacím více 
než 100 000 kg vytříděného textilu a spolupra-
cuje s  nimi již několik let. Týdně se ve skladu 
vytřídí cca 1000 kg oblečení. oděvy se třídí ve 
3 lidech, ve jejich volném času, bez nároku na 
odměnu.

Zbylé oblečení, které už v Potexu nelze využít, 
dodávají následně zpracovatelům, kteří umí 
zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů do-
stane. Je důležité mít partnery na zpracování 
opravdu všech složek textilního odpadu. Jen 
tak nic neskončí na skládkách.

Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodo-
bě Potex podporuje další organizace, které ke 
své činnosti více potřebují peníze než použité 
oblečení.

Patří mezi ně například:
•	 Klokánek Chabařovická – péče o děti a mla-

distvé
•	 Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů 

pro nevidomé nebo tělesně postižené
•	 Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým 

v obtížných chvílích jejich života
•	 Kapka Naděje a další
•	 Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí 

v Africe

v loňském roce získaly partnerské organizace 
touto cestou 1 325 000,- Kč.

Bez vás, občanů, kteří do kontejnerů přinášejí 
použitý textil, by to nešlo, děkujeme!
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Úvodník

Kde vznikl apríl

Milí čtenáři,

už tu máme zase jaro a Velikonoce 
se neodvratně blíží. Věnovali jsme 
jim sice pár článků, ale zdaleka to 
není vše, na co se v tomhle čísle 
můžete těšit. Dozvíte se třeba od-
kud se vzal apríl, google jmenuje 
google nebo jak to vypadá v nové 

jirčanské škole. Schválně jestli bu-
dete souhlasit. Snad si už užíváte 
jara, protože já jsem se na večery, 
kdy slunce nebude zapadat ve čty-
ři, těšila celou zimu. A i když ještě 
nějakou dobu nebudou, o Veliko-
nocích si odpočiňte, abyste se do 
školy mohli vrátit plní sil. 

Anna Krbcová

Apríl je sice ještě daleko, ale začít 
přemýšlet, jak si udělat legraci z 
vašich kamarádů, dřív, se vyplatí. 
Tento svátek probíhá každého 1. 
dubna, letos to bude ve středu. 
V Česku to sice tak velká tradice 
není, ale i tak občas děláme malé 
vtípky a zlomyslnosti. Hlavně ve 
Francii a Británii berou žertování 
mnohem vážněji, ale i u nás třeba 
novináři často vypouští tzv. hoax, 
tedy nepravdivou informaci. Ale 
jak tento svátek vlastně vznikl? 
No, pořádně nevíme. Buďto má 

kořeny už v íránském svátku Síz-
dah be-dar, nebo možná vznikl 
jako reakce na změnu období ze 
smutné zimy na jaro. A třeba jde 
o narážku na dubnové počasí, že
si z nás pořád jenom tropí žerty.
Někdy se apríl koná i 30. dubna,
ale v současné době tento den už
není tolik rozšířen. Mezi klasické
aprílové žertíky patří třeba umělý
pavouk na rameni, přilepit papírek 
s nějakým nápisem spolužákovi na 
záda a jestli chcete být vážně zlí,
přeřiďte doma hodiny.

Anna Krbcová

Jump Aréna
Na začátku zimních prázdnin jsem 
byl v JumpAréně se svým bratran-
cem Kubou. Pokud znáte Mine-
craft, tak my jsme postavili portál 
do pekla a konce. Vytvořili jsme to 
z barevných pěnových kostek. Pak 
jsme vylezli na věž z prolézaček, 
sjeli po klouzačce dolů a asi dva-
krát jsme to zopakovali. Téměř ke 
konci jsme si dali zápas jeden na 
jednoho s pěnovými pálkami. Na 
závěr jsme šli na rotující pěnovou 
tyč, kterou jsme přeskakovali. Obě-
ma nám bylo líto, že jsme museli 
jít domů. V JumpAréně si užijete 
spoustu zábavy. Doporučuji na 
prázdniny, ale klidně i na víken-
dy. Moc jsme si to užili a rádi tam 
půjdeme znovu.  Honza Lidický

Denně používáme služby Google. 
Dokonce i natolik, že se do češtiny 
vžilo sloveso "vygooglit". V pravi-
dlech českého pravopisu to sice 
ještě není, ale věřím, že to časem 
přijde. Napadlo vás ale někdy, od-
kud se tento název vzal? Mě tedy 
ano. Google je špatně napsané 
číslo googol, které se skládá z jed-
ničky a sta nul - 10100, chcete-li.
Původně se prohlížeč doopravdy 
jmenoval takto, mělo to symbo-
lizovat množství informací, které 
bude schopen vyhledávat. Když 
ale zakladatelé dostali šek od in-
vestorů, byl na něm uveden chyb-
ný název google, a tak místo, aby 
si nechali šek opravit, pojmenovali 
společnost Google. Dnes nám toto 
slovo přijde zcela přilozené

Anna Krbcová

Google
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Vtip
Jednoho dne maminka něco vaří 
a Pepíček se ptá: „Copak to děláš?“ 
„Šlehám.“ „Aha, a proč pořád něco 
děláš?“ „Protože se blíží Velikono-
ce.“ Za týden říká maminka Pe-
píčkovi: „Pepíčku, dneska už jsou 
Velikonoce, tak musíš jít vyšlehat 
holky od vás ze třídy.“ „A mami, 
půjčíš mi mixér?“

Tomáš Sklenář 
Obrázek Jenda Sklenář

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EclipseCrossword.com

Křížovka

Tomáš Sklenář
obrázky: Františka Běťáková

1. Kde se nachází sochy Moa

1. Co dávají holky klukům o Ve-
likonocích?

2. Koho pálíme na jaře?

3. ........... pletená z proutí.

4. Svátky jara.

5. Jak se říká stožáru uprostřed 
vesnice, na kterém je pověšený 
věnec?

6. Typické zvíře Velikonoc.

7. Sladké velikonoční pečivo.

8. Barevná stužka.

9. Co nastává po zimě?
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Mnozí z vás asi vědí, že v Dolních 
Jirčanech byla u autobusové za-
stávky postavena nová základní 
škola. Už zvenčí je vidět, že je ob-
rovská.

Já vám několik místností popíšu:). 
Můžeme začít rovnou u vchodu, 
kde jsou u druhého stupně (šestá 
třída a výš) automatické dveře na 
čidlo. U prvního stupně jsou oby-
čejné dveře. Naproti dveřím jsou 
po chodbě šatny. Druhý stupeň 
má skříňky a první věšáky. Před 
skříňkami byste viděli dveře, kte-
ré vedou do ředitelny a knihovny. 
Nad jídelnou se nachází školní 

Prostory nové základní školy
klub. V přestávkové hale jsou hry, 
jako stolní fotbálek nebo vzdušný 
hokej. Rovně jsou schody nahoru 
do školky a na straně třídy dru-
hého stupně. Na konci chodby se 
nacházejí toalety a kabinet, napro-
ti němuž jsou schody dolů, do vý-
tvarných učeben. Ve škole máme 
dvě tělocvičny a taneční sál. Větší 
tělocvična má basketbalové koše 
a florbalové vybavení, v menší na-
leznete tyče a provazy na šplh, ho-
rolezeckou stěnu a dřevěný "žeb-
řík". Ze vstupní haly se po velkém 
schodišti dostanete do jídelny, 
do které chodíme na svačiny a na 

obědy. Na předmět zvaný infor-
matika si žáci mohou půjčovat po-
čítače z nabíjecí skříně umístěné u 
jídelny. Naši krasojízdu zakončíme 
venkem. Tam je hřiště s basketba-
lovými koši, fotbalovými brankami 
a hlediště pro diváky zápasu mezi 
žáky či sportovními kroužky. Nad 
hledištěm jsou různé hry nakresle-
né na zem. O kousek vedle byste si 
všimli venkovního atria u prvního 
stupně, kam mohou děti chodit 
na velké přestávky. A teď znáte 
prostory naší školy. Užijte si zbytek 
zpravodaje, a pokud chcete, pře-
čtěte si naše příběhy:)

Petr Balouš

Přestávka v naší třídě
V naší třídě jsme rozdělení na tři party. 
Holky, kluci a jeden spolužák. My klu-
ci většinu času o přestávkách trávíme 
hraním Bangu. A ten jeden spolužák si 
většinu času čte. Holky se nedají dost 
dobře popsat, pořád si s něčím hrají. 
Část holek si ve skříňkách vytváří po-
kojíčky pro plyšáky a pak si tam s nimi 
hrají. Jednou za čas chodíme ven. Kluci 
si někdy zahrají florbal a holky zkouší 
horolezeckou stěnu. Honza

Hlavní náplní přestávky v naší třídě 
bývá stěžování si na předchozí hodinu 
a občasné bědování nad tou následu-
jící. Ve zbývajících chvílích se hádáme, 
jestli mají okna zůstat zavřená, či ote-
vřená, házíme si s míčkem na koš nebo 
si občas i povídáme. Někteří z nás o 
přestávkách i dospávají, ale pšt.

Anička

Slepice   Whip

Koleda      Egg

Pomlázka  Carol

Vajíčko     Hen

Beránek   Cross

Řehtačka                           Lamb

Kříž                 Candle
 
Svíčka                 Ratchet

Petr Balouš

Spojovačka
V naší třídě probíha přestávka různě. 
I naše třída je rozdělena na tři sekty. 
#dycky8.c, „ti chytří“ a zbytek tvoří hol-
ky. My, ti chytří, řešíme politiku, fyziku, 
chemické pokusy a dohadujeme se 
o pravidlech otevírání oken. Skupina 
#dycky8.c se baví pouze sporty, jako 
je fotbal a pingpong. A co řeší holky? 
Ty se na záchodech poflakují s mobily. 
Samozřejmě bez dovolení.

 Ondra a Tomáš

Moje třída až do teď fungovala úžasně, 
ale s šestou třídou přišly i problémy. 
Kluci mají potřebu se hádat a jedna 
skupina holek s nimi tu potřebu sdílí. 
A my (ta druhá skupina holek) si poví-
dáme, čteme nebo kreslíme. Nejčastěji 
si povídáme o našich domácích zvířát-
kách. Zjistila jsem, že jedna moje 
spolužačka má agamy :-). Fany
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Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

POlicie

10. PrOsince 
v dopoledních hodinách přijala 
hlídka MP oznámení o  vozidle 
parkujícím v  rozporu s  právními 
předpisy v  prostoru manipu-
lační zastávky autobusu v  ulici 
na  vápence, Psáry. Přivolaní 
strážníci na místě nezjistili řidiče, 
který vozidlo na místě zaparkoval, 
proto umístili za stěrač čelního 
skla tohoto vozu upozornění pro 
nepřítomnou osobu podezřelou 
ze spáchání přestupku a událost 
zdokumentovali.

18. PrOsince 
v ranních hodinách přijala hlídka 
MP oznámení o  vozidle parkují-
cím v  rozporu s  právními před-
pisy na pozemní komunikaci v ul. 
Pod vápenkou, kde jednomu 
z obyvatel ztěžovalo výjezd z  je-
ho pozemku. Přivolaní strážníci 

na místě nezjistili řidiče, který 
vozidlo na místě zaparkoval, pro-
to umístili za stěrač čelního skla 
tohoto vozu upozornění pro ne-
přítomnou osobu podezřelou 
ze spáchání přestupku a událost 
zdokumentovali.

7. ledna 
ve večerních hodinách přijala 
hlídka MP oznámení o  nefunkční 
lampě veřejného osvětlení v  ulici 
na Lukách. Strážníci oznámili tento 
poznatek pracovnici příslušného 
odboru obce Psáry, Dolní Jirčany, 
aby zajistila potřebnou opravu.

9. ledna 
v dopoledních hodinách přijala 
hlídka MP oznámení o  vozid-
le parkujícím v  rozporu s  práv-
ními předpisy proti vjezdu na 
pozemek jednoho z  obyvatel 

v ulici Akátová, čímž mu kompli-
kovalo výjezd z  jeho pozemku. 
Přivolaní strážníci na místě spo-
lečně s oznamovatelem zjistili, že 
zaparkované vozidlo patří jeho 
sousedovi, který si jej po domlu-
vě ihned přeparkoval.

9. ledna 
ve večerních hodinách převzala 
hlídka MP Jesenice v  ulici Jižní 
nalezenou fenu černobílé bar-
vy, plemene border kolie, která 
nebyla označena známkou ani 
čipem. Strážníci jí umístili do po-
hotovostního kotce a vyrozuměli 
o nálezu příslušného zaměstnan-
ce obce.

ve výše uvedeném období 
strážníci řešili na dvě desítky 
přestupků na úseku dopravy 
a veřejného pořádku. 

výběr z událostí
městské policie jesenice
za období od poloviny prosince 2019 do poloviny ledna 2020

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

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green 
Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. Stáří 
slepiček 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:  22. března, 26. dubna, 24. května 

a 21. června.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – 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
Hledám paní na 
žehlení prádla 

Tel. 724 030 498
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Co když  
zazní siréna?

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co nej-
rychleji varovat obyvatelstvo před hrozícím ne-
bo již nastalým nebezpečím.

v České republice je celoplošně zaveden sys-
tém varování obyvatelstva, který je tvořen pře-
vážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, 
napojenými na dálkové ovládání nebo ovlá-
danými ručně/místně. některé sirény (elektro
nické) „umějí mluvit“, tj. po zaznění signálu je 
automaticky obyvatelstvu sdělena tísňová infor-
mace. obdobně to platí i  pro některé obecní 
rozhlasy (plní funkci místních informačních sys
témů). většina sirén v  obcích je však staršího 
typu (rotační), ty pouze „houkají“ a po zaznění 
signálu není možné prostřednictvím sirény sdě-
lit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je dů-
ležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.

Slyšíte-li houkat sirénu, jedná se buď o zkoušku 
sirén, kterou hasiči ověřují funkčnost systému 
– zpravidla každou první středu v měsíci v pole-
dne (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 s), 
nebo o požární poplach, který slouží ke svolá-
ní dobrovolných jednotek požární ochrany (1× 
přerušený tón sirény po dobu 60 s). 

Po tragických událostech z  minulých let může 
dle nařízení vlády zaznít siréna k uctění památky, 
tzv. „Pieta“. Trvá 140 vteřin a stejně jako u zkouš-
ky je tón nekolísavý. rozdíl je v  tom, že ji ne-
doplňuje žádné slovní upozornění. Signál piety 
se ozval například k uctění památky pěti vojáků, 
kteří zahynuli v Afghánistánu, nebo spoluobča-
nů zavražděných v Uherském Brodě či ostravě.

Je však potřeba zbystřit, houká-li siréna jinak. 
Takový signál se jmenuje „Všeobecná výstraha“ 
a jedná se o jediný varovný signál v Čr. Signál 
může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční 
dobu. Signál „všeobecná výstraha“ je kolísavý 
tón po dobu 140 sekund („vlnovka“) a může za-
znít 3× po sobě.

U „mluvicích“ sirén následuje informace o cha-
rakteru ohrožení, např. „únik nebezpečné látky“, 
v každém případě příslušná tísňová informace 
zazní v nejbližší možné době po odeznění sig-
nálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji vo-
zidla policie nebo hasičů nebo také může zaznít 
v televizi a rádiu.

Co je potřeba dělat po zaznění varovného sig-
nálu? Zapamatujte si tři základní kroky:

zjistit infOrmace

Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpe-
čí hrozí. v žádném případě zbytečně netelefo-
nujte, především ne na tísňové linky! v případě 
rozsáhlé mimořádné události se vše důležité 
dozvíte z televize a rádia – především z České 
televize a Čro 1 – radiožurnálu, popř. z obec-
ního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. 
vždy se řiďte pokyny zasahujících záchranářů 
nebo pokyny, které jsou vám sdělovány z tele-
vize nebo z rádia.

vyhledat úKryt

Především se okamžitě snažte najít úkryt v jaké-
koli blízké zděné budově. Budova, do které se 
ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte 
přednost místnostem ve středu budovy bez oken. 
v případě úniku chemické látky je lepší schovat 
se do vyšších podlaží, protože většina těchto lá-
tek je těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu 
by bylo životu nebezpečné. naopak v  případě 
úniku radioaktivní látky je ale lepší ukrýt se do 
sklepa či suterénu. Pozor – v případě povodní se 
do budov neukrývejte! v tomto případě je vhod-
né vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce).

Náročný rok 
2019

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Konec minulého roku nám přinesl sedmdesát-
ku jako konečný počet událostí naší výjezdové 
jednotky. většinou se jednalo o  dopravní ne-
hody a  technickou pomoc. Další část výjezdů 
tvořily požáry. Kvůli suchému létu jich bylo de-
vatenáct. Převážně se hasilo v lesích a na polích. 
nejčastěji jsme zasahovali v  Jesenici u  Prahy 
a  v  Psárech. K  požárům jsme vyjížděli i  do 
velkých Popovic a Těptína. K dopravním neho-
dám jsme vyjížděli i do Borku či Prahy. Průměrně 
každý z našich hasičů zasahoval u 35 událostí. 
nejčastěji vyjížděl Martin Zela, a to 46×, za což 
mu patří velký dík. Celý den máme personálně 
pokrytý, dopoledne vyjíždějí hasiči, kteří pracují 
doma, odpoledne ti, kteří se vrátili ze vzdále-
nějšího místa zaměstnání. Přes léto v době do-
volených máme rozplánované služby tak, aby-
chom udrželi zásahuschopnost naší jednotky. 
Bohužel, obětujeme při tom dost svého volné-
ho času, a tak velký dík patří našim rodinám, že 
nás podporují. Každý z našich hasičů přistupuje 
k této práci velice zodpovědně. Cvičení, výcvik 
i školení absolvuje každý z nás. Díky tomuto ak-
tivnímu přístupu hasičů jsou naše zásahy stále 
profesionálnější: bez větších materiálních ztrát. 
Ale co je hlavní – domů se vracíme vždy všichni. 
Sice s nějakým tím šrámem, ale bez vážnějších 
zranění. Události v průběhu měsíce ledna toho-
to roku potvrdily, jaké štěstí máme.

Celkem jsme zasahovali u deseti událostí, z to-
ho u třech velkých požárů. První z nich byl požár 
dílny na Želivci. Hořelo od osobního automo-
bilu a  dílna prakticky celá vyhořela. Podařilo 

se zachránit další vybavení místností. Druhý 
velký požár byl v Jesenici. Zde jsme zasahova-
li jako první jednotka. Již přiblížení se k hořící 
garáži byl velký problém. Kvůli vybuchujícím 
kanystrům jsme se přibližovali velice opatrně. 
Ač jsme v krátké době nasadili všechny haseb-
ní prostředky, požár se dostal do střešní kon-
strukce, což bývá velice složité. Střecha se musí 
rozebrat a následuje dohašování skrytých ohni-
sek požáru. Zásah je tím velice časově náročný. 
To vše se posléze potvrdilo. Podobný zásah se 
konal koncem ledna v  osnici. Zde hořelo od 
altánku a  požárem byla zasažena hlavně stře-
cha rodinného domku. Dohašování střechy se 
i s dohlídkou po požáru protáhlo až do ranních 
hodin následujícího dne. 

Bohužel po návratu do zbrojnice se nemáme kde 
usušit ani kde si vyprat, musíme se stoprocent-
ně spolehnout na své domácí zázemí. novou 
zbrojnici prostě potřebujeme stále více. Dřevěná 
kadibudka za zbrojnicí je mementem naší dob-
rovolné činnosti. Snad se i  v  tomto případě na 
nás jednou usměje vrtkavé štěstí a  základního 
komfortu za svou dobrovolnou práci se dočká-
me v podobě nové zbrojnice na okraji obce. 

zOdOlnit místO UKrytí

Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nej-
lépe izolovat od okolního prostředí. To je dů-
ležité zvláště při úniku nebezpečných látek. 
Především zavřete dveře a okna. vypněte vět-
rání a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. 

nezapomeňte utěsnit i  otvor pod dveřmi do 
místnosti.

Co říci závěrem? Snad jen to, abychom zvuk 
sirény měli i nadále spojený především s prv-
ní středou v měsíci a zároveň nezapomněli, že 
štěstí přeje připraveným.
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Floorball 
Academy

Vít Voltr

„Všechny děti by měly být do tréninku plně 
zapojeny,” říká Oliver Hradický z  Floorball 
Academy.

Dobrý trenér je základním kamenem všech 
sportovních kroužků. Právě on je zárukou, že 
děti získají ke sportu kladný vztah. ve Floorball 
Academy nám jde hlavně o  kamarádský pří-
stup a  schopnost trenérů připravit svým svě-
řencům zábavné tréninky. rádi bychom vám 
v krátkém rozhovoru představili devatenáctile-
tého olivera Hradického, který vede tréninky 
Floorball Academy v Psárech. Jeho přístup po-
suďte sami.

Ahoj Olivere, můžeš nám na úvod říct něco 
o  sobě? Jaké jsou tvoje zkušenosti s  florba-
lem?

S florbalem jsem se setkal poprvé na základní 
škole. Hned po prvním tréninku mi bylo jasné, 
že se tomuto sportu chci věnovat naplno. Hrál 
jsem tudíž několik let závodně, ovšem během 
studia střední školy jsem se rozhodl skončit 
a mou prioritou se stalo trénování mladších.

Jak ses k trénování malých dětí vůbec dostal?

Můj bývalý trenér za mnou jednou po tréninku 
přišel s  nabídkou trénování nejmladších kate-
gorií, a jelikož jsem o této variantě již delší do-
bu uvažoval, neváhal jsem. 

Co tě na trénování baví? 

Baví mě předávat dětem své zkušenosti, pro-
tože si myslím, že děti jsou naše budoucnost, 
a proto je potřeba se jim věnovat.

Představ nám svoji tréninkovou skupinu. Co 
teď trénujete, na jaké jste úrovni?

v Psárech máme dvě skupiny. Mladší kategorii 
tvoří děti od šesti do jedenácti let a  ve starší 
skupině trénují kluci od jedenácti do patnác-
ti let. S mladšími pilujeme především základy, 
abychom se měli od čeho odrazit do budouc-
na. Se staršími již nacvičujeme pokročilejší her-
ní situace.

Jak by měl podle tebe vypadat dobrý florba-
lový trénink?

všechny děti by měly být do tréninku plně za-
pojeny a  především je trénování musí bavit. 
Pouze v tomto případě se koncentrují po celou 
dobu a na konci se těší na další trénink.

V čem se podle tebe tréninky Floorball Academy 
liší od tradičních florbalových kroužků?

v dětech se snažíme budovat kladný vztah ke 
sportu. Zároveň se společně učíme ctít základ-
ní morální zásady, které zlepšují prostředí na 
trénincích a zároveň se jim hodí i do běžného 
života.

sPOrt
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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: ÚNOR 2020, vyšlo 28. 2. 2020
grafická úprava: ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

Fotbal  
rozpis utkání  
jaro 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 21. 3. Roztoky / 15.00
So 28. 3. Dobříč / 19.00
So 4. 4. Tuchoměřice / 

16.30
Ne 5. 4. Čisovice B / 

16.30
Libeř B / 16.30

So 11. 4. Choteč / 16.30
Ne 12. 4. Libeň / 16.30 Zvole B / 16.30
So 18. 4. Hostivice / 17.00
Ne 19. 4. Čisovice B / 

17.00
So 25. 4. Krňany / 17.00
Ne 26. 4. Psáry B / 17.00 D. Jirčany / 17.00
So 2. 5. Měchenice / 

17.00
Ne 3. 5. D. Břežany B / 

17.00
Ne 10. 5. Slapy / 17.00 Libeň / 17.00
So 16. 5. Štěchovice B / 

17.00
Ne 17. 5. Zlatníky B / 

17.00
D. Břežany B / 
17.00

ST 20. 5. Zlatníky / 17.30
So 23. 5. Dobrovíz / 17.00
Ne 24. 5. Bojanovice / 

17.00
Slapy / 17.00

So 30. 5. Libeř / 17.00 Mníšek B / 17.00
Ne 31. 5. Zlatníky B / 

17.00
ST 3. 6. Zbuzany B / 

17.30
So 6. 6. D. Břežany / 

17.00
Ne 7. 6. Libeř B / 17.00 Bojanovice / 

17.00
So 13. 6. Čisovice / 17.00 Mníšek B / 17.00
Ne 14. 6. Zvole B / 17.00

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

tel.: 602 504 174




