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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

VHS Benešov – pohotovost 24 hod. denně 
hlášení poruch 840 205 206

zákaznické centrum 840 205 206
e-mail: info@vhs-sro.cz
  poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – 

 nepřetržitá služba 840 850 860
  pohotovostní a poruchová služba plynu – 

Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239
  Technické služby Dolnobřežanska –
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady
Dispečink technických služeb 731 410 418
  Městská policie Jesenice – nepřetržitá 

služba 775 775 978
  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 

tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v prac. době)
  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní 

Jirčany  731 104 110, 602 539 146
  Pečovatelská služba Laguna Psáry – 

Gabriela Křížová 731 615 688

Obecní úřad – úřední hodiny
tel. 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.
V případě hrozícího vzniku škod na majetku 
volejte mimo pracovní dobu, o víkendech 
a svátcích na tel.
• Milan Vácha, starosta 602 754 837
• Vlasta Málková, místostarostka 602 714 101
Více informací najdete na webových strán-
kách 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 obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

Pořadatelům různých akcí na území naší obce nabízíme možnost zveřejnění 
informací v Psárském zpravodaji a na obecním webu.

16. 9., 13 hod.
Tradiční dožínkové 
slavnosti
v D. Jirčanech za obchodem

27. 9., 14 hod.
Diskuzní středa
OÚ Psáry

13. 9., 19 hod. 
odjezd v 17.15 hod.

Divadelní představení 
Shirley Valentine

divadlo ABC

21. 9., 10 hod.
Základy angličtiny pro 
naše seniory
OÚ Psáry

23.–24. 9.
Dvoudenní výlet 
do sklípku

13. 10.
Toulky Prahou 

20. a 21. 10. 
Volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 
OÚ Psáry

9. 9., 13–18.30 hod.
Pohádkový les
na Štědříku v D. Jirčanech

28. 9.
Svatováclavské 

posvícení
náves v D. Jirčanech

5. 10., 18 hod. 
odjezd v 16.15 hod.
Muzikál Tři mušketýři
divadlo Broadway

20. 9., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva 
obce Psáry

OÚ Psáry

21. 9., 15 hod.
Setkání seniorů

OÚ Psáry

14. 10., 13 hod.
Havelské posvícení
v Psárech na hřišti

21. 10.
Dýňobraní 
a Noční bojovka
dolnojirčanská náves, 
křižovatka Javorové 
a Ke Kukaláku
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 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva 
obce Psáry

Informace z obce
� 7� Parlamentní�volby�2017
 8 Zpráva o činnosti obce
 11 Knihovna zve malé i velké čtenáře
 11 Pitná voda v Psárech a Dolních Jirčanech – 

množství, kvalita a tlak?
 12 Nová cyklostezka v Psárech a Dolních 

Jirčanech
 13 Divoká prasata ohrožuje africký mor
 13 Co se v obci udělalo
 14 Držíte v rukou třetí nejlepší obecní zpravo-

daj v republice
 14 Kdo pro vás připravuje Psárský zpravodaj?
 16 Aplikace Záchranka
Sociální a kulturní komise
 18 Cvičení seniorů v Laguně pokračuje!
 18 Setkání seniorů
 18 Diskuzní středa
 19 Kalendář akcí pro seniory
 19 Paměťová posilovna pokračuje
 19 Základy angličtiny pro naše seniory
� 20 Nejenom Řím — putování po Rakousku 

a Itálii
 21 Toulky Prahou — Strahovský klášter a okolí
 23 Zahajujeme podzimní divadelní sezonu
 26 Těšíme se na posvícení!
 26 Dýňobraní a Noční bojovka

 27 Výběr z událostí Městské policie Jesenice 
Škola
 28 Školní rok začíná
 28 Příměstský tábor
 29 Novinky z Mateřské školy Štědřík
Firmy, jak je neznáte
 32 Nenápadně nápadná Frost Logistics

 34 Letní zásahy
 35 Americké želvy do naší přírody nepatří
Sport
 36 Psárské železné hasičky
 36 Činnost SDH v Psárech — školní rok 

2017–2018
 37 I v naší obci trénujeme Taekwon-do ITF
 37 Psáry se baví florbalem. Přidej se i Ty!
 38 Jak sportovně prožít prázdniny  

aneb první sportovní kemp
 40 Tréninkový kemp s Jirkou Strnadem
 41� Fotbal�–�rozpis�utkání�2017/2018
 42 Kultura
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2017 ze dne 21. 6. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 86/16–2017
I. bere na vědomí

Předloženou nabídku na pronájem pozemku p. č. 
465/474 v  k. ú. Dolní Jirčany dle zveřejněného 
záměru ze dne 29. 5. 2017.

II. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Liborem Slavatou na pronájem pozemku p. č. 
465/474 v  k. ú. Dolní Jirčany na dobu neurčitou 
s  výpovědní lhůtou 2 měsíce za cenu 5.000,– Kč 
ročně.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1 (Málková).
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 87/16–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Drcení a třídění vyfrézované as-
faltové směsi na frakci 0–32 mm na místě uložení 
tj. Psáry, Praha západ“ od:
1. KARE Praha s. r. o. za cenu 90,– Kč/t bez DPH 

drcení + 18.000,– doprava,
2. Autodoprava Fr. Vlk za cenu 110,– Kč/t bez DPH 

+ 28.000,– doprava,
3. SVES s.  r.  o. za cenu 105,– Kč/t bez DPH + 

25.000,– doprava.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od KARE 
Praha s. r. o. za cenu 90,– Kč/t bez DPH + doprava 
18.000,– Kč.

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 88/16–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu provést stav-
bu č. EP-12–60003596/VB/1 mezi obcí Psáry a ČEZ 
Distribuce a.  s. Předmětem smlouvy je přeložení 
podpěrného sloupu v ul. Psárská za jednorázovou 
úhradu 1.500,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  smlouvy o  právu provést 

stavbu č. EP-12–60003599/VB/1 na p.  č. 1089/10 
v  k. ú. Psáry mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce 
a.  s. Předmětem smlouvy je přeložení podpěrné-
ho sloupu v  ul. Kutná za jednorázovou úhradu 
1.500,– Kč.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 89/16–2017
I. schvaluje

Uzavření podnájemní smlouvy mezi obcí Psáry (ná-
jemce) a  M. Mrkvovou (podnájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem bytu v č. p. 795 na dobu určitou 
od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2018, výše nájemného je 
4.355,– Kč/měsíčně + 1.500,– Kč/měsíčně záloha 
na služby.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 90/16–2017
I. schvaluje

Jako oddací den v  obřadní místnosti Obecního 
úřadu Psáry vždy první pátek v měsíce v době od 
10 do 12 hod.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 91/16–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o  dílo mezi obcí 
Psáry a  Strabag a. s. Předmětem dodatku je 
navýšení ceny díla „Psáry – dešťová kanalizace 
a komunikace v ul. Slunečná“ o 374.990,– Kč bez 
DPH. Konečná cena díla činí 2.641.754,03  Kč bez 
DPH (cena dle smlouvy 2.266.764,03  Kč bez DPH). 
Zdůvodnění víceprací je uvedeno ve změnových 
listech č. 1–8.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 92/16–2017
I. schvaluje

6. rozpočtové opatření na rok 2017 – navýšení 
o 107,451,– Kč.

Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2017 ze dne 4. 7. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 93/17–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV-12–6021138/VB01 
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemku 
p. č. 1030/24 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
7.000,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12–6019231/2 mezi obcí Psáry 
a ČEZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 686/11 v k. ú. 
Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 11.500,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 94/17–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto opat-
ření pro:
1. Ing. Hynek Šorm a Jana Šormová – pozemek p. 

č. 875/10 v k. ú. Psáry.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2017 ze dne 19. 7. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 95/18–2017
I. schvaluje

Uzavření Dohody o  finančním vyrovnání mezi 
obcí Psáry (objednatel) a  Strabag a.  s. (zhotovitel) 
v  rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Psáry – 
dešťová kanalizace a komunikace v ul. Slunečná“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 96/18–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Ing. Jiřím Pýchou na pozemku p. č. 135/9 
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
105.000,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Ing. Jiřím Pýchou na pozemku p. č. 134/14 
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
235.600,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 97/18–2017
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(obdarovaná) a  manželi Frolenkovými (dárci). 
Předmětem smlouvy je dar ve výši 75.000,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2017 ze dne 28. 7. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 98/19–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Grafické práce – Kronika o histo-
rii obce“ od:
1. Omega Design s. r. o. za cenu 119.367,– Kč 

s DPH,
2. Radovan Válek za cenu 69.000,– Kč (není plátce 

DPH),
3. JENA Jesenické nakladatelství za cenu 

97.405,– Kč s DPH,
4. Spektro spol. s. r. o. za cenu 118.580,– Kč s DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Radovana 
Válka za cenu celkem 69.000,– Kč.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlou-
vy o dílo.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 99/19–2017
I. schvaluje

Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro-
najímatel) a L. Matoušovou (nájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem bytu v č. p. 150 na dobu určitou 
od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018, výše nájemného je 
5.107,– Kč/měsíčně + 240,– Kč/měsíčně záloha za 
služby.

II. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (prona-
jímatel) a Marií Merglovou (nájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem bytu č. 1 v č. p. 13 na dobu urči-
tou od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018, výše nájemného 
je 2.986,– Kč/měsíčně + 350,– Kč/měsíčně záloha 
na služby.

III. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro-
najímatel) a  Mgr. Monikou Mazúrovou (nájemce). 
Předmětem smlouvy je nájem bytu č. 12 v č. p. 154 

na dobu určitou od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018, výše 
nájemného je 4.460,– Kč/měsíčně + 2.740,– Kč/
měsíčně záloha za služby.

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 100/19–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  převzetí a  uložení materiálu 
z  vytěženého rybníku mezi obcí Psáry a  Agro 
Jesenice u  Prahy a.  s. v  rámci akce rekonstrukce 
a odbahnění Nádržky v Psárech za cenu 20,– Kč/
m³ bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2017 ze dne 4. 8. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 101/20–2017
I. schvaluje

Návrh rozpočtu Základní školy Amos na období 
8–12/2017.

II. schvaluje
Návrh rozpočtu Mateřské školy Štědřík na období 
8–12/2017.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 102/20–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo mezi 
obcí Psáry a  N+N konstrukce a  dopravní služ-
by Litoměřice s.  r.  o. Předmětem dodatku jsou 
více práce ve výši 263.799,14  Kč bez DPH na 
akci „Rekonstrukce mostu ul. K  Junčáku, Dolní 

Jirčany (objekt SO 02)“. Konečná cena díla činí 
2.440.796,53 Kč bez DPH.

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 103/20–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 k  příkazní smlouvě mezi 
obcí Psáry a  Ing. Jiřím Nádvorníkem. Předmětem 
dodatku je navýšení odměny příkazníkovi na 
konečnou cenu 60.600,– Kč bez DPH z  důvodu 
prodloužení doby výstavby akce „Rekonstrukce 
mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany (objekt SO 02)“.

II. pověřuje
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2017 ze dne 16. 8. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 104/21-2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Frézování živičného povrchu 
a pokládka ACO – ul. Oblouková, Sportovní – Psáry, 
Dolní Jirčany (cca 260 m2)“ od:
1. J.  L.  T. stavební společnost s.  r.  o. za cenu 

205.692,- Kč bez DPH.
K předložení nabídky byly vyzvány tři firmy, ale 
nabídku podala pouze jedna.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od J.  L.  T. 
stavební společnost s. r. o. za cenu 205.692 Kč bez 

DPH.
III. pověřuje

R. Sedlákovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Informace z obce
Lucie Libovická

Parlamentní�volby�2017
Ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Vzhledem k tomu, že se na kandidátce STAN objevilo jméno starosty 
obce Psáry, Milana Váchy, požádali jsme ho o rozhovor pro Psárský zpravodaj.
� Pane starosto, proč jste 
se v  nadcházejících par-
lamentních volbách roz-
hodl kandidovat za hnutí 
STAN?

Rozhodl jsem se podpořit 
kandidátku Starostů a nezá-

vislých, protože jsem přesvědčen, že z dlouhodobého 
podhledu je správné, aby zástupci starostů byli výrazněji 
zastoupeni v Poslanecké sněmovně. Jsou to lidé, kteří 
mají bohaté zkušenosti z  komunální politiky, denno-
denně jsou v  kontaktu s  obyvateli svých obcí, dobře 
znají problémy a potřeby regionu a co je důležité, kvalitu 
jejich práce ověřily právě komunální volby, ve kterých 
byli kandidující starostové i místostarostové opakovaně 
zvoleni do zastupitelstev.

 � Za hnutí STAN ale nekandidují pouze starostové 
a místostarostové.

Ne, to ne, ale je jich rozhodně většina. Vedle nich 
jsou to ještě krajští zastupitelé a pak nezávislí odborníci 
z praxe, jako například pedagogové, lékaři, vědci atd.

 � Znáte osobně nového lídra STANu Jana Farského?
Ano, znám ho dobře. V roce 2010 jsem se s ním jako 

s  lektorem setkal na workshopu pro nově zvolené 
starosty. Velice mě jeho přístup oslovil a stal se pro mne 
velkou inspirací. Od té doby jsme se setkávali na řadě 
akcí a postupně jsme začali na mnoha aktivitách úzce 
spolupracovat. Zejména v  oblasti protikorupčních 
opatření, při tvorbě zákona o registru smluv, jehož byl 
Farský předkladatelem, a na metodických konferencích 
pro vedení radnic. Měl jsem ale možnost poznat ho 
i z lidské stránky, nejenom z té pracovní, a to díky spo-
lečně strávenému studijnímu pobytu ve Štrasburku. Je 
to skromný, upřímný a poctivý člověk, který je kromě 
usilovné práce v Poslanecké sněmovně aktivní například 
ve skautském hnutí, v  Semilech pořádá volnočasové 
vzdělávací aktivity atd. Jsem přesvědčen, že je názorově 
konzistentní a  jako lídr STANu má velkou příležitost 
vnést do parlamentní politiky kultivovanost, poctivou 
práci, zkušenost a nasazení pro dobrou věc.

 � Vy sám jste na kandidátce na 25. místě. Co to pro 
vás znamená?

Je to pro mne především pocta. Na základě výsledku 
krajských voleb v naší obci mi bylo nabídnuto toto místo 
na kandidátce do parlamentních voleb. Přestože se 

jedná o 25. místo, ze kterého nelze očekávat zvolení do 
Poslanecké sněmovny, vnímám to jako ocenění své 
dosavadní práce.

 � Jsou pro vás důležité preferenční hlasy?
Je pravda, že preferenční hlasy z  naší obce nebo 

i jiných míst, kde mám například své známé a kamarády, 
mě potěší, jsou pro mne takovými pozdravy od lidí, 
kteří mi věří, ale ve skutečnosti půjde ve volbách pře-
devším o  úspěch STANu jako takového a  reálnou 
možnost starostů na parlamentní úrovni prosazovat 
zájmy obcí a měst.

 � Pokud tedy nelze Vaše zvolení do Parlamentu 
prakticky očekávat, jaký smysl má Vaše kandidatura?

Především určitě zlepší přístup k pracovním skupinám 
a  výborům Poslanecké sněmovny. Je to příležitost 
připomínkovat vznikající zákony, popřípadě iniciovat 
nové, a to vše v perspektivě zkušeností a znalosti potřeb 
na komunální úrovni.

 � A nebude to vše na úkor obce?
Naopak budu moci ještě efektivněji bojovat za spe-

cifické potřeby naší obce na vyšších úrovních, jak se to 
osvědčilo například u  problematiky nedostatečné 
kapacity základní školy nebo financování veřejného 
opatrovnictví.

 � Do letošních parlamentních voleb se přihlásil nej-
vyšší počet kandidujících uskupení v historii ČR, a to 
31 stran a  hnutí. Má v  této konkurenci STAN šanci 
uspět?

V loňských krajských volbách voliči v mnoha krajích 
dali najevo, že starostové mají jejich podporu a důvěru. 
Na Praze západ STAN dokonce získal suverénně nejvyšší 
počet hlasů a s 23,77 % o více než 7 % porazil hnutí 
ANO. Přestože STAN není typickou parlamentní stranou, 
jsem přesvědčen, že v Poslanecké sněmovně má své 
místo a  i  s  malým počtem poslanců bude schopen 
odvést kus kvalitní a prospěšné práce.

 � Jaká jsou podle vás důležitá kritéria při rozhodo-
vání koho volit?

Každý máme trochu jiné priority, takže toto je velmi 
individuální. Většina z nás má zcela jasno v tom, koho 
rozhodně volit nechce. Pro mne to jsou například 
všechna uskupení bez vnitřní demokratické struktury. 
Za důležité ale považuji, aby se co nejvíce lidem v pestré 
nabídce stran a hnutí podařilo najít to uskupení, které 
se blíží právě jejich názorům a hodnotám.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

20. 9. 2017, 18 hod.
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Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých 
měsících

Stavba nové základní školy
V průběhu června a července hodnotila investiční 

záměr a studii proveditelnosti projektu nové školy 
odborná komise architektů ustanovená při MŠMT. 
Verdikt komise byl pro náš projekt pozitivní – byl 
doporučen k realizaci bez připomínek. V srpnu ještě 

předalo MŠMT kompletní dokumentaci projektu 
ministerstvu financí, aby mohlo být podepsáno 
rozhodnutí o  registraci akce. Vyhlášení veřejné 
zakázky na dodavatele stavby je plánováno na září 
2017. Vzhledem k  výraznému prodloužení fáze 
posuzování ze strany MŠMT a  MF předpokládáme 
zahájení stavby v jarních měsících 2018.

Výstavba kruhového objezdu 
v Dolních Jirčanech

Koncem měsíce července byla s menším zpoždě-
ním zahájena stavba kruhového objezdu. Investor 
stavby (Středočeský kraj) předpokládá, že do konce 
listopadu stihne vybudovat kruhový objezd jako 
takový. Napojení kruhového objezdu včetně mostku 
přes Zahořanský potok a  cyklostezky plánuje 
Středočeský kraj dokončit během jarních měsíců.

Oprava mostku v ulici K Junčáku
Oprava mostku v ulici K Junčáku byla dokončena 

koncem července. Tato stavba si vyžádala náklady 
ve výši 2,6 mil. Kč. Mostek byl vybudován jako kapa-
citní tak, aby splňoval požadavky správce toku 
a zapadal do koncepce protipovodňových opatření 
v  naší obci. Právě z  těchto důvodů nebylo možné 
vybudovat pouhý propustek v  podobě přesypané 
roury, jak někteří občané navrhovali.

Cyklostezka v obci
Začátkem července byla zahájena výstavba cyklo-

stezky vedoucí naší obcí. Realizaci provádí vítěz veřejné 
zakázky, společnost Silmex s. r. o. (Swietelsky group), 

za částku 6,4 mil. Kč. Práce byly zahájeny na prvním 
úseku u  dolnojirčanského hřiště a  následně u  návsi 
v  Dolních Jirčanech. Koncem srpna by se již mělo 
pracovat v blízkosti bývalého areálu JZD na Štědříku.

Oprava ulice Slunečná
V  červenci byla i  přes komplikace dokončena 

oprava komunikace Slunečná, a to včetně položení 
asfaltového povrchu a odvodnění. Stavba si vyžádala 
náklady ve výši více než 3,1 mil. korun. Někteří 
z obyvatel této ulice vyjádřili výrazný nesouhlas se 
samotnou stavbou. Zástupcům realizační firmy 
Strabag a. s. se nepodařilo některým obyvatelům 

vysvětlit, že je před pokládkou asfaltového povrchu 
nutné odbagrovat materiál a položit několik vrstev 
štěrku, čímž se vytvoří tzv. „kufr“. Bez zajištění podloží 
by se vrchní vrstva asfaltu propadala. Stejně tak bylo 
nutné vybudovat odvodnění. To bylo považováno 
za zbytečnost zejména majiteli výše položených 
pozemků. Situace byla pro realizující společnost 
nepříjemná, došlo i na výhrůžky se sekerou, ale vše 
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nakonec dovedla ke zdárnému konci. Obec ještě 
plánuje rekonstrukci ulice Na Vápence. Bohužel i tato 
rekonstrukce si vyžádá několikaměsíční dopravní 
omezení. Zvažujeme tedy, zdali tuto akci realizovat, 

popřípadě zda zjistit, kolik občanů z této lokality to 
považuje za zbytečné a  neodpovídající snížení 
dopravního komfortu během rekonstrukce.

Oprava ulice Hlavní
V druhé polovině července byla zahájena oprava 

chybějícího úseku ulice Hlavní. Realizace stavby si 

vyžádá téměř 2 mil. Kč a bude provedena společností 
BES s. r. o. z  Benešova. Oprava byla dokončena 
25. 8. 2017.

Oprava povrchu v ulici Ke Kukaláku
Obci se podařilo získat zdarma asfaltový recyklát, 

a  proto byl začátkem srpna z  tohoto materiálu 
vyspraven povrch v  ulici Ke Kukaláku. Nejedná se 
o komplexní opravu této komunikace, která by vyža-
dovala trvalé řešení odvodnění lokality, ale pouze 
o dočasnou opravu, která alespoň na několik měsíců 
sníží prašnost a nerovnost vozovky.

Knihovna zve malé i velké čtenáře
Pěkný den všem malým i velkým spoluobčanům, 

po krásných prázdninách klepe na dveře podzim. 
Děti se vrátí do škol, přiběhnou si nebo přijedou do 
knihovny pro povinnou literaturu a  Vás, všechny 
dospělé, kteří už nemusejí povinně číst, zvu k návštěvě 

knihovny také. Jako lákadlo nabízím nové knižní 
tituly. Přijďte! Otevřeno máme v  úterý 13–17  hod. 
a ve čtvrtek 16–20 hod. Kdo nejste mobilní, ozvěte 
se, knihy Vám přinesu domů.

Ivana Šimková, tel. 241 940 454

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Pitná voda v Psárech a Dolních Jirčanech – 
množství, kvalita a tlak?

Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné 
vody pro obyvatele Psár a Dolních Jirčan je jednou 
ze základních priorit vedení obce a zároveň také VHS 
Benešov jako provozovatele vodovodní sítě. 
Kombinací vlastních zdrojů vody, nakupované vody 
z velkých přivaděčů a dostatečně kapacitních vodo-
jemů je možné dosáhnout 
vysoké bezpečnosti v záso-
bování obce pitnou vodou. 
Kvalita pitné vody je pravi-
delně sledována v  souladu 
s  vyhláškou č.83/2014 Sb., 
která stanovuje hygienické 
požadavky na pitnou a tep-
lou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody.

Nejen dostatek a  kvalita 
pitné vody je vše, co se snaží 
provozovatel svým odběra-
telům zajistit. Dalším sledovaným a  občas problé-
movým parametrem je optimální tlak vody ve 
vodovodní síti. Vodovodní sítě ve výškově členitější 
krajině se musí vyrovnat se změnou hydrodynamic-
kého tlaku v rozvodné síti s každým metrem převýšení 
oproti akumulaci apod.

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. je požadováno, že 
maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní 

sítě každého tlakového pásma  nesmí převyšovat 
hodnotu 0,6 MPa. V  odůvodněných případech se 
může zvýšit na 0,7 MPa. Při zástavbě do dvou nad-
zemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné 
síti  musí být v  místě napojení vodovodní přípojky 
nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní 

podlaží nejméně 0,25 MPa.
Vysoký tlak může způso-

bovat špatnou funkci někte-
rých zařízení v  domácnos-
tech, obdobně nízký tlak 
může omezovat odběratele 
pitné vody, v případě špičko-
vých odběrů může docházet 
i ke krátkodobým přerušením 
dodávky pitné vody.

Na podzim letošního roku 
připravuje obec Psáry dvě 
významné změny v zásobo-

vání pitnou vodou, které mají zajistit vyšší kapacitu 
pitné vody a optimální tlak v některých částech obce.

V Dolních Jirčanech bude přepojeno několik ulic 
(K Lesu, Javorová, Průjezdná, část ulice K Junčáku, Nad 
Cihelnou) z dolního tlakového pásma, zásobeného 
z  1. SčV, na gravitační pásmo vodojemu Vysoká. 
Druhou plánovanou akcí je přepojení ulice Lesní 
v Psárech na tlakové pásmo ATS Vápenka.
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Vít Olmr, radní

Nová cyklostezka v Psárech a Dolních 
Jirčanech

V současné době v obci probíhá realizace cyklo-
stezky financovaná z  Integrovaného regionálního 
operačního programu IROP. Cyklostezka povede 
z Dolních Jirčan přes Štědřík do Psár a bude hotová 
koncem září letošního roku. Příští rok na jaře, až se 
dostaví kruhový objezd v Dolních Jirčanech, napojíme 
novou cyklostezku na tu nedokončenou z Jesenice. 
Pak už nic nebude bránit tomu, aby si obyvatelé naší 
obce zajeli třeba na nákup do Jesenice na kole.

Připravovaná cyklostezka vede napříč celou obcí 
v délce 3 km. Na některých místech se jedná pouze 
o vodorovné dopravní značení na stávajících silnicích, 
ve dvou částech bude na novém povrchu smíšený 
provoz pro pěší, cyklisty a místní rezidenty a na dalších 
dvou úsecích, kde to bylo technicky možné, vznikne 
pro cyklisty a  chodce samostatná zcela nová 
komunikace. 

Samostatná cyklostezka vznikne v  ulici Horní 
naproti dolnojirčanskému fotbalovému hřišti. Jedná 
se o  úsek podél pobytové louky dlouhý 309 m 
a  budou zde umístěny i  tři nové lavičky 
k odpočinku.

Ulice Spojovací získá nový povrch ze zámkové 
dlažby a  bude sloužit pěším a  cyklistům, aby se 
nemuseli potkávat s auty ve velmi úzké a nebezpečné 
části  ulice Hlavní těsně pod návsí. Na návsi bude 
prodloužen chodník až k restauraci Na kopečku, který 
zvýší bezpečnost dětí při cestě do školy. 

Třetí nově budovaný úsek bude asfaltový a povede 
ulicí K Junčáku až dolů na Štědřík. Tato komunikace 
je hojně využívána jak cyklisty, tak pěšími a stávající 
povrch je zcela nevyhovující. Součástí projektu je 

rovněž odstranění betonových bloků zabraňujících 
vjezdu motorových vozidel do této ulice. Samotné 
stavbě v této ulici předcházela rekonstrukce hráze 

a revitalizace rybníku Junčáku v celkové ceně 1,7 mil. 
korun, jejímž cílem bylo zajistit zpevnění povrchu 
a oprava podemleté vozovky pro budoucí komuni-
kaci. Rekonstruován musel být i most v ulici K Junčáku, 
který byl v havarijním stavu a jehož oprava vyšla na 
téměř 2,2 mil. korun.

Poslední úsek zcela nové cyklostezky měří 
602 metry a povede od bývalého JZD naproti obec-
nímu úřadu až do ulice Úzká v  Psárech. Jedná se 
u 2,5 metru široký pruh asfaltu, který cyklistům, pěším, 
ale i maminkám s kočárky umožní dostat se ze Psár 
na Štědřík, úřad či poštu, aniž by museli absolvovat 
delší a rušnější cestu po ulici Psárská/Pražská. 

Vlasta Málková, místostarostka

Divoká prasata ohrožuje africký mor
V minulých dnech jsme byli Krajskou veterinární 

správou SVS pro Středočeský kraj seznámeni se 
skutečností, že se v České republice u divokých prasat 
vyskytl ve zvýšené míře africký mor.

Africký mor prasat (AMP) je závažné infekční 
onemocnění prasat divokých i domácích, které téměř 
vždy končí jejich úhynem. Virus je velice odolný, 
přežije teploty do minus 20 °C, např. infekční sliny 
v obilí přežívají několik týdnů. Jediné, co ho spolehlivě 
zničí, je důkladná tepelná úprava. Zvíře virus vylučuje 
všemi sekrety – slinami, močí, trusem, spermatem 
a krví. Pokud uhyne prase v lese, je virus aktivní po 
celou dobu, po kterou zde zvíře leží. Velmi nebez-
pečná je tak manipulace s  uhynulým či uloveným 
nakaženým divočákem. Krev se může dostat na oděv, 

boty, auto apod. Tímto způsobem potom může 
docházet k šíření AMP do chovů domácích prasat. 
AMP není přenosný na lidi ani žádná další hospodář-
ská a domácí zvířata.

Žádáme proto občany, aby s uhynulým divokým 
prasetem v případě nálezu nijak nemanipulovali a vše 
co nejdříve vč. polohy zvířete oznámili na níže uve-
dených kontaktech. Vzhledem k  závažnosti celé 
situace můžete volat nepřetržitě, během tzv. mimo-
pracovní doby a ve dnech pracovního volna vč. sobot 
a nedělí. Obec následně na své náklady zajistí odvoz 
a likvidaci prostřednictvím kafilerní služby. 

Kontakty: Ladislav Racz Borovina Psáry 725 773 126, 
Vlasta Málková, místostarostka 602 714 101

Celá cyklostezka byla projektována na téměř 
8,9  mil. Kč. Realizační vysoutěžená cena je však 
nakonec o 2,5 mil. korun nižší. Těšíme se, že nová 

cyklostezka bude sloužit především obyvatelům naší 
obce, cyklistům i rodinám s dětmi a usnadní a zpří-
jemní cesty po vesnici.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících červen a červenec
 9dosazování keřů – ulice Chrpová podél 
komunikace,
 9čištění svodů dešťové vody na komunikaci na 
Babu, Ke Studni a úklid naplavenin z ulice Na Stráni,
 9odstranění naplavenin z Vysoké na ulici Hlavní,
 9oprava cesty Ke Kukaláku,
 9oprava ulomené dopravní značky v ulici Psárská,
 9odstraňování graffiti na autobusových zastávkách 
v ulici Jílovská,
 9pletí záhonů a  zálivka – pomník a  náves Psáry, 
před budovou obecního úřadu, dětské hřiště Psáry,
 9sekání, hrabání a  odvoz trávy – hřbitov Psáry 
a  Dolní Jirčany, dětská hřiště, mateřská školka, 

U Nádržky, Kutná, Úzká, Jílovská, Psárská, V Aleji, 
V Zahradách, Chrpová, Sportovní, Vápenka, Finské 
domky, Pod Stráží, lokalita bývalého Central 
Groupu, sídliště Štědřík, Na Stráni,
 9sekání zeleně (dodavatelsky) – Dolní Jirčany, pří-
kopy Pražská,
 9strojní úklid komunikací,
 9zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.
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Tým redakčního zpravodaje děkuje za dlouho-
letou podporu obci Psáry, zastupitelům, předsta-
vitelům místních spolků a  organizací, občanům. 
Jsme rádi, že se k  dospělácké redakci připojila 
i  dětská a  pomáhá tak rozšiřovat okruh našich 
čtenářů. Bez vás všech, vašich příspěvků a připo-
mínek by časopis byl jen suchopárnou sbírkou 
obecních textů.

Vážíme si ocenění, které Psárský zpravodaj získal 
v rámci celorepublikové soutěže. Je pro nás motivací 
k další práci a už nyní můžeme slíbit, že na vás čeká 
řada zajímavých novinek.

MUDr. Jaroslav Sokol  
– člen redakční rady

Obec zná od roku 1961, kdy sem začal s rodiči 
jezdit na chatu Na Vysoké. Po její přestavbě zde již 
dlouhá léta žije celoročně. Profesí je gynekolog a má 
ordinaci v Říčanech, Mnichovicích a Kamenici. Má 
rád historii a cestování, členem redakční rady je již 
sedm let a podílí se zejména na zdokonalování všech 
uveřejněných textů. Kromě toho natáčí zastupitel-
stva, Pohádkový les a jiné obecní akce. Fandí tiště-
ným médiím jako důležitému komunikačnímu 
kanálu, protože ne každý preferuje internet.

Jiří Římovský – člen redakční rady
Do Dolních Jirčan se nastěhoval před 12 lety 

a rozhodně se zde necítí jako náplava, protože tady 
našel mnoho přátel a  kamarádů. Pracuje jako 
obchodní manažer ve firmě Démos Trade, zabývající 
se prodejem kompletního sortimentu pro 
truhláře.

V redakční radě působí již 7 let a  rád pomáhá 
více přiblížit občanům dění v naší vesnici a zapojit 
je do řešení případných problémů. Fandí tištěné 
verzi, jejíž čtení je z jeho pohledu u kafíčka poho-
dlnější než z notebooku.

Ing. Lucie Libovická – redaktorka
Od letošního jara je Pražačkou, 20 let však žila 

v nedaleké Jesenici. Dlouhá léta vydávala regionální 
časopis Infokompas a připravovala obecní zpravo-
daje obcí v okolí. Nyní v rámci své firmy Empiria 21 
organizuje setkání podnikatelů. Na Psárském zpra-
vodaji spolupracuje již 7 let a nejvíce ji na tom baví 
sledovat, jak se postupně mění atmosféra v Dolních 
Jirčanech i  v  Psárech, stále více místních lidí se 
nadšeně zapojuje do dění v obci i do přípravy textů 
v  časopise. Po dlouhých letech práce v  médiích 
tvrdí, že i  v  současné online době má kvalitně 
zpracovaný tištěný obecní zpravodaj své nezastu-

pitelné místo v informování občanů.

Lucie Libovická

Držíte v rukou třetí nejlepší obecní zpravodaj 
v republice

Době obecních a městských zpravodajů, které se 
občasně a  v  černobílém designu vyráběly „podo-
mácku“ na radnicích, už odzvonilo. „Úroveň časopisů 
se rok od roku zvyšuje a mnohé tiskoviny už dosáhly 
profesio nální úrovně,“ potvrzuje Marie Šuláková, 
místopředsedkyně poroty soutěže „O nejlepší obecní 
a městský zpravodaj 2016“.

Soutěž již šestým rokem vyhlašuje Katedra poli-
tologie a  evropských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o. p. s., 
Unives.eu, Angelus Aureus o. p. s. a Sdružení místních 
samospráv České republiky. Cílem této soutěže je 
podle slov jejího předsedy Pavla Šaradína z Katedry 
politologie a  evropských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého podpora významného komu-
nikačního kanálu, jímž právě zmíněné zpravodaje 
jsou. Oceněním chtějí organizátoři soutěže motivovat 
tvůrce obecních časopisů k jejich další práci a pře-
svědčit ostatní obce, města a sdružení, že zpravodaje 

v tištěné formě mají smysl i budoucnost.
Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích 

– Nejlepší městský zpravodaj, Nejlepší obecní zpravodaj 
a  Nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS) či 
mikroregionu.

Slavnostní vyhlášení šestého ročníku celostátního 
klání se uskutečnilo 4. července na Velehradě, kdy 
zde tisíce poutníků slavily Dny lidí dobré vůle. Porota 
hodnotila u více než tří stovek přihlášených zpravo-
dajů grafickou přehlednost, obsahovou pestrost 
i celkový dojem.

V kategorii městských zpravodajů úspěšně obhájil 
loňské prvenství zpravodaj Kahan, vydávaný městem 
Příbram. Za ním těsně skončily Těšínské listy, které 
vydává město Český Těšín, a  třetí místo získaly 
Šternberské listy, vydávané Místní akční skupinou 
Šternbersko.

Prvenství mezi obecními zpravodaji získala obec 
Bílovice nad Svitavou. Druhé místo z loňska obhájil 
Zpravodaj obce Píšť, třetí byl náš Psárský 
zpravodaj!

Ocenění za obec Psáry převzala na Velehradě 
místostarostka Vlasta Málková z  rukou poslance 
Miroslava Kalouska, pomocného biskupa opavsko-
-ostravské diecéze Martina Davida, Pavla Šaradína 
a prvního místopředsedy Sdružení místních samo-
správ ČR Radima Sršně.

Kdo pro vás připravuje Psárský zpravodaj?
Vlasta Málková, místostarostka  

– za obec Psáry
V obci trávila svůj volný čas od mala na chatě, 

kterou její rodina přestavěla a  kde od roku 1988 
žije trvale. Školou života pro ni byla mnoholetá 
práce obchodní ředitelky v Praze, nyní se již sedmým 
rokem věnuje práci pro obec ve funkci místosta-
rostky, kde má na starosti kromě vodohospodářství, 
sociálních a  kulturních potřeb občanů i  Psárský 
zpravodaj. Časopis byl pro ni od samého začátku 
výzvou a  stála u  přerodu z  černobílého malého 
formátu do současné barevné podoby plné nových 
rubrik a témat. Jejím úkolem je předávat informace 
z obce redaktorce, která je zpracuje a konzultuje 
s redakční radou. Tištěná verze? Jasná volba!

Zleva: Jiří Římovský, Vlasta Málková, Jaroslav 
Sokol, Lucie Libovická, Jitka Svobodová
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Ing. Jitka Svobodová – členka redakční rady
V Psárech žije již téměř dvacet let, pracuje 

v oblasti cestovního ruchu a ekonomického pora-
denství. Zajímá se o historii, architekturu, přírodu, 
fotografování a cestování.

Tři roky je členkou redakční rady a sociální komi-
se, kde se věnuje zejména seniorům, fotosoutěži 
a organizování zájezdů. Má ráda moderní techno-
logie, tištěný časopis má však dle jejího názoru při 
informování občanů v obci své právoplatné místo.
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Vít Olmr, radní

Aplikace Záchranka
Léto se pomalu chýlí ke konci, ale prázdninami období sportů a radovánek nekončí. Aplikace Záchranka 

však není určena jen sportovcům, ale doslova všem lidem. K situacím, kdy potřebujete pomoc zdravotnické 
záchranné služby, totiž často dochází v místech, která lze jen obtížně přesně identifikovat, a přitom většina 
z nás nosí při sobě chytrý telefon umožňující určit polohu s přesností na několik metrů.

Mobilní aplikace Záchranka slouží k  rychlému 
kontaktování zdravotnické záchranné služby, což má 
v době mobilních aplikací dvě velké výhody. První 
je možnost využít přesné pozice pomocí GPS a druhou 
schopnost rychle vytočit telefonní číslo na záchranku 
(zkusili jste si někdy ve stresu na smartphone vytočit 
linku 155?).

Po stisknutí nouzového tlačítka je na centrálu 
záchranné služby odeslána vaše přesná poloha spolu 
se jménem, příjmením a  stavem baterie vašeho 
telefonu. Současně je vytáčena tísňová linka 155. 
Vzhledem k tomu, že Zdravotnická záchranná služba 
má ze zákona povinnost reagovat pouze na tísňová 
volání, je vždy třeba vyčkat na spojení s operátorem. 
Odeslaná data jsou jen doplňkovým údajem.

Po nainstalování aplikace se uživatel při prvním 
spuštění dočte základní informace o  aplikaci a  je 
vyzván k registraci svého zařízení. To slouží k ověření 
informací o uživateli, současně do aplikace musíte 
zadat své jméno, příjmení, telefonní číslo a volitelně 
e-mailovou adresu. Následně vám pomocí SMS přijde 
ověřovací kód. Tím je nastavení dokončeno a aplikace 
je připravena k provozu.

Výchozí obrazovkou je veliké tlačítko s červeným 
křížem uprostřed. Podržíte-li toto tlačítko po dobu 
tří sekund, začne se vytáčet zdravotnická záchranná 
služba a současně jsou odeslána data o vaší poloze. 
Aplikace má rovněž testovací režim, který lze aktivovat 
stiskem ikony v levém horním rohu obrazovky. V tes-
tovacím režimu je vytáčeno telefonní číslo na auto-
mat, který ověří činnost aplikace a hlasem vám sdělí, 
zda je vše v pořádku.

Aplikace však umí mnohem více. Kromě mapy se 
zobrazením místa, kde se nacházíte, vám zobrazí 
nejbližší zdravotnická zařízení, jejich provozní dobu 
a kontakty.

Velmi zajímavá je rovněž záložka První pomoc, 
která vám nabídne interaktivní návod na poskytnutí 
první pomoci. Ten se vás postupně ptá, v jakém stavu 
je pacient, a  podle toho vám radí, co máte dělat. 
K dispozici je rovněž sada návodů na první pomoc 
při různých situacích. Zde je však třeba si uvědomit, 
že vždy je lépe nejprve kontaktovat Zdravotnickou 
záchrannou službu a dbát pokynů operátora. Tyto 
návody je vhodné si občas projít cvičně nebo je 
použít, pokud je vás na péči o zraněného více.

Aplikace Záchranka se hodí nejen v  případech 
ohrožení života, ale rovněž i  v  případě relativně 
banálních úrazů. Nikdy se nevydávejte bez telefonu 

s  touto aplikací na hustě zalidněné cyklostezky či 
sjezdovky. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit při 
úraze na kole, bruslích nebo lyžích.

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM

- osobní přístup, rozsáhlá kvalifikace a zkušenosti v oboru
- efektivní a bezpečný průběh spolupráce
- kvalitní smlouvy, podpora renomovaných advokátů

V Domkách 736, Dolní Jirčany
tel 603 48 4444
mail hajek@dumrealit.cz
web www.dumrealit.cz/a-hajek

Alan HÁJEK dumrealit.cz VIP
Kompletní realitní servis

prodeje a pronájmy nemovitostí
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Chcete se naučit základní konverzační obraty 
v angličtině nebo si oprášit svoje znalosti? Přijďte si 
popovídat u čaje na OÚ Psáry! Naučíme se anglické 
pozdravy, počítání, základní otázky a odpovědi.

Hodinou vás bude provázet Hana Willett Smidlova. 
První zářijová zkušební hodina je zdarma. Kurz bude 
probíhat cca 2x do měsíce. Cena kurzu trvajícího od 
října do června je 600 Kč a  bude se hradit 2.  10. 
v  hotovosti na hodině. Počet účastníků kurzu je 
omezen, hlaste se včas u Vlasty Málkové.

Nejbližší naplánované termíny jsou: 21. 9., 2. 10. 
a 26. 10. vždy od 10 hodin na OÚ Psáry.

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místosta-

rostkou Vlastou Málkovou při neformální diskuzi 
nad aktuálními tématy, proběhne dne 27. září od 
14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.

Cvičení seniorů v Laguně 
pokračuje!

Zájemci o zdravé protažení těla mají opět od září 
možnost zavítat na pravidelné hodiny do Domova 
Laguna Psáry. Sociální a kulturní komise zde již šestým 
rokem organizuje cvičení, které probíhá pod vedením 
zkušené lektorky Lucie Dercsényiové v osvědčeném 
termínu, tj. každou středu od 9.30 hodin. Kurz 
začíná 13. září a je otevřen i pro nové zájemce.

Cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč, více informací 
získáte u paní Vlasty Málkové na tel. 602 714 101.

Setkání seniorů
Sociální komise vás po prázdninách opět zve na 

Setkání seniorů na OÚ Psáry dne 21. září od 15 hodin. 
Tématem je tentokrát Plavba z Pacifiku do Atlantiku 

Panamským průplavem, jedním z  technických 
zázraků 20. století. Vyprávět o svých zážitcích z cest 
bude paní Hana Willett Smidlova. Kalendář akcí pro seniory

každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika

středa
Zdravotní cvičení  
(od 13. 9.) 9.30 Laguna

září

7. 9. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

8. 9. Kavárnička 10.00 Mozaika

11. 9.
Procházka s trekingo-
vými holemi 10.00 před OÚ

12. 9. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

14. 9. Trénování paměti 14.00 OÚ

21. 9. Angličtina u čaje 10.00 OÚ

21. 9.
Setkání seniorů – 
Panamský průplav 15.00 OÚ

26. 9. Výuka country tanců 15.00 Mozaika

27. 9. Diskuzní středa 14.00 OÚ

říjen

2. 10. Angličtina u čaje 10.00 OÚ

5. 10. Kavárnička 10.00 Mozaika

9. 10.
Procházka s trekingo-
vými holemi 10.00 před OÚ

12. 10. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

12. 10. Trénování paměti 15.00 OÚ

17. 10. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

24. 10. Výuka country tanců 15.00 Mozaika

26. 10. Angličtina u čaje 10.00 OÚ

26. 10. Trénování paměti 15.00 OÚ

Bližší informace vám podá Vlasta Málková, 
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

Paměťová posilovna 
pokračuje od 14. 9. – 
přidejte se k nám i vy

V lednu odstartoval na obec-
ním úřadu v  Psárech nový 
kurz pro seniory – 
Paměťová posilovna, 
během něhož si účastníci 
jednou za 14 dní trénují 
paměť a  učí se například 
některé z  mnemotechnik. 
Kurz se setkal s velkým ohla-
sem a  pokud se i  vy chcete 
připojit, máte ještě možnost.

Pro více informací můžete kontaktovat 
paní Vlastu Málkovou – malkova@psary.cz, 
tel. 602 714 101.

Výlet do sklípku  
23. 9.–24. 9.

Odjezd v 7.50 od pekárny v Psárech, v 7.55 od 
OÚ a v 8.00 z dolnojirčanské návsi od Kratochvíle.

tea-time

ENGLISHZá

KLADy ANgLIČTINy

PRo NAŠE SENIoRy
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Nejenom Řím — putování po Rakousku a Itálii
Termín: 17.–21. dubna 2018
Program:

 y 1.  den – odjezd v  brzkých ranních hodinách, 
prohlídka vodního zámku Hellbrunn, proslaveného 
vodními hrami v  Salzburgu. Krátká zastávka 
v  malebném historickém centru města 
Bischofshofen. Přejezd do hotelu v  blízkosti 
Benátek.

 y 2. den – prohlídka romantického města Benátek 
s neopakovatelnou atmosférou. Uvidíme náměstí 
a baziliku sv. Marka s kampanilou a Dóžecí palác. 
Projdeme se spletí úzkých uliček, přejdeme řadu 
mostů a  můstků včetně nejfotografovanějšího 
Ponte di Rialto. Navštívíme benátské ostrovy 
včetně Murana, proslulého bohatou sklářskou 
historií. To vše pohodlně z paluby lodi. Odpoledne 

odjezd do hotelu poblíž Říma.
 y 3. den – po snídani celodenní návštěva hlavního 
města Itálie. Pro co nejpohodlnější prohlídku 
zvolíme vyhlídkový autobus, který nás zaveze 
k nejznámějším místům věčného města. Postupně 
tak budeme moci obdivovat Koloseum, Forum 
Romanum, Pantheon, Piazzu Venezia, Fontanu di 
Trevi či Španělské schody. V malebných uličkách 
ochutnáme vynikající italskou zmrzlinu nebo 
pravou římskou pizzu. 

 y 4.  den – celé dopoledne strávíme ve Vatikánu. 
Uvidíme baziliku sv. Petra s  Michelangelovou 
Pietou a  Berniniho kolonádou, projdeme se po 
vatikánských muzeích, kde budeme moci obdi-
vovat Sixtinskou kapli, Rafaelovy síně nebo 
Láokoónovo sousoší. Odpoledne přejezd k jezeru 
Lago di Garda a ubytování na hotelu.

 y 5. den – výlet lanovkou na Monte Baldo, kde se 
nabízí unikátní výhledy na jezero a jeho okolí. Dle 

časových možností procházka do stře-
dověkého městečka Sirmione, kam 
z  pevniny vedl pouze padací most. 
Odpoledne zastávka v  městě Brixen, 
známém díky pobytu Karla Havlíčka 
Borovského. Návrat domů v  pozdních 
nočních hodinách.

Cena do 10 000 Kč obsahuje dopravu, 
4× ubytování v hotelu se snídaní, prů-
vodce, vstupné (zámek Hellbrunn, loď 
v Benátkách, vyhlídkový autobus a místní 
doprava Řím, Vatikánská muzea). Cenu 
upřesníme po přijetí závazných 
přihlášek.

Prosíme o  odevzdání závazných 
přihlášek na obecním úřadu do 20. září 
2017. Záloha 4 000 Kč je splatná do 

15. října 2017.
 Podrobné informace u  paní Málkové malkova@

psary.cz nebo na tel. 602  714  101. Přihlášky jsou 
k vyzvednutí na OÚ nebo ke stažení na www.psary.cz

Toulky Prahou — Strahovský klášter a okolí
Další zajímavá procházka z cyklu Toulky Prahou 

se bude konat 13. října 2017. Začneme u stanice 
petřínské lanové dráhy, odkud se kolem Hladové zdi 
vydáme ke Strahovské zahradě a Strahovskému 
klášteru. Tam nás čeká návštěva knihovny, případně 
dle zájmu i obrazárny.

Poté se přesuneme k Pražskému hradu, projdeme 
se kolem Černínského paláce a Lorety a dopřejeme si 
čas na šálek kávy nebo čaje. Poté na nás čeká roman-
tická ulice Nový svět, kterou se dostaneme k zastávce, 
odkud se přepravíme autobusem zpět domů.

Vstupné: 200 Kč vč. vstupu do knihovny a obra-
zárny. Platbu uhradíte v autobuse v den procházky.  
Společný odjezd ze Psár od OÚ a z Dolních Jirčan 
bude v 8.30 hod. autobusem pana Adámka.

Účast na procházce nahlaste paní Málkové na mail 
malkova@psary.cz, tel. 602  714  101. Info na www.
psary.cz.

Občané, kteří v následujících měsících oslaví významné životní jubileum (70, 75, 80, 81, 82... let) 
a nechtějí být uvedeni v této rubrice, mohou kontaktovat redakci Psárského zpravodaje na emailu 
psarskyzpravodaj@psary.cz

Blahopřejeme našim občanům, kteří v září a říjnu oslaví významné 
životní jubileum

Věra Horáčková 92
Ludmila Mašínová 91
Miloslav Burian 87
Jarmila Duffková 87
Božena Kubrová 86
Ludmila Buriánová 85
Jaroslav Neubauer 84
Václav Čacký 82
Miluška Vitochová 82
Hedvika Zouzalová 82

Helena Bandasová 81
Mária Večesová 81
Marie Heráková 75
Petr Bradáč 70
Ladislav Čermák 70
Petr Drábek 70
Blanka Hrušová 70
Miroslav Pejchal 70
Miroslav Pek 70
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Pohádkový les

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se setkají s rybičkou Nemo, pomohou roztřídit
Hihlíkovi licháče, zaskáčou si v bahně s prasátkem Pepinou a najdou spoustu dalších pohádkových
bytostí…

Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 8 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, lapí pár krásných snů s obrem Dobrem, pomohou vyřešit zapeklitý problém Phinease a
Ferba nebo poznají, že skutečně s čerty nejsou žerty… Pro výběr této trasy je důležité, aby dítě umělo
číst a psát.

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

Pro děti i dospělé zahraje skupina Fishmeni. Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky limonáda a
buřt zdarma. Doplňkový program aquazorbing. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá
show.

Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli. Malování na obličej na startu / cíli.

Kdy:  
v sobotu 9. září 2017 od 13 do 18. 30 hod.
(poslední start v 17.00 hod.)

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

Startovné:
50,- Kč

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

Tři mušketýři
Již nyní si můžete zakoupit vstupenky na úspěšný 

a známý muzikál Tři mušketýři, jehož děj vám jistě 
nemusíme připomínat. Představení se koná 5. října 

od 18 hodin v Divadle Broadway. Pojedeme opět 
společně autobusem, odjezd ze zastávek Psáry, 
OÚ Psáry a Dolní Jirčany je v 16.15 hodin. Vstupenky, 
které v pokladně divadla stojí 799 Kč, můžete zakoupit 
na OÚ Psáry již nyní za zvýhodněnou cenu 400 Kč!

Zahajujeme podzimní divadelní sezonu

Shirley Valentine podruhé
Víme, že je mezi vámi hodně milovníků kultury. 

Zcela plné autobusy ze Psár a Dolních Jirčan v zimě 
v létě vyjíždějí na zájezdy, výlety i divadelní předsta-
vení. Váš zájem o představení Shirley Valentine, které 
pro vás za zvýhodněných cenových podmínek kul-
turní komise zajistila na srpen, však zcela předčil 
očekávání. Vstupenky se vyprodaly v  řádu hodin, 
dalo by se mluvit i o minutách. Zájemci druhý den 
po distribuci Psárského zpravodaje již od samého 
rána mířili do pokladny obecního úřadu nebo se 
snažili zastihnout paní Šimkovou v pokladně telefo-
nicky. Jak by řekl filmový znalec: „Sodoma Gomora, 
velebnosti!“

Otázku, co se zájemci, na které se nedostalo, 
vyřešila kulturní guru Vlasta Málková zajištěním 
dalších několika desítek vstupenek v  náhradním 
zářijovém termínu.

One woman show Shirley Valentine v  podání 
nepřekonatelné Simony Stašové si tak již zapsaní 
náhradníci i vy ostatní můžete vychutnat dne 13. září 
od 19 hodin v  divadle ABC ve Vodičkově ulici. 

K divadelnímu představení je opět přibalen komfortní 
odvoz autobusem v 17.15 hodin z tradičních zastávek 
Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany. Cena vstupenek je 
i nyní za poloviční cenu než v pokladně divadla, tj. za 
250 Kč. Až do vyprodání jsou k dispozici na OÚ Psáry 
u paní Šimkové.
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Srdečně Vás zveme dne 16. září 2017 na

TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI
v Dolních Jirčanech za obchodem

Začátek slavností ve 13 hod.
14.30 – příjezd venkovské chasy a předání „Dožínkového věnce“

15.00, 16.00 – a každou další celou hodinu výmlat obilí na historické mlátičce 
s doprovodným odborným výkladem

Po celé odpoledne a večer bude slavnosti doprovázet reprodukovaná a živá 
hudba

Bohaté a pestré občerstvení, výstava staré a nové zemědělské techniky, ukázka 
řemesel a výstava malých hospodářských zvířat

Atrakce pro děti
Od 19 hod. dožínková veselice
K poslechu a tanci hrají Pašáci

Srdečně vás zve STS Dolní Jirčany ve spolupráci s Obecním úřadem

Srdečně Vás zveme na

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
ve čtvrtek 28. září 2017

na náves do Dolních Jirčan
Součástí slavnostního odpoledne bude 

posvícenský průvod v  čele se svatým 
Václavem a jeho družinou, který projde obcí 
a svou pouť zakončí na dolnojirčanské návsi. 
Zde bude probíhat hlavní program, který 
zahrnuje:

• vystoupení skupiny historického 
šermu Allgor,

• dětské soutěže (děti meče, pirátský 
výcvik malých bojovníků, balonková 
bitva),

• mysticko-akrobatické představení 
Královna planin,

• královský rytířský turnaj,
• vystoupení tanečnic,
• katovo řemeslo,
• vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ,
• stánky s občerstvením.

Celým odpolednem bude diváky provázet 
mluveným slovem herold Martin von 
Blaustadt.

Účastníci posvícení, kteří přijdou v dobo-
vých kostýmech, se tak zúčastní soutěže 
o nejkrásnější kostým a vítěz získá z rukou 
svatého Václava zajímavou cenu!

Večer vás zveme na zábavu v restauraci 
Na kopečku, kde zahraje skupina Fishmeni.
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Jiří Michna Bc., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice od 
poloviny�května�do�poloviny�července�2017

 y 26. 5. V  nočních hodinách poskytla hlídka MP 
Jesenice součinnost PČR Jílové při kontrole poboč-
ky České pošty, kde EZS vyslal signál o narušení 
objektu. Kontrola prokázala, že poplach byl planý.

 y 28. 5. V  ranních hodinách převzala hlídka MP 
poblíž chatové osady Mordýřka nalezeného psa. 
Pes neměl žádné identifikační znaky. Strážníci jej 
umístili do pohotovostního kotce a  celou věc 
předali příslušnému odboru obce.

 y 29. 5. V ranních hodinách převzala hlídka MP v ul. 
Nad Školkou nalezené dětské jízdní kolo. Po pro-
vedení nezbytných úkonů bylo kolo předáno 
příslušnému odboru obce.

 y 29. 5. Ve večerních hodinách 
přijala hlídka MP oznámení 
o  nákladním kontejneru, který 
stojí na pozemní komunikaci v ul. 
Generála Peřiny a není označen 
jako překážka silničního provozu. 
Strážníci po zjištění osoby, která 
zde kontejner umístila, zajistili, aby 
splnila zákonnou povinnost a ozna-
čila jej jako překážku dle právních 
předpisů.

 y 6. 6. V dopoledních hodinách přijala hlídka 
MP oznámení o  špatně stojících motorových 
vozidlech v ul. Kutná a v ul. K Ořechovce. V prvním 
případě byl přestupek vyřešen s řidičem vozidla 
na místě v blokovém řízení a v druhém případě 
strážníci na vozidlo umístili upozornění pro nepří-
tomného přestupce a událost zaevidovali.

 y 7. 6. V dopoledních hodinách přijala hlídka MP 

oznámení o  špatně stojícím vozidle v  ul. Pod 
Vápenkou. Přestupek byl vyřešen s řidičem vozidla 
na místě v blokovém řízení.

 y 10. 6. V nočních hodinách přijala hlídka oznámení 
o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hudby, 
která se ozývala z restaurace u fotbalového hřiště 
v Dolních Jirčanech. Strážníci po příjezdu na místo 
vyzvali obsluhu restaurace, aby respektovala noční 
klid. Obsluha výzvu uposlechla a  hudbu ztišila, 
aby nedocházelo k  obtěžování ostatních 
obyvatel.

 y 12. 6. V  dopoledních hodinách převzala hlídka 
MP v ul. Nad Školkou nalezenou sucho-

zemskou želvu. Po provedení nezbyt-
ných úkonů byla želva předána pří-
slušnému odboru obce.

 y 24. 6. V nočních hodinách přijala 
hlídka oznámení o  nálezu psa 
v  restauraci Kratochvíle v  prostoru 
WC pro hosty. Majitelka restaurace 
jej zde nalezla, když po ukončení 

otvírací doby uklízela vnitřní prostory 
provozovny. Přivolaní strážníci následně 

zjistili majitelku psa a  ta si jej na místě 
převzala.

 y 10. 7. Ve večerních hodinách převzala hlídka MP 
v  ul. U  Studny nalezenou suchozemskou želvu. 
Po provedení nezbytných úkonů byla zjištěna 
majitelka, která si následně želvu na místě 
převzala.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 19 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

Dýňobraní a Noční bojovka
Datum 21. října si rozhodně už nyní poznamenejte do diáře, protože tohle bude opět sobota, na kterou 

se nezapomíná a zabaví se celá rodina!

Dýně 100x jinak
Stejně jako minulý rok, zaplaví dolnojirčanskou 

náves po celé odpoledne dýně.
 Obec ve spolupráci se školou a školkou připravila 

program, ve kterém nebude chybět dlabání dýní 
a soutěž o nejhezčí a nejkreativnější výtvor, soutěž 
o nejhezčí halloweenskou masku a výroba zápichů. 
Těšit se můžete na množství dobrot a také na zdobení 
lampionů. Odpoledne zakončí průvod masek, který 
se vydá k rybníku Junčáku, kde se po hladině rybníka 
budou pouštět svítící lekníny. V tu dobu se již roz-
prostře tma a  ti, kdo se nebojí, se mohou těšit na 
hororové zážitky v nedalekém lese.

Co se bude 21. října dít v lese po setmění?
To vlastně nikdo nikdy pořádně neví. Jisté pouze je, 

že místo toho, aby se v lese rozhostilo ticho a klid, 
toho večera tomu tak nebude.

Noční bojová hra se již stala nedílnou součástí 
oblíbených akcí pod patronací Sociální a  kulturní 
komise obce Psáry a nejinak tomu bude i tento rok.

Každým rokem je noční bojová hra zaměřena 
na jiné téma. Již jsme se v lese setkali s postavami 
z různých hororů, upíry či bludičkami. Jediným pojít-
kem všech her je tma, příjemné mrazení v zádech, 
dobrá nálada na stanovištích a  pocit hrdinství 

v cíli u těch, kteří zvládnou projít celou cestu. Přijďte 
se podívat, koho potkáte v psárských a dolnojirčan-
ských lesích letos!

Startovat se bude jako vždy u křižovatky Javorová 
a Ke Kukaláku (mezi pobytovou loukou a Kukalákem), 
čas startu bude upraven v závislosti na počasí daný 
den, nejdříve však v 19 hod.

Registrace na noční bojovou hru budou spuštěny 
na webové adrese www.psary.cz koncem září 2017.

Těšíme se na Vás
Mgr. Martina Jedličková

Těšíme se na posvícení!
Již tradiční Havelské posvícení 

v Psárech se koná v sobotu 14. října od 
13 hodin na hřišti ve Psárech. Jako 
každý rok na Vás čekají:

•� fotbalová utkání,
•� dobré jídlo a pití,
•� stánky
•� atrakce pro děti – řetízkový kolo-

toč, vláček
•� malování na obličej

V průběhu odpoledne bude hrát živá 
hudba.
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Martina Šmerglová, ředitelka Mateřské školy Štědřík

Novinky z Mateřské školy Štědřík
Vážení rodiče, milé děti,
nový školní rok je za dveřmi 

a 4. září školka opět ožije štěbetavými 
hlásky. Po dlouhé době zase jako 
samostatný subjekt Mateřská škola 
Štědřík.

Přípravné práce jsou za námi. Paní 
kuchařky naplnily sklady potravinami, 
sestavily jídelníčky, paní uklízečky 
domyly poslední poličky a paní uči-
telky už mají plné hlavy nových 
nápadů na činnosti a aktivity s dětmi.

Tento školní rok se do práce pus-
tíme s  novým školním vzdělávacím 
programem „Jaro, léto, podzim, zima, 
se zvířátky je nám prima“, který s sebou 
přinesl i  nové názvy tříd. Nejmenší 
děti se budou scházet ve třídě 
Včeliček, tří až pětileté se rozdělí do 
třídy Želvičky a  Rybičky, a  na předškoláky čekají 
Sovičky na Štědříku a Žabičky v zelené škole.

Ráda bych se zastavila nad velkou novinkou 

v  letošním školním roce danou novelou školského 
zákona. Povinné předškolní vzdělávání se týká 
dětí, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravi-
delné denní docházky v pracovních dnech v mateřské 
škole zapsané v  rejstříku škol a  školských zařízení 
a jeho rozsah je stanoven na 4 souvislé hodiny denně. 
To znamená, že v období školních prázdnin, hlavních 
i vedlejších, docházka povinná není. Nově tak nastává 
zákonnému zástupci nejen povinnost přihlásit dítě 
k povinnému předškolnímu vzdělávání, ale i povin-
nost omlouvat neúčast dítěte v  mateřské škole 
a dokládat důvody jeho nepřítomnosti. A ředitel je 
oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti 
dítěte.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze i jinými 
způsoby. Písemným oznámením zákonného zástupce 
řediteli MŠ o individuálním vzdělávání dítěte, kdy 
dítě může být vzděláváno doma nebo může navště-
vovat jiné zařízení, než je mateřská škola. Nebo 
vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo 
ve třídě přípravného stupně základní školy speciální 
a nebo v zahraniční škole na území České repub-
liky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné 
školní docházky.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povin-
né předškolní vzdělávání je považováno za 
přestupek.

Věřím, že v naší mateřské škole tato legislativní 
změna proběhne bez problémů a že se „zvířátkovými“ 
třídami nám bude opravdu prima.

Škola
Mgr. Daniel Kohout, ředitel Základní školy Amos

Školní rok začíná
Milé děti a vážení rodiče,
patříte k  těm, kteří se školy již nemohou dočkat, 

nebo byste raději měli ne jen dva měsíce, ale klidně 
dva roky prázdnin? Ať tak či onak, i když 1. září nám 
oficiálně začíná nový školní rok, tak pár dní prázdnin 
navíc si ještě užijete – letos totiž školní vyučování 
začíná až v pondělí 4. září v 8 hodin!

Protože naše škola má k dispozici celou řadu budov, 
je potřeba si říci, kde že se to vlastně první školní den 
sejdeme a které třídy pro Vás učitelé během prázdnin 
připravili:

 y s našimi novými prvňáčky se přivítáme v bílé škole 
(Hlavní 13),

 y druháci a 3. B budou pokračovat ve svých třídách 
v zelené škole (Pražská 795),

 y 3. A  zůstává ve třídě v  budově MŠ Štědřík 
(Pražská 155),

 y čtvrté ročníky se přesunou do žluté školy (Hlavní 12), 
kde budou i páťáci.
Aby byl přechod z prázdnin do školních lavic vese-

lejší, již tradičně jsme připravili na první školní den 
celou řadu sportovních soutěží a  zábavy na hřišti 
SK Čechoslovan, kam se v 10 hodin všichni školáci se 
svými učiteli přesunou. Sportovní dopoledne bude 
zakončeno lehkým obědem v  12.30 hod. a  poté si 
mohou rodiče vyzvednout své děti přímo na hřišti, 
případně s písemným potvrzením od rodičů mohou 
děti odcházet i samy. Ti, kteří zůstanou až do odpole-
dne, budou ve školní družině.

Doufám, že i v dalších dnech, na které jsme připravili 

rozvrh hodin, Vás bude škola bavit, budete se těšit na 
to, jak budeme pronikat do tajů matematiky, číst 
pohádky, zajímavé články z časopisů nebo internetu 
a vyhledávat informace v encyklopedii. Společně se 
také vydáme za tajemstvím tónů a barev v hudební 
a výtvarné výchově. Zahrajeme si různé hry a soutěže, 
prozkoumáme okolí školy, poznáme, co kde kvete, 
roste a žije. Vypravíme se za nejvýznamnějšími památ-
kami nebo pozdravit zvířátka do ZOO. Určitě se také 
skvěle pobavíme při divadelních a filmových předsta-
veních i dalších společných akcích a překvapíme rodiče 
tím, co jsme odkoukali od herců a sami nacvičili pro 
jejich radost a zábavu. Změříte si své síly s ostatními 
spolužáky při sportovních soutěžích a prožijete dob-
rodružství na výletech a škole v přírodě.

A pokud přece jen chcete vědět, zda se můžete těšit 
na další prázdniny v tomto školním roce, tak jsou to:

 y podzimní prázdniny ve čtvrtek 26. října a pátek 
27. října 2017,

 y vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2017 
do úterý 2. ledna 2018,

 y jednodenní pololetní prázdniny v pátek 2. února 
2018,

 y jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 19. do 
25. února 2018,

 y velikonoční prázdniny ve čtvrtek 29. března a pátek 
30. března 2018,

 y hlavní prázdniny od pondělí 2. července do pátku 
31. srpna 2018.

Těším se na Vás a přeji mnoho úspěchů!

Monika Mrkvová a Jana Chvapilová

Příměstský tábor
Již podruhé proběhl v naší Mateřské škole Psáry 

příměstský tábor s  Monikou Mrkvovou a  Janou 
Chvapilovou. I  letos byly týdny tematicky 
zaměřené.

První týden se nesl v námořnickém duchu, kde si 
malí námořníci vyzkoušeli výrobu svých dřevěných 
loděk, hledali poklad kapitána a prožili další dobro-
družství. Druhý týden se děti těšily z jiné pohádky.

Týden jsme završili karnevalem. V průběhu tábora 
si děti vyzkoušely netradiční výtvarné techniky 
(encaustika, FIMO hmota, playmais aj.) Jóga, hýbánky 
a canisterapie nás provázely celým táborem. Ti nej-
odvážnější s námi zažili i noční stanování, bojovku 

a táboření bez rodičů. Snad si děti tábor užily a odnes-
ly si spoustu krásných zážitků. Děkujeme všem dětem 
i rodičům za příjemnou spolupráci. 
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Terka Meduňová

Velbloud dvouhrbý

Ahoj všichni! Tak prázdniny už 
jsou za námi, spousta zážitků, 
cestování, nových kamarádů 
– všichni ve Psině doufáme, že 
jste si to užili a teď už se těšíte 
zase do školy a na spolužáky;-) 
A aby ten školní rok začal fakt 
ve velkém, zveme vás všechny 
na tradiční Pohádkový les, kte-
rý se u nás v obci koná již po 
šesté a sjíždějí se na něj lidé ze 
širokého okolí. Pohádky, jak je 

neznáte, bezva trasa i pro starší 
děti a celý den plný zábavy a 
legrace;-)!

Čtení pomáhá

Úvodník

Čtete rádi? Baví vás to? Chcete po-
máhat?

Najděte si stránku Čtení pomáhá 
(http://www.ctenipomaha.cz/). 
Přihlašte se a vyberte si z nabíze-
ných knih tu, kterou jste četli a mů-
žete jít plnit testy. Pokud úspěšně 
vyplníte test, můžete  věnovat 
částku 50 korun na vybranou cha-
ritu. Test obsahuje 4 otázky a na 
jeho vyplnění máte 5 minut. Když 
se vám to na poprvé nepodaří ne-
vadí, máte ještě dva pokusy.

Lucka Vodičková

Velbloud dvouhrbý je velké zvíře s 
dlouhýma nohama, delším krkem, 
které měří na délku 220 - 350 cm a 
na výšku v kohoutku 190 - 230 cm. 
Jeho hmotnost se pohybuje nej-
častěji od 450 do 650 kg, ale může 
přesáhnout 670 kg. Po 370 až 440 
dnech březosti rodí samice jediné 
mládě, které je aktivnější do 24 ho-
din, ale občas musí být i po několi-
ka dnech matkou podpíráno. Saje 
asi rok a samice pohlavně dospíva-
jí za 3 - 4 roky, samci za 5 - 6 let. 
Velbloudí jídelníček tvoří doslova 
jakékoliv rostliny včetně trávy, listy 
stromů a keřů a drobných bylin i tr-
nitými keři rostoucí v suchých ob-
lastech. Také jako jediný savec do-
káže pít slanou vodu. Je chráněný 
a ohrožený. A určitě moc zajímavý.

Ondra Tománek

Prázdniny
Psina
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Anička Krbcová

Recept
Vídeň (Rakousko) – ačkoliv to tak 
vypadá Vídeňský řízek tu nevyna-
lezli. V dopise slavný vojevůdce 
doporučil císaři Františku Josefovi 
I. pochoutku, se kterou se seznámil 
v Benátkách. Jednalo se o kotletu 
obalovanou směsí strouhanky a 
parmazánu. Císařský kuchař ale 
neměl parmazán k dispozici, proto 
sýr nahradil moukou a vejci – a tak 
vynalezl Vídeňský řízek.

Křížovka

Vodorovně

2. Hlavní město Francie

5. Hlavní město Anglie

6. Hlavní město Chorvatska

7. Hlavní město Tuniska

Svisle

1. Hlavní město Itálie

3. Hlavní město Řecka

4. Hlavní město Rakouska

5. Hlavní město Portugalska

Zajímavosti o městech
Paříž (Francie) – asi určitě znáte její 
slavnou památku Eifellovu věž, co 
ale asi nevíte je, že původně měla 
vydržet jenom 20 let, do roku 1909. 
Pařížané ze začátku věž nenáviděli, 
tvrdili o ní, že je jim trn v oku. Dnes 
je ale věž turistickým cílem, na kte-
rý jsou hrdí a ročně ho navštíví asi 
7 milionů turistů a shora je nádher-
ný výhled na celé město.

Anička Krbcová

Osvěžující domácí NesTea 

• 2 sáčky zeleného čaje
• 1 sáček bílého čaje (může být i 
s příchutí)
• 1l vody
• ½ citronu
• lístky máty nebo meduňky
• 1 lžíce třtinového cukru
Sáčky dáme do konve a zalijeme 1 
litrem vroucí vody, necháme 5 min 
louhovat a pak sáčky vyndáme. 
Čaj dochutíme plátky citronu, cuk-
rem a lístky máty nebo meduňky a 
dáme ho na několik hodin vychla-
dit do ledničky. Pokud spěcháme, 
můžeme ho rychle ochladit ve 
studené lázni nebo kostkami ledu. 
Hotový čaj nás skvěle osvěží a i 
když nám na koupališti na výletě 
zteplá, pořád bude chutnat výbor-
ně, což se třeba o teplé limonádě 
určitě říct nedá!
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 � Kolik máte zaměstnanců? Jsou odsud?
Celkem zaměstnáváme asi 130 lidí. Zhruba polo-

vina z  nich pracuje přímo ve  skladovém areálu, 
druhou polovinu představují řidiči, kteří jsou prakticky 
neustále na cestách. Velká část našich skladových 
a  administrativních zaměstnanců žije v  okolí, 
v  Horních i  Dolních Jirčanech, Psárech, Jesenici. 
Někteří pracovníci ale léta letoucí dojíždějí i poměrně 
zdaleka. Od samotného otevření firmy je u nás napří-
klad osm lidí, kteří dojíždějí z  Příbrami, další až 
z Poděbrad.

 � Zaměstnance si tedy umíte udržet.
Zhruba 90 procent našich pracovníků tvoří stabilní 

jádro, zbytek tak nějak migruje, což se týká hlavně 
řidičů. Snažíme se vytvářet dobré firemní prostředí, 
aby se v něm naši zaměstnanci cítili dobře, a nabízíme 
i řadu benefitů. Kromě poskytování stravenek u nás 
mohou velmi výhodně kupovat pohonné hmoty, 
o 30 až 40 procent levněji maso, mohou využít akční 
ceny na thajské masáže, zdarma navštěvovat naše 

fitness v  pražské Krči nebo penzion v  Peci pod 
Sněžkou. A  myslím, že na danou lokalitu máme 
i  zajímavé finanční podmínky. Vím také, že naši 
zaměstnanci oceňují osobní přístup, na kterém si ve 
firmě zakládáme. Je pro nás důležité, aby si zaměst-
nanci vzájemně sedli, takže když například někoho 
přijímáme do konkrétní směny do skladu, je u toho 
i směnový mistr.

 � Funguje nějaký vztah mezi firmou a obcí Psáry?
Během těch uplynulých let o  sobě firma s  obcí 

moc nevěděly, ale zrovna teď v létě jsem měl schůzku 
s  místostarostkou Psár a  domluvili jsme určitou 
spolupráci. Chceme finančně podpořit některé obecní 
akce, například pro děti, vždyť sem patříme. Od ledna 
příštího roku hodláme také na zdejší adresu přesu-
nout sídlo firmy, což bude pro obec jistě finančním 
přínosem, dosud jsme zde měli pouze 
provozovnu.

 � o co se vy sám ve firmě staráte?
Na úsek skladu mám ředitele, ale jinak dohlížím 

na celou firmu. Primární jsou pochopitelně veškeré 
finance, smlouvy, obchodní schůzky. A i když nejsem 
v práci zrovna fyzicky, vlastně jsem v ní pořád. I na 
dovolené stále něco řeším, telefonuji, připojuji se 
k počítači, není přípustné být nedostupný.

 � Jak nejraději trávíte volno?
S  mou ženou máme ve stáji v  Říčanech každý 

jednoho koně a volný čas rádi trávíme společně právě 
na koních. Jinak mám rád sporty všeho druhu. Jsem 
nadšenec do čínského bojového umění WingTsun, 
kterému se věnuji už mnoho let. V zimě lyžuji. Naše 
rodina vyznává zdravý a  spíše střídmý životní styl, 
včetně životosprávy.

 � Máte syny 6 a 9 let, je brzy ptát se, zda půjdou 
ve vašich stopách?

Nelpím na tom, že jsem vybudoval firmu a děti 
v ní tudíž musí pokračovat, nechci si k nim vybudovat 
pracovní vztah. Pokud by o to synové v budoucnu 
stáli, tak bych jim nejspíš část firmy oddělil a nemluvil 
jim do toho. Aby mohli sami ukázat, co umí.

Firmy, jak je neznáte
Renata Malinová

Nenápadně nápadná Frost Logistics
Pětatřicetiletý zakladatel a majitel společnosti Frost Logistics Robert Svědík vystudoval střední hotelovou 

školu a sotva ji v osmnácti letech dokončil, zamířil do otcovy firmy s autobusovou dopravou. Začínal zde 
jako řidič dodávky, jezdil s autobusem i s kamionem. Po pár letech dostal se svým tehdejším kolegou nápad 
vybudovat v  Dolních Jirčanech logistický skladový areál s  kompletním dopravním servisem. Společnost 
úspěšně funguje už deset let.

 � Můžete nám Frost Logistics ve zkratce předsta-
vit?

Zabýváme se skladováním chlazených a mraže-
ných produktů a s tím související mezinárodní i vni-
trostátní přepravou. V  Dolních Jirčanech máme 
logistické centrum, tedy sklady na chlazení a mražení 
a  45 kamionů určených pro přepravu chlazeného 
a mraženého zboží, přičemž ze 70 procent přepra-
vujeme to chlazené. Od samého počátku našeho 
fungování je naším největším zákazníkem firma 
Animalco zaměřená na dovoz masa do České repub-
liky, pro kterou zajišťujeme kompletní logistický servis 
– dovozy zboží ze zemí EU, veškeré skladové operace 
i následnou distribuci na českém a slovenském trhu. 
Na vytížení kamionů cestou do zahraničí míváme 
nejčastěji zakázky na přepravu počítačů, televizí 
a vůbec senzitivní elektroniky, protože chladicí boxy 
jsou pro jejich převoz maximálně bezpečné.

 � V  rámci dopravy jistě zažíváte horké chvilky, 
jakého typu?

Nejčastěji jsou problémy s tím, že ve skladu čekají 
na kamiony se zbožím. Zpoždění zpravidla nevzniká 
kvůli závadám, protože techniku máme celkem 
novou, ale převážně v důsledku zpoždění nakládky 
zboží v zahraničí. A to má samozřejmě další návaznost, 
protože přeprava chlazeného zboží kvůli jeho trvan-
livosti vždycky spěchá. Takže největší nervy bývají 
nikoli naší vinou kvůli dodržení termínů, všechno je 
pořád nadoraz.

 � U zrodu firmy jste byl sám?
Frost Logistics jsem vymyslel a vybudoval. Nicméně 

v pozadí vzniku stála autobusová firma mého táty 
a jeho kolegy, která úspěšně funguje už od 90. let. 
Od svých osmnácti let jsem v ní pracoval jako řidič 
dodávek, nějakou dobu jsem jezdil i s autobusem. 
Pak se kolem roku 2000 přikoupily dva plachtové 
kamiony a o pár let později už první chladicí kamion. 
A tehdy jsme si řekli, že pořádná dopravní firma by 
měla mít sklady. A tak jsme je tady před deseti lety 
postavili.

 � Pozemek v Dolních Jirčanech jste objevil také vy?
Ano, stál jsem o pozemek v tomto regionu, naše 

rodina je zde historicky zakořeněná. Babička žije 
desítky let v Horních Jirčanech, kde pak postavil dům 
i táta, žili jsme v něm s rodiči. Dnes bydlím se ženou 
a dětmi ve Zdiměřicích. Všichni máme zdejší lokalitu 
rádi. Pozemek pro chladicí a mrazicí sklady, na který 
jsem narazil v Dolních Jirčanech, ideálně naplňoval 
naše požadavky. Geniální byl samozřejmě i s ohledem 
na tehdy teprve plánovaný pražský okruh. V  roce 
2006 jsme tu začali stavět, v roce 2007 jsme logistický 
areál otevírali.
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Letní zásahy
Letošní výjezdy naší jednotky v průběhu jara a léta 

nebyly tak četné jako minulý rok. Naštěstí nás minulo 
déletrvající sucho, vichřice i povodně.

Mimo menší technické zásahy jsme většinou jezdili 
k požárům v blízkém okolí. V Jesenici jsme zasahovali 
při požáru osobního automobilu dlouhodobě odsta-
veného na parkovišti v  obchodní zóně. Včasným 
zásahem naší jednotky nedošlo k  rozšíření požáru 
na vedle stojící automobil ani k jeho poškození tep-
lem. Další noční výjezd mířil do Psár. Zde v rodinném 
domku naštěstí hořelo jen vybavení koupelny. Zásah 
probíhal ve spolupráci s HZS a naše jednotka prová-
děla odvětrání domu od toxických zplodin hoření. 
Nejnáročnějším zásahem naší jednotky byla likvidace 
požáru ekologického domu v Bohulibech u Petrova. 
V době příjezdu první jednotky byla požárem zasa-
žena celá střecha domu. Práci hasičům komplikoval 
těžký přístup pro techniku, vysoká teplota okolí 
a  hlavně různorodá konstrukce domu. Jednalo se 
totiž o roubenku se slaměnou izolací střechy a stěn. 
Naši hasiči prováděli hasební zásah na střeše v dýchací 
technice pomocí  nastavovacích žebříků. Hrozilo 
propadnutí požárem poškozené podlahy. Aby nedo-
šlo ke kolapsu zasahujících z  vysoké teploty, bylo 
prováděno časté střídání hasičů. Zde jsme prováděli 
zdravotní zajištění zasahujících. Bylo zajištěno chladné 
místo k  odpočinku, nápoje, kontrola tlaku, tepu 
a saturace. Naší poslední a velice smutnou pomocí 
byla psychologická podpora majitelům domu a jejich 

dětem. Tuto podporu poskytuje vyškolený hasič 
našeho týmu. Při požárech a dopravních nehodách 
je vždy plně nápomocen v  komunikaci a  přímé 
pomoci účastníkům zásahu.

Jelikož se zásah protáhl přes celou noc, byla naše 
jednotka po doplnění sil odeslána na zálohu na stanici 
jednotky HZS v Jílovém. Abychom mohli zálohovat 
profesionální hasiče, musíme absolvovat mnoho 
školení a praktického výcviku rozvrženého do celého 
roku.

Posledním větším zásahem byl požár plnírny 
tlakových lahví ve Zlatníkách. Zde hořelo vybavení 
dílny a vlivem vysoké teploty došlo k úniku technic-
kých plynů. Naše jednotka ve spolupráci s  HZS 
provedla průzkum objektu v dýchací technice, odvě-
trání dílen a vypnutí elektrického proudu do dílen. 
Jednalo se o náš již několikátý zásah v této nebez-
pečné provozovně. Ne vždy je nebezpečí pouze 
u požáru.

Problém, který musíme řešit stále častěji, je prů-
jezdnost naší techniky v ulicích. Jsou ulice, kam se 
prostě nedostaneme z důvodu nesprávně parkujících 
vozidel. Případný požár v  tomto místě by se řešil 
dálkovou dopravou vody s patřičnou časovou pro-
dlevou. Kvůli několika neukázněným řidičům jsou 
ohroženy životy. Myslete prosím na to při parkování 
svého automobilu a umožněte nám průjezd. Jednou 
budete třeba naši pomoc potřebovat i vy.

Hezký zbytek léta vám přejí jirčanští hasiči

Bc. Renáta Kopanicová

Americké želvy do naší přírody nepatří
Již několikátý rok jsou pozorovány vodní želvy 

v  Rybníčku (u křižovatky ulic U  Rybníčku, K  Hlásovu 
a K Lůžku) v Dolních Jirčanech. Netuším, zda želvy 
do nádrže vypustil někdo záměrně nebo zda někomu 
utekly. Želvy zde nejspíše několik let i  úspěšně 
zimovaly.

Konkrétně se jedná o druh želva nádherná žlutolící 
(Trachemys scripta scripta), která se v přírodě vyskytuje 
na jihovýchodě USA. Tato želva je schopna v našich 
klimatických podmínkách přežít, zimovat, ale neroz-
množuje se.

Želvička v  rybníku by se mohla zdát zajímavou 
atrakcí pro děti i dospělé. Chtěla bych ale upozornit, 
že tyto želvy, jejichž domovem je Severní Amerika, 
do naší přírody nepatří. Želva je dravec, který požírá 
hmyz, ryby, obojživelníky včetně vajec a všech jejich 
vývojových stadií, plazy i drobné savce a ničí tím naši 
přírodu! Mohlo by se zdát, že v této nádrží nemá jak 
uškodit, ale opak je pravdou.

Na rybníček chodí rybařit děti, které přítomnost 

želvy berou jako zajímavost, ale mohou si pak mylně 
vykládat, že takováto exotická želva do naší přírody 
patří.

Další věcí je, že hladové želvy dítě chytí na háček, 
jak se také letos stalo. Není to moc příjemný zážitek 
pro děti, ale hlavně pro želvu!

Přítomnost jedné želvy v rybníku by také mohla 
v  lidech umocnit pocit, že se zde mají želvy dobře 
nebo že sem dokonce patří. Mohli by tak v  dobré 
víře přihodit do rybníčku i tu svou doma chovanou 
želvu. Takovéto jednání je nezodpovědné!

Obě želvy vylovené v Rybníčku v Dolních Jirčanech 

mám nyní doma. Pokud někomu želva utekla nebo 
ji vypustil do vody pouze na léto s  úmyslem ji na 
podzim zase odlovit, může si pro ni po předchozí 
domluvě přijít (tel. 724 58 93 23). Pokud by někdo ze 
spoluobčanů uvažoval o  pořízení vodní želvičky, 
nabízím obě želvy k adopci, pouze však do vyhovu-
jících podmínek.

Odvoz odpadních vod
tel. 602 504 174
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Sport
Markéta Větrovcová, SDH Psáry

Psárské železné hasičky
Barbora Harenčáková a Markéta Větrovcová, členky 

SDH Psáry, se v  letošním roce zúčastnily několika 
závodů TFA (Toughest firefighter alive – Nejsilnější 
hasič přežívá).

První závod, Chodovský tuplák, se konal 29. 4. 
2017 v  pražském hotelu Opatov. Soutěž spočívala 
ve výběhu do 19. patra, v 10. patře čekala překážka, 
soutěžící museli přenést závaží na určitou vzdálenost. 
V tomto závodě Markéta skončila na 4. místě v kate-
gorii žen.

Dalším závodem bylo TFA cup Mrač 6. 5. 2017. 

Děvčata se opět umístila na krásných pozicích. 
Barbora, stejně jako vloni, na 3. místě a Markéta na 
12. místě.

Do třetice všeho dobrého se Markéta zúčastnila 
závodu TFA v  Senohrabech. Skončila na 12. místě 
v jednotlivcích a společně s děvčaty z SDH Praha 11 
– Chodov vytvořily družstvo a  získaly nádherné 
3. místo.

Přes léto děvčata regenerují, sbírají nové síly a přes 
zimu budou pilně trénovat na novou sezonu.

Jan Honek, velitel SDH Psáry

Činnost�SDH�v Psárech�—�školní�rok�2017–2018
SDH Psáry i v  novém školním roce 2017–2018 

pokračuje ve své činnosti „hasičské“ péče pro děti. 
První trénink bude v pondělí 4. září 2017 a všichni 
se těšíme nejen na stálé členy, ale i na nově příchozí 
uchazeče o členství, kteří se přijdou podívat a možná 
se rozhodnou se s námi i v dalším období bavit nad 
tématem protipožární aneb hasičské připravenosti. 
Dětem se budeme opět snažit předávat co nejvíce 
znalostí v  oblasti protipožární ochrany, požárních 
činností, zdravovědy, sportovní zdatnosti. Děti se 
budou věnovat uzlování, požárním útokům. To 

znamená, že si budou zkoušet stříkat vodou na cíl, 
budou běhat požární štafety se speciálními pravidly, 
vědomosti si budou rozšiřovat i v  topografických 
znalostech, budou si moci plnit odborné znalosti 
péče o hasičské zařízení a připravenost, a navíc se 
pro mladé hasiče chystá spousta výletů, nečekaných 
a  zábavných zážitků pod vedením veselých 
vedoucích.

V pondělí 4. září 2017 se na vás těšíme v 17.00 hod. 
na psárském fotbalovém hřišti. 

„Plameni zdar!!!“, díky všem

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

I v naší obci trénujeme Taekwon-do ITF

Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, 
které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů 
po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální 
zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista, 
jsou zdvořilost,  čestnost, vytrvalost, sebeovládání 
a nezkrotný duch. V České republice se taekwon-do 
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem 
Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek 
Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezi-
národně uznávaný korejský velmistr HWANG 
HO-YONG, IX. dan.

Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz 
na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zamě-
řena především na mládež školního věku, ale členskou 
základnu tvoří i  děti předškolního věku, senioři 
a dokonce i celé rodiny.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifiko-
vaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká 
kvalita, velké množství tréninků a  bezkonkurenční 
školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické 
stupně, výukové semináře, soustředění, závody 
a nabízíme také individuální výuku.

Všichni zájemci o taekwon-do jsou srdečně zváni 
na tréninky, které pravidelně probíhají v  Dolních 
Jirčanech každý pátek od 15 do 16 hodin v místní 
základní škole, Hlavní 12, a to pod vedením mistra 
Martina Zámečníka – VII. Dan (603 302 739; martin.
zamecnik@tkd.cz).

Začínáme cvičit už 8. 9. 2017 a první měsíc tréninků 
je zdarma. Přijď si zacvičit i ty!

Pro více informací navštivte naše webové stránky: 
www.tkd.cz

Jakub Menhart

Psáry se baví florbalem. Přidej se i Ty!
 Mladí sportovci nepřijdou o populární volnoča-

sovou aktivitu ani v nadcházejícím školním roce. Kluci 
a  holky narození v  letech 2004–2011 mají opět 
možnost poznávat krásy jedné z nejrychleji rostoucích 
kolektivních disciplín současnosti. Díky navázání na 
úspěšně fungující spolupráci z minulosti se již nyní 
můžou hlásit všichni, kteří řadí tělocvik mezi oblíbené 
předměty. Na sportovišti areálu Laguna se dětem 
tradičně věnuje šéftrenér florbalového oddílu Start98. 
V čistě nesoutěžním prostředí se přirozeně buduje 
kladný vztah k pohybu a rozvíjí základní motorické 
dovednosti. Zábavná forma těží z herního principu 

a  celostní průpravy. Důraz je kladen na prožitek, 
nikoliv výsledek. Organizátor se oproti loňsku rozhodl 
pro navýšení kurzovného na 1100 Kč za pololetí, což 
umožní nákup brankářského vybavení a  velkých 
florbalových branek tak, aby byl obsah hodin neustále 
zkvalitňován. První setkání se koná ve středu 20. září 
v  15.30  hod. Vítán je každý, kdo má chuť zkusit si 
něco nového. Pro začátek stačí sportovní obuv, šortky 
a  tričko. Hokejky jsou nováčkům k  dispozici na 
půjčení.

Další informace poskytne vedoucí kroužku Jakub 
Menhart – tel. 720 424 403, www.start98.eu
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Radka Hermanová,  trenérka SK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s.

Jak sportovně prožít prázdniny aneb  
první sportovní kemp v historii našeho Čechoslovanu

Každý rok musí rodiče vymyslet a  naplánovat, co budou jejich děti dělat v  létě, jelikož prázdniny jsou 
dlouhé, ale dovolená krátká. V současnosti, kdy děti mají náš reálný svět hodně propletený s tím virtuálním, 
bývá mnohdy těžké je od jejich oblíbené elektroniky alespoň na chvíli odpoutat.

Chceme-li uspět, musíme jim nabídnout zajíma-
vější činnost tak, aby dobrodružství a  přátelství 
nezažívaly pouze v počítačových hrách a na sociálních 
sítích. Řada z nás dříve narozených jistě ráda vzpo-
míná na své dětství, na léto strávené na venkově 
u  babičky či na chalupě, na vůni sena a  sušených 
hub, na své dětské kolo, na letní tábory či sportovní 
soustředění. V naší obci a v našem okolí žije hodně 
dětí, a tak jsme přemýšleli, jestli bychom i my nemohli 
dětem jejich prázdniny trochu zpestřit a rodičům tím 
trochu v jejich starostech ulevit. Pro svěřence regis-
trované v  našem klubu pravidelně organizujeme 
letní soustředění, a to táborovou formou, kdy kromě 
tréninků chystáme pro děti i jiné hry, táborák, noční 
bojovku, spaní pod širákem. Vloni jsme měli trochu 
problémy s místem konání tohoto soustředění, a tak 
Aleš Mudrák, jeden z našich mládežnických trenérů, 
přišel s  nápadem uspořádat místo něj pro děti na 
našem hřišti několikadenní fotbalový kemp. Na 
soustředění jsme nakonec odjeli, proto se kemp vloni 
nekonal, ale myšlenka zůstala. Jelikož jsme sportovní 
klub zastřešující oddíly fotbalový, volejbalový, teni-
sový, nohejbalový a nově také sportovní školičku pro 
naše předškolní děti, rozhodli jsme se letos v květnu 
uspořádat v létě kromě našeho letního soustředění 
i 1. čechoslovanský sportovní kemp, a to nejen pro 
naše svěřence, ale pro všechny děti, které se ho 
budou chtít také zúčastnit.

Byli jsme si vědomi toho, že vše organizujeme 
téměř na poslední chvíli, protože v  květnu už má 
většina rodičů prázdniny pro děti většinou napláno-
vané, ale i přesto se nám přihlásilo 12 dětí. Jelikož 
náš fotbalový oddíl spolupracuje s FK Slavoj Vyšehrad, 
celý kemp zastřešil výborný brankář a  dlouholetý 
trenér brankářů Václav Winter z  Winter Academy, 
vyslaný z  jejich řad, a  kondiční trenér Vladimír 
Valouch, trojnásobný mistr světa ve sportovním 
aerobiku. Nechtěli jsme tentokrát, aby kemp byl čistě 
fotbalový, přestože nácvik fotbalových dovedností 
na kempu dominoval. Velký dík patří Tomášovi 
Pecháčkovi, který nám umožnil používat k osvěžení 
jejich velký bazén a krásnou zahradu se vzrostlými 
stromy poskytujícími příjemný stín. S  jeho pomocí 
si také děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky 

a uspořádat tak soutěžní klání ve střelbě na terč.
Poslední den nás navštívila sympatická Zuzka ze 

Záchranné brigády kynologů se svým psím kamará-
dem Nýjem. Nejprve nám Zuzka pejska představila, 
vysvětlila dětem, co takový záchranářský pes musí 
všechno umět, poté nám ukázala, jak fungují povely, 
což si děti mohly samy vyzkoušet. Věděli jste, že 
pokud se vám např. ztratí příbuzný v lese, stačí zavolat 
na číslo mobilního telefonu jakéhokoliv záchranáře 
uvedeného na stránkách www.zachranari-stredocesi.
cz a záchranná brigáda okamžitě vyráží ztraceného 
hledat? U  policie ČR se musí počkat 24 hodin. To 
i pro nás byla novinka. Na závěr proto přišlo to nej-
zábavnější, kdy Zuzka dětem řekla, aby se v  okolí 
hřiště pořádně schovaly a vůbec se nehýbaly. Nýjo 
je musel najít a vyštěkat, což se mu vždy k radosti 
dětí perfektně povedlo.

Na konci celého kempu byly dětem rozdány 
medaile a diplomy za jejich sportovní snažení a všem 
dětem i upomínkové sety s certifikátem o úspěšném 
absolvování našeho 1. čechoslovanského sportovního 
kempu. Doufáme, že si z našeho kempu děti kromě 
nově nabytých dovedností odnesly i  pěkné vzpo-
mínky a  budou se k  nám rády vracet. Co dodat? 
Obrovský dík všem trenérům a obětavým nadšencům, 
kteří s  organizací našeho kempu pomohli, a  také 
panu Čermákovi z  restaurace Na Kopečku za jeho 
vynikající obědy.

NÁBOR DĚTÍ
do SK ČECHOSLOVAN

FOTBAL / VOLEJBAL / TENIS

Máte pocit, že potřebuje Váš syn či dcera více pohybu?
SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. – sportovní klub přibírá další členy 
do svých oddílů: fotbalového, volejbalového a tenisového.

Pro letošní rok jsme připravili novinku – kondiční cvičení 
s mistrem světa!  Chceme zabránit tomu, aby si děti 
neničily zdraví brzkou specializací na jeden sport. Dbát o to, 
aby se děti hýbaly zdravě bude Vláďa Valouch – kondiční 
trenér SK Čechoslovanu, trojnásobný mistr světa ve 
sportovním aerobiku, spolu s dalšími našimi trenéry.

Kluci a holky od 4 let se mohou celé září 
na tréninky přijít nezávazně podívat.

Fotbal: denně 17 - 18hod., fotbalové hřiště v Dolních Jirčanech
Volejbal: pondělky 17 - 18hod., multifunkční hřiště
Tenis:  mladší 5 - 7 let, čtvrtky 15 - 16 hod.

starší 8 let, středy 18 - 19 hod. areál Olten

Děti, přijďte rozšířit naše řady!
Pojďte si s námi hrát, najít nové kamarády 
a udělat něco pro sebe.

Těšíme se na vás!

KONTAKT, PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:  
Romana Hájková, tel.: +420 602 100 530
e-mail: romana@skcechoslovan.cz
www.skcechoslovan.cz
https://www.facebook.com/SKČechoslovan
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Michal Kroupa

Tréninkový kemp s Jirkou Strnadem v Psárech

 Ve dnech 31. 7.–4. 8. 2017 se v krásném prostředí 
fotbalového hřiště SK Rapidu Psáry a  za  pěkného 
počasí konal již 5. ročník fotbalového kempu, kterého 
se zúčastnilo 52 dětí. Tento kemp je hlavně o fotba-
lové činnosti, ale zároveň i o různých pohybových 
a  zábavných soutěžích o  zajímavé ceny. Hlavním 
cílem bylo zdokonalit se ve hře zvané fotbal, oblíbené 
hře po celém světě. Hráči byli rozděleni do několika 
skupin, přičemž každé skupině se věnoval současně 
jeden fotbalový a jeden atletický trenér. Kemp pro-
bíhal pod vedením Jirky Strnada za podpory fotba-
lového klubu SK Rapid Psáry, kterému opět asistovali 
velice kvalitní trenéři, jedni z  nejlepších ve svém 
oboru, konkrétně František Dříždal, dvojnásobný 

mistr ligy se Slávií Praha, Josef Němec, dvojnásobný 
mistr ligy se Spartou Praha, atletický trenér Jiří Mužík, 
halový mistr Evropy v běhu na 400 m, trenér brankářů 
Tomáš Foferkal a  další fotbaloví a  atletičtí trenéři 
Slavie Praha.

 Byly to 4 dny kvalitních tréninků, spousty dřiny, 
cen a zábavy. Na závěr kempu byly u každého mla-
dého hráče ohodnoceny jeho dovednosti a doporu-
čeno, na jaké pohybové stránky je třeba se do 
budoucna zaměřit. Každý hráč získal absolventský 
certifikát a závěrečné ceny.

 Děkujeme všem organizátorům a trenérům, kteří 
připravili pro děti krásné 4 dny plné fotbalu 
a zábavy.

SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany – rozpis utkání 
– 2017/2018
zápasy venku zápasy doma převzato ze stránek 
Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

SO 26. 8. Choteč / 17:00

NE 27. 8.
Průhonice B / 

17:00

SO 2. 9.
Zlatníky / 

17:00
Vestec B / 

17:00
NE 3. 9. Libeř B / 17:00

PÁ 8. 9.
D. Břežany / 

19:00
SO 9. 9. Libeř / 17:00

NE 10. 9.
Čisovice B / 

17:00

SO 16. 9.
Tuchoměřice / 

16:30
Hvozdnice B / 

16:30

NE 17. 9.
Mníšek B / 

16:30

SO 23. 9.
Všenorský SK / 

16:30

NE 24. 9.
Hradišťko / 

16:30

SO 30. 9.
Roztoky / 

16:00 Krňany / 16:00

NE 1. 10.
Pikovice / 

16:00

SO 7. 10.
Hostivice / 

16:00
Okrouhlo / 

16:00
NE 8. 10. Libeň / 16:00

SO 14. 10.
Jinočany / 

16:00 Vrané / 16:00
NE 15. 10. Slapy / 16:00

SO 21. 10.
Měchenice / 

15:30
K. Přívoz / 

15:30

NE 22. 10.
Zlatníky B / 

15:30

SO 28. 10.
Dobřichovice / 

14:30 Radlík / 14:30

NE 29. 10.
Bojanovice / 

14:30

SO 4. 11.
Štěchovice B / 

14:00 Davle / 14:00

NE 5. 11.
Řevnice / 

14:00

SO 11. 11.
Dobrovíz / 

14:00

NE 12. 11.
Jesenice B / 

14:00 Zvole B / 14:00

SO 18. 11.
Úhonice / 

13:30 Jílové B / 13:30

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách. Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/
ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: 19. září 2017.
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.

Prodej slepiček
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy
  241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
web: www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
Do 30. 9.
Barokní zbožnost
Výstava prezentuje hmotné projevy lidové 
zbožnosti v období baroka

Do 28. 10.
Zlatá keltská kobyla
Výstava výtvarného spolku Lughnasadh

Kultura

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 dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. 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 Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: SRPEN 2017, vyšlo 1. 9. 2017
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz
24. sezóna cyklu exkluzivních koncertů Sukův hu-
dební Štiřín Vám opět nabídne to nejlepší  z klasické 
hudby. Za laskavé podpory našich partnerů vystou-
pí světově uznávaní umělci, ale také mladí talenti  
z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a díky Vaší 
přízni tak můžeme nadále naplňovat odkaz Mistra Jo-
sefa Suka.
24. 9. , 17–18 hod.
Mladé talenty Josefu Sukovi
Mozart – Dvořák – Debussy

22. 10., 17–18 hod.
IVAN ŽENATÝ (housle) –  
STANISLAV BOGUNIA (klavír)
Odborná kritika, posluchači i hudební kolegové 
označují Ivana Ženatého za nejvýznamnějšího 
českého houslistu současnosti.

Základní
	 středa	18.30
	 od	4.	10.	2017
Mírně	pokročilí
	 středa	20.30
	 od	4.	10.	2017
Více	pokročilí
	 čtvrtek	18.30
	 od	5.	10.	2017
Speciální
	 čtvrtek	20.30
	 od	5.	10.	2017

KURZY
SPOLEČENSKÉHO	TANCE
JESENICE	–	SPOLEČENSKÉ	

CENTRUM

www.kcjesenice.cz,	dance.novacek@volny.cz
tel.	603	232	116,	603	525	034

12. 11., 17–18 hod.
VÁCLAV PETR (violoncello) –  
ALENA GREŠLOVÁ (klavír)
Martinů – Suk – Dvořák

10. 12., 17–18 hod.
PAVLA VYKOPALOVÁ (soprán) –  
LUCIE PIROCHOVÁ (klavír)
Dvořák – Janáček

IHNED PŘIJMU spolehlivého správce
pro sídlo firmy !

Jedná se o stavební, údržbářské a zahradnické 
práce. Možnost na jakýkoliv úvazek i počet hodin. 
Manuální zručnost nutná, vlastní auto výhodou, 

možnost ubytování.
Obec Psáry

Nabídky zasílejte na budo@centrum.cz, pro bližší 
informace volejte 603 890 026 p. Macka

Plat 100–150 Kč / hodina
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