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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 731 615 686

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

6. 9., 13 hod.
Paměťová posilovna
OÚ Psáry

1.–15. 9.
Varhany znějící

13. 9., 15 hod.
Setkání seniorů
OÚ Psáry

31. 8., po setmění
Letní kino – Alibi na klíč
D. Jirčany na návsi

8. 9., 13 hod.
Pohádkový les 2018

na Štědříku

19. 9., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva 
obce Psáry

OÚ Psáry

 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva
Informace z obce
 8 VOLBY 2018
 8 Jak správně vyplnit hlasovací lístek
 9 Zpráva o činnosti obce
 11 Co se v obci udělalo
 12 Stavba kruhového objezdu dokončena
 13� Nový�přechod�pro�chodce�a semafor
 14� Nové�prostory�pro�neformální�vzdělávání
 15 Zahájení etapy protipovodňových opatření
 16� Nový�přivaděč�zajistí�dostatek�pitné�vody
 17 Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad
 18 Dálkové odečty vodoměrů
 19 Psárský zpravodaj je druhý nejlepší obecní 

časopis v republice
 20 Jak se řídí projekt nové školy
 21 Rekonstrukce původní školy ze 17. století
Sociální a kulturní komise
 22 Letní kino – nová tradice
 23 Kalendář akcí pro seniory
 23 Cvičení seniorů v Laguně pokračuje!
 23 Skvělý zrak bez brýlí
 24 Další semestr U3V
 24 Vycházky s turistickými holemi
 24 Paměťová posilovna
 24 Pojeďte s námi do divadla
 25 Pohádkový les 2018
 26 Svatováclavské posvícení
 27� Noční�bojovka�a�dýně,�dýně�a�zase�dýně
 27� Ještěd�s návštěvou�Jablonce�nad�Nisou
 28 Varhany znějící
Stalo se
 29 Letní výlet do zahrad a hradů
 30 1948–1968  Manifestace spojení všeho lidu
Škola
 32 Aktuality z mateřské školky
 33 Příměstské tábory aneb jak zatočit s nudou
 34 Prevence ve škole není nikdy dost
 35 Příměstský tábor v zelené škole
 36 Klub Mozaika
 37 Prázdninová školka s Klubíčkem 2018
 38 Mikrojesle Rafík – péče o ty nejmenší

 40 Jarní a letní zásahy jirčanských hasičů
 42 Kompost – královská součást zahrady
 43 Kvalitní podzim života je tu pro vás
 44 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
Sport
 45� Nábor�dětí�SK Čechoslovan
 46� JUNIOR�ČEZ�CUP�Psáry�–�2018
 47 Florbalový boom
 48 SK Rapid Psáry – stálý nábor
 49 SK Rapid Psáry vstupuje do soutěží
 50 Začněte školní rok s taekwon-do
 51 Fotbal – rozpis utkání – podzim 2018

28. 9.
Svatováclavské 
posvícení
D. Jirčany

5. 10., 14–22 hod.  
6. 10, 8–14 hod.
Volby 2018
OÚ Psáry

25. 9., 19.30 hod.
Divadelní představení 

Boeing – Boeing
divadlo Broadway

3. 10., 14 hod.
Další semestr U3V

OÚ Psáry

22.–23. 9.
Dvoudenní výlet 
do sklípku
Jaroměřice nad Rokytnou, 
Znojmo

23. 9.
Sukův hudební Štiřín 

(housle a klavír)
zámek Štiřín 

www.stirin.cz

w

ww.psary.cz
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6. 10., po celý den
Den Hanuše 
Ringhoffera

zámek Štiřín 
www.stirin.cz

13. 10., 18.30 hod.
Noční bojovka 
na Pohádkové louce 
(křižovatka Javorové 
a Ke Kukaláku)

19. 10.
Zájezd Ještěd 

+ Jablonec n. Nisou
odjezd v 7 hod.

2. 11., 19.30 hod.
Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers
zámek Štiřín 
www.stirin.cz
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1.—15. září 2018

Sedmý ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2018 pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.,
společně  s MAS Dolnobřežansko, o. p. s., za fi nanční podpory Královských měst Slaného a Velvar

a obcí Zlatníky-Hodkovice a Psáry. Festival se koná pod uměleckou záštitou varhaníka
Pavla Černého a také za laskavé podpory pana Geoff reyho Pipera.

www.varhany.slansko.cz

Slánsko & Dolnobřežansko

Putování I.
Za varhanami Dolnobřežanska

sobota 1. září od 08.30
Varhany dolnobřežanského

regionu vám představí

PAVEL ČERNÝ

Varhany
znějící

Varhany
znějící

Slaný
Kostel sv. Gotharda

pondělí 3. září  v 19.30
Na varhany Antonína Reisse
postavené roku 1783 hraje

PAUL KAYSER (L)

Slaný
Piaristická kaple

středa 5. září v 19.30
Na varhany I. Schmidta z 18. stol.

a barokní pozitiv hraje

JÜRGEN ESSL (D)

Velvary
Kostel sv. Kateřiny

sobota 8. září v 18.00
Na varhany E. Š. Petra

postavené roku 1886 hraje

DRAHOMÍRA MATZNEROVÁ

Zlatníky
Kostel sv. Petra a Pavla

pondělí 10. září v 19.30
Na varhany Karla Schiff nera

hraje ROBERT HUGO
zpívá LUCIE KAŇKOVÁ

Putování II.
Za varhanami Slánska

sobota 15. září od 08.15
Varhany v okolí Slaného a ve

 Slaném vám představí

PAVEL ČERNÝ

 Dolní Jirčany
Kostel sv. Václava

středa 12. září v 19.30
Na varhany Karla Schiff nera
postavené roku 1880 hraje

PAVEL ČERNÝ

SLANÝ VELVARY ZLATNÍKY PSÁRY
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2018 ze dne 20. 6. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová 
Nepřítomni: Vít Olmr

RO Usnesení č. 70/14–2018
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Rekonstrukce mostu v ul. Za Můstkem“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu v  ul. 
Za Můstkem“ ve složení: Renáta Sedláková, Vít 
Olmr, Bc. Nikola Alferyová, jako náhradníci Iva 
Janečková, Mgr. Martina Běťáková.

III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Rekonstrukce 
mostu v ul. Za Můstkem“.

IV. určuje
Starostu Bc. Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce mostu v ul. Za Můstkem“.

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

RO Usnesení č. 71/14–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  vybudování 
komunikace ze dne 26. 4. 2018 mezi obcí Psáry 
a EURO DEVELOPMENT GROUP s. r. o. Předmětem 
dodatku je závazek EURO DEVELOPMENT GROUP 
s. r. o. vybudovat komunikace do 30. 9. 2018.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.

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

RO Usnesení č. 72/14–2018
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci 
stávající školy č. p. 12 v Dolních Jirčanech“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Projektová dokumentace na 
rekonstrukci stávající školy č.  p. 12 v  Dolních 
Jirčanech“ ve složení: Renáta Sedláková, Bc. Nikola 
Alferyová, Mgr. Martinu Bětákovou jako náhradní-
ci Iva Janečková, Olga Kramosilová, Vít Olmr.

III. určuje
Místostarostku Mgr. Martinu Bětákovou jako od-
povědnou osobu pro veřejnou zakázku malého 
na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci 
stávající školy č. p. 12 v Dolních Jirčanech“.

IV. určuje
Starostu Bc. Milana Vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Projektová dokumentace na rekonstrukci stávají-
cí školy č. p. 12 v Dolních Jirčanech“.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2018 ze dne 27. 6. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 73/15–2018
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce povrchu multi-
funkčního hřiště“ od:
1. Stavsport Praha s.  r.  o. za cenu 277.501,– vč. 

DPH,
2. Petr Křtěn za cenu 319.440,– vč. DPH,
3. Mobistav EU s.  r.  o. za cenu 320.000,– (nejsou 

plátci DPH),
4. StavoSport s. r. o. za cenu 287.235,– vč. DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Stavsport 
Praha s. r. o. za cenu 277.501,– vč. DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.

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

Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

RO Usnesení č. 74/15–2018
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Projektová dokumentace na zkapacitnění 
ČOV Psáry“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Projektová dokumentace na 
za zkapacitnění ČOV Psáry“ ve složení: Renáta 
Sedláková, Bc. Nikola Alferyová, Vlasta Málková 
jako náhradníci Vít Olmr, Mgr. Martina Běťáková.

III. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Projektová dokumentace na zkapacitnění ČOV 
Psáry“.

IV. určuje
Starostu Bc. Milana Vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Projektová dokumentace na zkapacitnění ČOV 
Psáry“.

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

RO Usnesení č. 75/15–2018
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „TDI stavby – Rekonstrukce MVN 
Nádržka v Psárech“ od:
1. Ing. Jiří Nádvorník za cenu 54.800,– Kč bez DPH,
2. FRAM Consult a. s. za cenu 49.920,– Kč bez DPH,
3. Ing. Přemysl Pěknice za cenu 53.900,– Kč bez 

DPH,
4. JD-ENGINEERING s. r. o. za cenu 54.000,– Kč bez 

DPH.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od FRAM 
Consult a. s. za cenu 49.920,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem příkazní smlouvy.

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

RO Usnesení č. 76/15–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo ze dne 
11. 6. 2018 mezi obcí Psáry a  Mašek Martin. 
Předmětem dodatku je doplnění znění v  sou-
vislosti s  podmínkami přidělení dotace na akci 
„Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech“.

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo ze dne 
21. 6. 2018 mezi obcí Psáry SWARCO TRAFFIC 
CZ s.  r.  o. Předmětem dodatku je doplnění znění 

v  souvislosti s  podmínkami přidělení dotace na 
akci „Výstavba SSZ v ul. Jílovská“.

III. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto 
dodatků.

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

RO Usnesení č. 77/15–2018
I. souhlasí

S doplatkem ceny za rekonstrukci asfaltového po-
vrchu o výměře cca 1150 m² dolnojirčanské návsi 
mimo metodiku o  zadávání veřejných zakázek 
spol. POOR a. s. za předběžnou cenu 157.500,– Kč 
bez DPH (+/– 20.000,– Kč). Cena bude upřesněna 
po zaměření hotového díla.

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

RO Usnesení č. 78/15–2018
I. souhlasí

S čerpáním podpory ve výzvě 02_18_063 Šablony 
II pro ZŠ Amos.

II. schvaluje
Navýšení provozní dotace pro ZŠ Amos o 71.000 Kč 
na rekonstrukci tělocvičny na třídu.

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

RO Usnesení č. 79/15–2018
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. 8. 2018 do 31. 7. 2019, výše nájemného je 
4.355,– Kč/měsíčně + 1.500,–  Kč/měsíčně záloha 
za služby.

II. 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. 2018 do 31. 7. 2019, výše nájemného je 
5.107,– Kč/měsíčně + 240,– Kč/měsíčně záloha za 
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. 2018 do 31. 7. 2019, výše 

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

19. 9. 2018, 18 hod.



6� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�SRPEN�2018 www.psary.cz 7

nájemného je 4.460,–  Kč/měsíčně + 2.740,–  Kč/
měsíčně záloha za služby.

IV. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a  Janou Chvapilovou (nájemce). 
Předmětem smlouvy je nájem bytu č. 1 v č. p. 13 
na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019, výše 

nájemného je 2.986,– Kč/měsíčně + 350,– Kč/mě-
síčně záloha na služby.

V. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto ná-
jemních smluv.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2018 ze dne 11. 7. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 80/16–2018
I. schvaluje

Uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů mezi obcí Psáry a Účelovým sdružením 
obcí Posázavský vodovod dle pověření zastupi-
telstva obce č. 32/4–2018. Předmětem dohody je 
zajištění dodávky pitné vody pro obec Psáry.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
dohody.

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

RO Usnesení č. 81/16–2018
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Zpracování PD pro stavbu ko-
lumbária Dolní Jirčany“ od:
1. HW projekt s. r. o. za cenu 45.000,– Kč bez DPH,
2. Ing. Martin Rieger za cenu 60.000,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od HW pro-
jekt s. r. o. za cenu 45.000,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.

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

RO Usnesení č. 82/16–2018
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Projektová dokumentace
na rekonstrukci stávající školy č. p. 12 v  Dolních 

Jirčanech“ od:
1. Atelier M.A.A.T. s.  r.  o. za cenu 469.480,–  Kč 

s DPH,
2. Ing. arch. Jan Bouchal za cenu 283.000,–  Kč 

(není plátce DPH),
3. ZONA architekti s.  r.  o. za cenu 592.900,–  Kč 

s DPH,
4. MOBA studio s. r. o. za cenu 387.200,– Kč s DPH,
5. A.P.C. architekti s.  r.  o. za cenu 511.830,–  Kč 

s DPH,
6. Ing. arch. Karel Musil za cenu 471.900,–  Kč 

s DPH.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Ing. arch. 
Jan Bouchal za cenu celkem 283.000,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.

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

RO Usnesení č. 83/16–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Helena Petržilková – pozemek p.  č. 724 v  k. ú. 

Psáry,
2. Hynek Wozniak – pozemek p. č. 427/18 v k. ú. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2018 ze dne 12. 7. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 84/17–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  připojení odběrného elek-

trického zařízení k  distribuční soustavě č. 18_

VN_1008706385 mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce 

a. s. – odběrné místo p. č. 75/1
v k. ú. Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2018 ze dne 25. 7. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vít Olmr, Olga Kramosilová 
Nepřítomni: Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková

RO Usnesení č. 85/18–2018
I. doporučuje

Na základě vyjádření právního zástupce obce 
předložit zastupitelstvu obce k  vyjádření žádost 
manželů Nolčových o  vyřešení připlocené části 
obecního pozemku p. č. 238/1 v k. ú. Psáry.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 86/18–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene-
-služebnosti č. IV-12–6005003/VB/1 mezi obcí 
Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 161/3 
a p. č. 161/88 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
11.500,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění č. IP-12–
6014371/VB/01 mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce 
a. s. na pozemku p. č. 621/1 v k. ú. Psáry za jedno-
rázovou úhradu 30.000,– Kč bez DPH.

III. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí 
Psáry a  Českou telekomunikační infrastrukturou 
a. s. na pozemku p. č. 497/4 v k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 9.000,– Kč bez DPH.

IV. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo 
v měsících červen – červenec

 9čištění svodů na dešťovou vodu na komunikacích 
Baba, U Studny, Úvozová, Pražská, Štědřík,
 9úklid naplavenin z komunikací Úvozová, Na Stráni, 
Hlavní,
 9sekání, hrabání a odvoz trávy z ploch podél komu-
nikací, veřejných prostranství, zelených ploch,
 9pletí a zálivka záhonů po obci,
 9oprava márnice na hřbitově v Psárech – oprava 
opadané omítky, nová fasáda, výměna dveří, 
oprava a nátěr oken a říms včetně ostatních dře-
věných částí,
 9odstranění dvou poškozených stromů a náhradní 
výsadba na pobytové louce u rybníčku v Dolních 
Jirčanech,
 9sekání dětských hřišť, sídliště Štědřík, hřbitovy,
 9oprava poškozeného altánu a lávky přes potok na 
pobytové louce na Štědříku,
 9oprava omítky v mateřské škole,
 9ostříhání keřů a zkrácení větví stromů na pobytové 
louce Štědřík,
 9oprava nájezdu pro kočárky u obchodu v Dolních 
Jirčanech,
 9renovace nátěrů přechodů na komunikacích v obci,
 9doplnění laviček – cyklostezka, Landor, rodinné 
centrum,
 9strojní čištění komunikací,
 9zajištění obsluhy provozu 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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Vít Olmr, radní

Jak správně vyplnit hlasovací lístek
V  pátek a  sobotu 5. a  6. října 2018 proběhnou 

i u nás volby do obecního zastupitelstva. Protože na 
rozdíl od parlamentních nebo senátních voleb je zde 
možnost výběru napříč stranami, připravili jsme pro 
Vás jednoduchý návod, jak se v hlasovacích lístcích 
zorientovat a  jak zajistit, že volební lístek bude 
platný. 

Na rozdíl od senátních nebo parlamentních voleb 
nemá žádné uskupení vlastní volební lístek, ale 
všechny se nachází na společné listině. Volit můžete 
buď konkrétní uskupení nebo jednotlivé kandidáty, 
případně obojí. Zastupitelstvo Psár a Dolních Jirčan 
má 15 členů. Volič má tedy „15 hlasů“. 

 y Nejjednodušší (a také nejjistější) variantou je vybrat 
celou stranu či uskupení. V tom případě se všech 
15 vašich hlasů promítne do 15 kandidátů strany. 
Vybrat ale smíte POUZE 1 stranu!

  Je-li na hlasovacím lístku označena volební 
strana křížkem ve čtverečku v  záhlaví jejího 
sloupce a  současně jsou označeni kandidáti 

této volební strany křížkem 
v rámečku před svým jménem, 
k označení kandidátů se nepřihlíží.

 y Další variantou je napříč kandidátkami ručně 
vybrat 15 jmen a ty zakřížkovat. Zde je ale nezbyt-
ně nutné dát pozor na počet křížků. Uděláte-li 
jich více než 15, je hlasovací lístek neplatný!

 y Další možností je kombinace, při které vyberete 
jednu stranu či uskupení a k tomu jedno či více 
jmen z  jiných stran či uskupení. V  tom případě 
hlas získají konkrétní kandidáti resp. jejich strany, 
a všechny zbývající obdrží vybraná strana či usku-
pení. Dáte-li například hlas straně B a současně 
zaškrtnete 3 kandidáty ze strany A a 2 kandidáty 
ze strany C, pak strana B získá 10 hlasů, strana C 
2 hlasy a strana A získá 3 hlasy. 
Pokud Vám to připadá složité, můžete si hlasování 

vyzkoušet nanečisto na simulátoru hlasovacího lístku, 
který jsme pro vás připravili na adrese psary.cz v sekci 
Volby ZO.

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v  pátek dne 
5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 6. října 

2018 od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost je na 
Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, Psáry. 

Právo volit má občan České republiky, který 
alespoň v  druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu v obci 
Psáry.

Hlasování v kostce: 
 y volíme 15 zastupitelů
 y varianta A – chci dát hlas jedné straně – udělejte křížek u názvu strany,
 y varianta B – chci vybrat jenom kandidáty, které znám – udělejte křížek u jednotlivých jmen, max u 15,
 y varianta C – chci podpořit jednu konkrétní stranu, ale známý kandiduje za jiné uskupení a tomu bych 
chtěl dát také hlas – udělejte křížek u vybrané strany a pak křížky u kandidátů z jiných stran. 

Informace z obce

VOLBY 2018
Bc. Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých 
měsících

Výstavba nové školy
Začátkem měsíce července se stavba školy začala 

zvedat ze základů a do konce měsíce již byly patrné 
obrysy odborných tříd II. stupně v prvním ze tří sta-
vebních objektů. Z kraje srpna se také začal rýsovat 
objekt I. stupně. Třetí, společný objekt, kde budou 
tělocvičny, kuchyň a jídelna, by se dle harmonogramu 
měl začít zvedat na přelomu září a října. Stavba tedy 
stále probíhá dle harmonogramu a zatím se nevy-
skytly žádné zásadní komplikace. Novou a  jistě 
zajímavou informací je schválení dodatečné dotace 
od Středočeského kraje ve výši 10 mil. Kč. Za tuto 
dotaci zastupitelstvu kraje děkujeme. Více o  škole 
na str. 20.

Kruhový objezd
Po téměř roce se podařilo společnosti PORR a. s. 

v  plánovaném termínu dokončit stavbu přeložky 
komunikace II/105 včetně kruhového objezdu a nové-
ho napojení na cyklostezku vedoucí do Jesenice. 
Pokud Vás zajímají podrobnější informace o  této 
investiční akci v hodnotě cca 60 mil. Kč, naleznete je 
na str. 12.

Nádržka v Psárech
V minulém čísle Psárského zpravodaje jsme infor-

movali, že vítězná firma odstoupila z  kapacitních 
důvodů od realizace zakázky a že obec jedná s dru-
hým v  pořadí. Jednání byla úspěšná a  krátce po 
podpisu smlouvy došlo k předání staveniště. Termíny 
realizace zakázek vypisujeme jako obec dostatečně 
dlouhé, abychom tím zvýšili počet firem, které budou 
moci s  ohledem na své výrobní kapacity podat 

nabídku. Realizační firma nám však přislíbila, že 
nevyužije celé smluvní doby pro realizaci, ale dokončí 
zakázku do začátku října. Počáteční práce po vypuš-
tění nádržky již probíhají.
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Nový semafor u Domova Laguna
V minulém čísle jsme informovali o přípravě rea-

lizace přechodu pro chodce na ulici Jílovská 
u Domova Laguna. Realizační firma již koncem června 
provedla přípravné stavební práce. Osazování tech-
nologie proběhlo během srpna. Akce v předpoklá-
dané hodnotě 767 tis. Kč, kterou z  95  % finančně 
podpořila Evropská unie, byla dokončena ve smlou-
vou daném termínu. 

Více o akci naleznete na str. 13.

Zázemí pro neformální vzdělávání v budově obecního úřadu
Koncem měsíce června začal v budově obecního 

úřadu čilý stavební ruch a  s ním i  spojený hluk 
a  nepořádek. Ve 2. patře totiž probíhá kompletní 
rekonstrukce stávajících prostor, kde mimo jiné 
vznikne zázemí pro volnočasové vzdělávání. 
Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 
1,76 mil. Kč. Z této částky bude hrazeno 90 % z fondů 
Evropské unie. 

Více o akci naleznete na str. 14.

Rekonstrukce staré školy
V  polovině července proběhla veřejná diskuze 

k návrhu využití stávajících školních budov po dokon-
čení stavby nové základní školy. Z diskuze vyplynulo 
několik závěrů, na základě kterých se zastupitelstvo 
obce shodlo, že pronájem Zelené školy bude ukončen, 
Bílá škola (Hlavní 13) bude v budoucnu sloužit jako 
zázemí pro aktivity seniorů a budova původní školy 
(Hlavní 12) bude zrekonstruována pro potřeby mateř-
ské školy a péče o nejmenší. Do budoucna by část 
objektu Hlavní 12 mohla být využívána jako Základní 
umělecká škola. 

Více na str. 21.

Nový projekt cyklostezky „Tondach“
V  návaznosti na dokončený kruhový objezd 

a novou základní školu jsme se rozhodli začít s pří-
pravou projektové dokumentace na nový úsek 
cyklostezky na trase: areál bývalého JZD Štědřík – 
Tondach – kruhový objezd u nové školy. Zakázka na 
projekt byla vypsána v  srpnu. Termín dokončení 
s  ohledem na možné majetkoprávní komplikace 
spojené s vytyčením pozemků nelze přesně stanovit. 
Rádi bychom ale měli projekt v druhé polovině roku 
2019 tak, aby se následně dalo žádat o  případné 
dotace.

Oprava mostku v ulici Za můstkem
V únorovém čísle Psárského zpravodaje jsme vás 

informovali o komplikacích, které byly spojeny s pro-
jektem a  stavebním povolením na rekonstrukci 
mostku v  ulici Za můstkem. Nakonec se podařilo 
stavební povolení získat a  byla i  vypsána veřejná 
zakázka. Předpokládaný termín realizace je do konce 
roku 2018, ale s ohledem na fatální nedostatek sta-
vebních kapacit je možné, že se nepřihlásí žádný 
uchazeč. V takovém případě bychom zakázku vypsali 
opakovaně s předpokládaným termínem jaro 2019.

Veřejné osvětlení
V ulici Úzká byla na prázdninové měsíce napláno-

vána instalace veřejného osvětlení. Do stavebního 
řízení ovšem přišlo odvolání, se kterým se bude nějaký 
čas vypořádávat Stavební úřad Jesenice. Pokud 
nenastanou další komplikace a opakovaná odvolání, 

rádi bychom akci realizovali alespoň do konce roku.
Veřejné osvětlení v ulici Hlavní v Dolních Jirčanech 

(za úrovní ul. Sportovců), kde se v  loňském roce 
pokládal nový asfalt, by se mělo instalovat v měsíci 
září.

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
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Bc. Milan Vácha, starosta

Stavba kruhového objezdu dokončena
Po téměř roce stavebních prací a  dopravních 

omezení byla dokončena přeložka komunikace II/105 
s okružní křižovatkou před vjezdem do Dolních Jirčan. 
Stavba se začala připravovat již v roce 2007 a souvisela 
s dostavbou Pražského okruhu. Původní návrhy z roku 
2008 vycházely z předpokladu, že bude možné tuto 
akci realizovat s výraznou dotační pomocí z evrop-
ských fondů stejně tak, jak měl být podpořen i samot-
ný Pražský okruh. Po několika letech se ukázalo, že 
EU na tuto stavbu dotaci neposkytne a bude nutné 
ji financovat výhradně z národních zdrojů.

S ohledem na předpokládané náklady se dlouho 
nedařilo na stavbu zajistit finanční prostředky. V roce 
2014 jsme začali projektovat novou základní školu 
a po podání žádosti o stavební povolení se ukázalo, 
že povolení na novou školu nebude vydáno, dokud 
nebude realizována přeložka s kruhovým objezdem. 
Tím pro naši obec získala stavba kruhového objezdu 
na naléhavosti. Komplikace vedoucí k získání finanč-
ních prostředků a  prosazení stavby do priorit by 
vydalo na samostatný článek. Nakonec se ale podařilo 
za přispění Ministerstva dopravy i  Středočeského 
kraje koncem roku 2016 prosadit usnesení vlády 
s pověřením k realizaci. Obec byla díky místní znalosti 
pověřena koordinací výkupů pozemků pro samotnou 
stavbu. Vlastníků pozemků potřebných pro stavbu 
bylo skoro čtyřicet a hodnota dosahovala 20 mil. Kč. 
Přes velký počet vlastníků se podařilo s  majiteli 
domluvit v krátkém čase, za což bych všem majitelům 
chtěl ještě jednou poděkovat. Dle zástupců Ředitelství 
silnic a dálnic se tak hladké výkupy, jako byly v naší 
obci, fakticky nevyskytují.

Po výběrovém řízení byla stavba v létě 2017 sku-
tečně zahájena. Vítězem se stala společnost PORR 
a. s. za částku lehce převyšující 38 mil. Kč.

Již v roce 2007 se obec zavázala vykoupit sousedící 
pozemek a  na něm vybudovat chodník. Ten totiž 

nebyl součástí přeložky a jako poža-
davek obce jsme jej museli uhradit z vlastních zdrojů. 
Celkové náklady za chodník pro naši obec činily 
638.000,- Kč.
Oprava asfaltu na jirčanské návsi

Stavební společnost PORR a. s. měla jako závaznou 
kompenzaci vůči naší obci opravu výtluků v  okolí 
stavby v  rozsahu 700 m2. Je to jakási náhrada za 
znehodnocení komunikací při samotné výstavbě. 

Po několika jednáních jsme se společně shodli, že se 
v dané výměře opraví asfalt na dolnojirčanské návsi. 
K rozhodnutí přispěl fakt, že zadní část návsi využívala 
společnost PORR a. s. jako zařízení staveniště, kam 
zajížděla těžká technika. Chybějící metry do celkové 
asfaltové plochy návsi dofinancovala obec.

Neuplynulo však ani 10 dnů od pokládky povrchu 
a na vodovodním řadu se objevila rozsáhlá porucha 
(viz. článek na str. 16), jejíž odstranění si bohužel 
vyžádalo i zásah do nového asfaltu.

Poslední fází celé stavební akce bylo dokončení 
cyklostezky a  napojení na stávající nedokončenou 
cyklostezku z roku 2010 vedoucí do Jesenice. Tím se 
výrazně zlepší podmínky a  zvýší bezpečnost pro 
cyklisty. Dokončením této části cyklostezky se zároveň 
spouští projektová příprava dalšího úseku – kruhový 
objezd/nová škola okolo areálu Tondach až na Štědřík.
Stavba stručně v číslech:

 y hlavní trasa včetně kruhového objezdu – délka 
670 m (plocha živic 5 400 m2),

 y komunikace k Zelené škole a Tondachu – plocha 
2 000 m2,

 y cyklostezka – délka 670 m, plocha 2 000 m2,
 y protihluková stěna délky 140 m,
 y přeložka VTL plynu, meliorace, most přes trasu 
a cyklostezku.

Vít Olmr, radní

Nový�přechod�pro�chodce�a semafor�
u Laguny

V  červnu a  červenci byl v  ulici Jílovská naproti 
Domovu Laguna instalován nový přechod pro chodce 
se světelným znamením a semafor s kontrolou rych-
losti projíždějících automobilů. To nejen zvýší bez-
pečnost přecházejících osob, ale rovněž zklidní provoz 
na ulici Jílovská, kde mnozí řidiči i přes častá měření 
podlehnou svodům dlouhé rovinky a  jezdí velmi 
rychle.

Světelná signalizace tak bude – kromě řízení 
přechodu pro chodce – zároveň fungovat jako tzv. 
„trestající červená“. Její funkcí je zastavovat vozidla 
na červený signál v případě, že tato vozidla překročila 
nejvyšší dovolenou rychlost na příjezdu 
k semaforu.

V klidovém stavu svítí na semaforu pro řidiče trvale 
zelená a na přechodu červená. Chtějí-li chodci přejít, 

stisknou na přechodu tlačítko pro chodce, semafor 
zastaví provoz vozidel a  chodcům umožní přejít. 
Přechod pro chodce je rovněž vybaven akustickým 
návěstím pro nevidomé. Naopak pokud se k přechodu 
blíží vozidlo rychlostí přesahující maximální povole-
nou rychlost, semafor mu nastaví červenou.

S podobným semaforem se řidiči mohou setkat 
také například v  Dolních Břežanech, ve Vestci, na 
Kocandě či v Želivci. Na všech těchto místech došlo 
k výraznému zklidnění dopravy.

Výstavba semaforu vyjde na 746  000  Kč včetně 
DPH a je z 95 % hrazena dotací poskytnutou z Centra 
pro regionální rozvoj prostřednictvím MAS 
Dolnobřežansko v rámci dotační výzvy IROP-Bezpečná 
doprava v obci. Příspěvek obce na tuto akci tak činí 
37 500 Kč.
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Bc. Milan Vácha, starosta

Zahájení první etapy protipovodňových 
opatření – rekonstrukce mostu na Libeř začíná

Od roku 2014 intenzivně spolupracujeme se 
Středočeským krajem na přípravě protipovodňových 
opatření v naší obci. Ve spodní části Psár se opako-
vaně rozlévala voda v úseku od soutoku Zahořanského 
a  Sulického potoka až po čistírnu odpadních vod 
a působila škody na mnoha objektech. V první fázi 
VRV a. s. vypracovala pro správce povodí podrobnou 
studii celého území. Následovala analýza a  návrh 
opatření, která by měla výrazně zlepšit situaci v posti-
ženém území, zejména při častých přívalových 
deštích. Jako nejproblematičtější byla vyhodnocena 
nedostatečná průtočná kapacita mostku v ulici Kutná 
(na návsi v Psárech směr Libeř). Most je ve vlastnictví 
Středočeského kraje. Navzdory tomu, že mostů 
v havarijním stavu jsou na území Středočeského kraje 
stovky, podařilo se tuto akci dostat na seznam prio-
ritních investičních akcí. Stavba mostu v  hodnotě 
více než 7 mil. Kč by měla být dle posledního vyjádření 
investora zahájena 12. září 2018. Původní most bude 
zcela odstraněn a  na stejném místě vyroste most 
nový, který bude vyšší a delší. Realizace a s ní spojená 
dopravní omezení by měla trvat do poloviny prosince. 
Po tuto dobu bude místo zcela neprůjezdné a budou 
vyznačeny objízdné trasy.
Co bude následovat?

V  příštím roce by se měl vybudovat nový most 
s výrazně větší průtočnou kapacitou také u Rubínu. 
V  návaznosti na tuto stavbu by měla proběhnout 
i rozsáhlejší rekonstrukce krajské komunikace, a to 
od obecního úřadu až po náves v  Psárech. Velká 
křižovatka na psárské návsi byla z dopravního hlediska 
vyhodnocena jako nebezpečná. Nyní probíhá sta-
vební povolení na její komplexní řešení, jehož součástí 
je i změna na okružní křižovatku (viz obr. 1). Povolovací 

proces určí nejenom termín realizace, ale také její 
finální podobu. Součástí povolení je i  projednání 
stavby úpravy parkoviště na nevzhledném prostoru 
před budovou obecního úřadu (viz obr. 2). Ten je ve 
vlastnictví státu, se kterým jednáme o převodu do 
majetku obce, abychom se o  takto důležité místo 
mohli náležitě starat.

Jako poslední část protipovodňových opatření by 
mělo být opraveno i  koryto potoka od soutoku 
u  Rubínu až po úroveň čistírny odpadních vod. 
V současné době již správce toku připravuje projekční 
práce na úpravě koryta. Tato poslední část bude však 
výrazně ovlivněna průběhem stavebního řízení. 
Rozšíření totiž zasahuje na soukromé pozemky 
a  v  určitých místech bude pravděpodobně nutné 
i přemísťovat ploty. Správce toku by rád zařadil tuto 
investici na roky 2020–2021.

V souvislosti s protipovodňovými opatřeními nás 
bohužel čekají výrazná dopravní omezení, ale jsme 
velmi rádi, že opatření bude Středočeský kraj reali-
zovat. Jsme přesvědčeni, že obyvatelé Psár, jejichž 
nemovitosti bývají opakovaně zatopeny, si takovéto 
zlepšení po všech strastech posledních let jistě 
zaslouží.

Obr.  Nová okružní křižovatka na psárské návsi Obr. 2 Parkoviště před budovou obecního úřadu

Vlasta Málková, místostarostka

Nové�prostory�pro�neformální�vzdělávání

První rekonstrukcí a  modernizací po 40 letech 
prošla budova obecního úřadu v roce 2014, kdy jsme 
se zaměřili na opravu střechy, energetické úspory 
a vnější vzhled budovy. Tyto náklady byly hrazeny 
z dotací.

Dalším krokem byla v roce 2015 úprava vnitřních 

prostor, nový vstup do prvního patra a  moderní 
vzhled podatelny.

V  letošním roce jsme se pustili do rekonstrukce 
druhého patra, kde byla původně knihovna. Vzhledem 
k výstavbě nové budovy školy a přesunu knihovny 
do těchto nových reprezentativních prostor vznikne 
v posledním patře obecního úřadu důstojný prostor 
pro neformální vzdělávání.

Stavební práce proběhly v červenci a v srpnu za 
plného provozu obecního úřadu. Vyměnili jsme dveře, 
podlahy, zrekonstruovali sociální zařízení, došlo 
k opravě omítek a elektroinstalace, jsou namontovány 
stropní podhledy a nové osvětlení. Prostor druhého 
patra je nyní bezbariérový a vozíčkáři mohou využít 
„schodolez“.

Ve zrekonstruovaných prostorách vzniká místnost 

na výuku jazyků, počítačová učebna, místo pro dět-
skou redakci časopisu Psárský zpravodaj a  také 
keramická dílna. Dataprojektor umožní konání před-
nášek a diskuzí s občany. Prostor je variabilní, skládací 
stoly a stohovatelné židle umožní i snadné vyklizení 
prostoru pro další možné účely.

Otevření druhého patra proběhne v září a doufá-
me, že se vám bude líbit. Prostor je určený pro širokou 
veřejnost všech věkových kategorií od dětí až po 
seniory.

Těšíme se na setkávání s vámi.
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Ing. Lucie Libovická

Nový�přivaděč�zajistí�dostatek�pitné�vody�
pro naše obce

Otočení kohoutku a  okamžitý proud studené či teplé vody je v  současné době již pro většinu českých 
obyvatel samozřejmostí. O  to více nás však zasáhne nepřipravené a  překvapené, pokud dojde k  poruše 
v dodávce vody. Tento případ nastal koncem července, kdy jsme v našich obcích museli řešit několikadenní 
výpadek dodávky vody kvůli složité závadě. Více na toto téma v následujícím rozhovoru s místostarostkou 
Vlastou Málkovou.

 � Proč byly problémy se zásobováním pitnou vo-
dou koncem července letošního roku?

Léto bývá vždy výzvou pro vodohospodáře, 
zejména pokud se jedná o  tak horké a  suché léto 
jako v  letošním roce. Nám se tato situace dlouho 
vyhýbala, letos v červenci však dolehla i na naší obec. 
Došlo k  vyčerpání vody ve vodojemu nejprve Na 
Vápence, další den i ve vodojemu Vysoká. Obyvatelé 
byli střídavě bez vody nebo jen s velmi nízkým tlakem. 
Řešení problémů se zásobování pitnou vodou se 
stalo pro nás i pro VHS prioritou. Pracovníci intenzivně 
pracovali na odhalení příčiny problémů i nad rámec 
své pracovní doby. Snažili se technickými manipu-
lacemi minimalizovat dopady pro obyvatele obce, 
za což jim patří velký dík. Stejně tak i občanům, kteří 
nabídli v  této situaci pomoc, a  všem, kteří omezili 
čerpání vody na minimum. Po obci jsme během doby 
opravy rozestavěli cisterny, tím se ale samozřejmě 
snížil komfort našich obyvatel. Všem se ulevilo, když 
byla porucha lokalizována a opravena.

 � Proč oprava trvala tak dlouho?
Naše obec zatím nemá dálkové přenosy údajů 

o  průtoku a  tlaku z  vodovodní sítě. Bylo nutné se 
ujistit, že na síti není porucha, která by vedla k opa-
kovanému vyčerpávání vodojemu a vodních zdrojů. 
Nezbývalo tedy nic jiného, než přistoupit k fyzické 
kontrole potrubí. Vodovodní systém je u nás velmi 
složitý díky výstavbě a obrovskému nárůstu obyvatel 
v minulých letech. Čítá více než 32 km vodovodního 
potrubí, voda je akumulována ve dvou vodojemech 
a přečerpávána dvěma čerpacími stanicemi. Prověření 
takto složité sítě je velice náročné jak technicky (na 
některých místech si vyžádalo i obnažení trubek), tak 
především časově. Na analýze systému řízení se 
pracuje. Předpokládáme, že budou osazeny čtyři 
stanice na strategické objekty vodovodní sítě Psáry. 
Zařízení umožní rychlý přenos informací o aktuální 
hladině ve vodojemech a  o okamžitých průtocích 
a tlacích na centrální dispečink. Systém by měl být 
funkční koncem srpna.

Dalším krokem bude zavedení pilotního projektu, 
který se bude týkat jednotlivých odběratelů 

a vodoměrů. (více v článku Psáry si vyzkoušejí techno-
logii pro dálkové odečty vodoměry na str. 18) 

 � Někteří�občané�si�stěžují�na�nedostatečný�tlak�
vody i po opravě.

Po tak rozsáhlé závadě v systému a změně tlaku 
v  potrubí mohlo dojít k  zanesení sítek v  bateriích 
v  domácnostech občanů. Proto všem doporučuji 
nejprve vyčistit sítka. Pokud by problém trval, nahlaste 
ho prosím na e-mail malkova@psary.cz.

 � Odkud nyní obec získává pitnou vodu? 
Obec je v  tuto chvíli zásobována vodou ze tří 

zdrojů. Z obecních vrtů v Psárech, z vrtů společnosti 

Tondach a vodou ze Želivky, kterou dodává 1. SčV. 
Všechny tři zdroje jsou omezeny svou kapacitou 
a  nelze z  nich odebírané množství vody navýšit. 
Většina území obce je zásobena z  obecního vrtu, 
který byl dříve svou vydatností 4 l/s dostačující, ale 
v  posledních letech voda ubývá, spotřeba roste 
a stávající kapacita vodního zdroje nestačí doplňovat 
vodojem.

 � Co může ohrozit dodávky vody?
Problémem je negativní dopad sucha a následně 

pokles hladin podzemních vod. Jedno z největších 
úskalí v letních měsících představují vzhledem k zvý-
šené spotřebě vody závlahy zahrad a  napouštění 
soukromých bazénů. Velkou pomocí může být 
napouštění bazénů vodou dopravenou cisternami 
a zavlažování zahrad s využitím dešťové vody zachy-
cené v retenčních nádržích na pozemcích. 

 � Má obec plán pro řešení nedostatku pitné vody 
v budoucnosti? 

Našli jsme řešení, jak zajistit dostatečnou kapacitu 
vodních zdrojů a zvýšit stabilitu zásobování pitnou 
vodou. V současné době připravujeme připojení obce 
Psáry na Posázavský skupinový vodovod (Želivka). 
Výstavba přivaděče je rozdělena do tří etap včetně 
zkapacitnění vodojemu Vysoká. Smlouva s vlastníky 
Posázavského vodovodu je uzavřena, přivaděč se 
projektuje, a pokud vše dobře dopadne a získáme 
stavební povolení, mohli bychom první etapu stavby 

realizovat již příští rok.
 � Kolik bude akce obec stát? Ovlivní toto řešení 

cenu vodného a stočného?
Celková výstavba přivaděče se pohybuje v řádech 

desítek milionů korun. Cenu vodného a  stočného 
navyšujeme každý rok, protože do ceny se musí 
zahrnout prostředky na obnovu vodovodu a kana-
lizace. Po dobudování přivaděče se zvýší množství 
nakupované vody ze Želivky, její cena bude pocho-
pitelně vyšší než cena vody z  našich vrtů, a  to se 
může projevit na konečné ceně. V  příštím roce 
vybereme na nájemném za vodu cca 2,245 mil. Kč, 
které použijeme na výstavbu vodovodního 
přivaděče.

 � Občany Štědříku bude možná zajímat, zda jim 
jako zdroj vody zůstanou zachovány vrty patřící 
Tondachu.

Nezůstanou. Po vybudování první etapy nového 
vodovodního přivaděče bude tato lokalita přepojena 
a Štědřík bude odebírat vodu z vodojemu Vysoká.

 � Kdy dojde k finálnímu přepojení na Želivku?
Jakmile budou hotové všechny tři etapy výstavby 

přivaděče, mohou být postupně na Želivku přepo-
jovány i další části obce. 

Vybudování nového přivaděče společně s obec-
ními vrty zajistí všem obyvatelům obce napojeným 
na obecní vodovod dostatek pitné vody na jejich 
běžnou spotřebu.

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad
Na základě veřejné vyhlášky vydané Městským 

úřadem Černošice – odborem životního prostředí 
dne 3. srpna je dočasně omezeno užívání pitné 
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Psáry 
a to tak, že se touto vodou zakazuje:
1. zalévání zahrad,
2. napouštění bazénů,

a to až do odvolání, nejdéle do 15. října 2018.
Opatření je vydáno ve veřejném zájmu, kterým 

je zásobování obyvatel obce Psáry, napojených 
na veřejný vodovod pitnou vodou v  obvyklém 
a k běžnému životu potřebném množství. 

Plné znění vyhlášky najdete na webu obce www.
psary.cz

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří slepiček 
14–19 týdnů – cena 159–205 Kč/ks dle stáří. Prodáváme 
slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: 15. září, 14. října a 17.  listopadu 
2018.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

Prodej slepiček Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C
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VHS Benešov, Mgr. Daniela Kulíčková

Psáry si vyzkoušejí technologii pro dálkové odečty 
vodoměrů

V posledních letech se čím dál častěji mluví o kon-
ceptu tzv. „smart-city“, chytrého města, ve kterém 
dochází k  maximální automatizaci nejrůznějších 
systémů za využití nejmodernějších technologií. 
Součástí tohoto konceptu je i  zavádění dálkových 
odečtů spotřeby, které se postupně prosazují 
i  v  oblasti vodovodů. Není se čemu divit, kromě 
nesporně vyššího komfortu odečtů a možnosti lepší 
kontroly vlastní spotřeby z hlediska odběratele mají 

dálkové odečty řadu dalších přínosů: v případě ploš-
ného využití dojde ke zkvalitnění odečtů vodoměrů, 
zpřehlednění fakturace a získání dat pro lepší analýzu 
sítě (vyhodnocení ztrát, vyhledávání poruch a černých 
napojení, …).

VHS Benešov jako pro-
vozovatel vodohospo-
dářské infrastruktury 
obce Psáry disponuje 
technologií pro dálkové 
odečty fakturačních 
měřidel již od roku 2014 
a postupně ji, po dohodě 
s vlastníky infrastruktury, 
zavádí v provozovaných 
lokalitách. Jedná se 
o  technologii skupiny 
Suez, která úspěšně fun-
guje po celém světě přes 
10 let a v České republice 
se využívá pro více než 
deset tisíc vodoměrů. 

Jak technologie funguje? Na vodoměr se jedno-
duše osadí čidlo, které snímá otáčky měřidla a infor-
maci pravidelně odesílá na sběrný vysílač umístěný 
na vyvýšeném místě v obci. Ten pak data hromadně 
odesílá k dalšímu zpracování na server.

Data jsou dostupná po přihlášení na webovém 
portálu. Odběratelé tak mohou, mimo jiné, sledovat 
vývoj vlastní spotřeby. Dále jim systém umožňuje 
nastavení SMS nebo emailového upozornění na 
vysokou spotřebu a na možný únik. Díky tomu mohou 
snáze kontrolovat například sezónně obývané nemo-
vitosti nebo identifikovat skryté úniky (např. proté-
kající pojišťovací ventil bojleru apod.). 

Vzhledem k  výše uvedeným přínosům se obec 
Psáry rozhodla vyzkoušet technologii v rámci pilot-
ního projektu na náklady provozovatele. Připravovaný 
pilotní projekt bude čítat jeden sběrný vysílač a menší 
počet čidel osazených na vybraných odběrech 
v dosahu vysílače. Odběry pro pilotní projekt budou 
zvoleny tak, aby se vyzkoušelo fungování odečtů 
v různých podmínkách. Osazení čidel provede pro-
vozovatel vodovodu, který v příštích týdnech osloví 
vybrané odběratele s žádostí o zpřístupnění vodo-
měru. Kromě nutnosti zpřístupnění vodoměru při 
osazování čidel a  případné výměně vodoměru 
nepředstavují dálkové odečty pro odběratele žádnou 
další zátěž ani náklady. Žádáme tímto odběratele 
o součinnost při realizaci pilotního projektu.

Ing. Lucie Libovická

Psárský zpravodaj je druhý nejlepší obecní 
časopis v republice

V  loňském roce se náš obecní časopis Psárský 
zpravodaj poprvé zúčastnil soutěže „O nejlepší obecní 
a městský zpravodaj 2017“. Potěšilo nás, že v konku-
renci více než tří stovek časopisů získal třetí místo 
v kategorii obecních zpravodajů. Rozhodli jsme se 
porovnat síly s obcemi z celé republiky i v letošním 
roce a přihlásili se opět do této soutěže, kterou již 
sedmým rokem vyhlašuje Katedra politologie a evrop-
ských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v  Olomouci, Civipolis o.  p.  s., Unives.eu, Angelus 
Aureus o.  p.  s. a  Sdružení místních samospráv ČR 
u  příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a  již 
tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedali 
zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bylo 
zhodnotit 296 došlých zpravodajů, a  to nejen po 
stránce obsahové pestrosti a grafické přehlednosti, 
ale celkového dojmu zpravodaje.

Pro celý redakční tým Psárského zpravodaje 
je skvělou zprávou letošní postup o příčku výše 
a získání druhého místa!

Redakční rada se již čtvrtým rokem schází ve 
složení: MUDr. Jaroslav Sokol, Ing. Jitka Svobodová, 
Jiří Římovský a  za obec Psáry Vlasta Málková. 
Redaktorkou časopisu je Ing. Lucie Libovická.

Děkujeme za podporu obci Psáry a za příspěvky 
od našich kolegů a spolupracovníků z  řad radních 
a  zastupitelů obce, představitelů místních spolků 
a organizací, občanům a také dětské redakci, vytvá-
řející čtyřstránku s názvem Psina pro naše nejmladší 
čtenáře.
Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Kralupský zpravodaj
2. Šternberské listy
3. Frenštátský zpravodaj
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Bořetické listy
2. Psárský zpravodaj
3. Magazín ze života obce Hvozdná
Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků 
obcí a místních akčních skupin:

 y Zpravodaj Podlipansko (vydává MAS Podlipansko)
Vítěz kategorie nejlepší rubrika či téma:

 y Slovník ponaszymu, který zveřejňovaly Hrádecké 
noviny
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Jak se řídí projekt nové školy?
Realizace výstavby školy v ceně více než 400 mil. Kč rozhodně není malým projektem, který 

by dokázal „uřídit“ jeden člověk. Projektový tým tvoří kromě zástupců vedení obce (Milan Vácha, Martina 
Běťáková, Vít Olmr) architekti, projektanti a odborníci. V minulém čísle zpravodaje jsme vám představili tým 
architektů, tentokrát vám přiblížíme práci manažera projektu, pana ing. Milana Olerínyho.

Jeho předností jsou kromě vysoké profesionality 
v  oboru i  předchozí bohaté zkušenosti z  přípravy 
řízení projektů základních škol ZŠ Říčany a ZŠ Milovice. 
Ty nejen připravoval, ale pak i řídil celou výstavbu. 
Na projektu školy Pavilon Mníšek má rovněž na 
starosti výstavbu školy, i když menšího rozsahu. Na 
základě těchto zkušeností poskytoval na našem 
projektu nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany pora-
denství už při přípravě zadání a  smluv na výběr 
dodavatele a technického dozoru stavby.

 � Pane Oleríny, jak byste stručně popsal náplň 
své práce, co je vaším úkolem?

Fakticky mám na starost řízení projektu výstavby. 
Spolu s projektantem a technickým dozorem odpo-
vídám za přípravu a  výstavbu náročného projektu 
školy. Průběžně kontroluji průběh stavby, organizuji 
minimálně jednou do týdne kontrolní dny, na kterých 
je vyhodnocováno plnění v čase, kvalita díla i třeba 
průběžná fakturace dodavatele.

 � A v jaké fázi se stavba aktuálně nachází?
Jsme ve fázi tzv. HSV, kdy se provádí zejména 

hrubá stavba – základy, betony, zdění, stropy atd. 
Celá stavba je rozdělena do tří základních stavebních 
objektů – částí A, B a C, jež představují těžiště všech 
prací dodavatele stavby. Od července už je vidět, jak 
se stavba zvedá ze základů.

 � Na�stavbě�se�pracuje�již�více�než�4�měsíce.�Jde�
zatím vše podle plánu nebo práce nabírají zpož-
dění?

Z hlediska času projekt pokračuje podle harmo-
nogramu prací, předpokládáme do zimy uzavření 
všech objektů a  poté budou prováděny práce na 
budovách A, B i  C z  hlediska dokončování díla po 
jednotlivých profesích. Během jara 2019 pak budou 
zabezpečeny i dodávky zařízení a vybavení, jež nejsou 
součástí stavby, bez kterých by ale škola nebyla 
kompletní. Ukončení všech stavebních prací v řádném 
termínu do léta 2019 je tak z dnešního pohledu stále 
reálné.

 � Zmiňoval jste, že v  rámci kontrolních dnů do-
hlížíte mimo jiné na kvalitu díla. Co to v praxi zna-
mená?

Pečlivě kontrolujeme jednotlivé fáze stavby, 
dodržování projektové dokumentace, stavební deník, 
tak jak je to běžné při všech větších stavbách. 

Kontrolních dnů se účastní vedení obce, stavební 
dozor, zástupci stavební firmy, architekti a projektanti, 
a  samozřejmě já a  technický dozor investora. 
Kontrolní mechanizmy musí perfektně fungovat, aby 
na konci stála škola taková, jakou ji chceme mít. 
Například všechny pohledové materiály pro stavbu 
je dodavatel povinen vzorkovat, aby bylo zaručeno, 
že obec dostane to, co si objednala, a současně aby 
byly splněny i požadavky architekta na dílo a  jeho 
jednotlivé části.

Dr. Ing. Milan Oleríny ze společnosti 
MP  Consulting se specializuje na  řízení projektů 
u nás a rovněž jako jeden z mála se podílí i na pří-
pravě projektů v zahraničí. V minulosti sám pracoval 
dlouhodobě v  zahraničí (Německo, Afrika), v  roce 
2003 pracoval jako konzultant EU na projektech 
infrastruktury ISPA na Slovensku, působí jako stálý 
rozhodce při Rozhodčím soudu při Agrární komoře 
a Hospodářské komoře v Praze.

V létech 2010–2014 pracoval jako expert OSN 
na více projektech Rozvojového plánu OSN (UNDP) 
na Balkánu a  ve střední Asii, kromě jiného pro 
výběrová řízení a podmínky mezinárodní federace 
konzultačních inženýrů (FIDIC) jako expert Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj (EBOR) na projektech 
v České republice. 

Je autorem více publikací a odborných článků, 
jež se věnují problematice řízení stavebních pro-
jektů, zahraniční smluvní praxi FIDIC a VOB a výbě-
rovým řízením. Smluvní podmínky FIDIC přednáší 
u nás od roku 2000. 

Zastupitelstvo Středočeského 
kraje schválilo obci dodatečnou 
dotaci na výstavbu nové základní 
školy ve výši 10.000.000,– Kč.

D
E

Bc. Milan Vácha, starosta

Rekonstrukce původní školy ze 17. století
V jirčanské základní škole se učí děti již od roku 

1693. Nyní, po 325 letech, se staví nová základní 
škola, kde se poprvé v dějinách obce budou vzdělávat 
děti i na druhém stupni, a původní historická budova 
tak přijde o svůj hlavní účel, kterému po staletí slou-
žila. Jelikož ale školní budova stojí na strategickém 
místě nedaleko dolnojirčanské návsi a dlouhou dobu 
spoluvytvářela život místních lidí, hledali jsme pro 
ni další využití. Uspořádali jsme proto na toto téma 
v  červnu veřejnou diskusi, ze které jednoznačně 
vyplynulo, že budova má v obci své místo a že udě-
láme vše proto, aby mohla dál sloužit místním lidem 
– především dětem. Zastupitelstvo schválilo projek-
tový záměr celkové rekonstrukce budovy pro potřeby 
péče o předškolní děti. Do naší obce ročně přibude 
průměrně 50 nově narozených dětí a mateřská školka 
na Štědříku má pouze 4 oddělení. Místo by zde mělo 
vzniknout pro další dvě třídy mateřské školy, které 
budou po ukončení provozu Zelené školy rozhodně 

potřeba. Prostor bude ale i pro dět-
skou skupinu, která zajistí program pro děti ve věku 
2–3 roky. Ty se v  menší skupině vrstevníků lépe 
připraví na nástup do mateřské školy a jejich rodičům, 
kteří to potřebují, umožníme návrat na trh práce. 
Samotný projekt rekonstrukce však bude velmi fle-
xibilní. Pokud v  budoucnu vznikne například třída 
lesní školky, po které je u nás stále větší poptávka, 
bude možné prostory ve 2. patře využít pro potřeby 
Základní umělecké školy pro děti z naší obce. Projekt 
počítá se samostatným vchodem pro 1. i 2. podlaží, 
s  kompletní výměnou rozvodů vody a  elektřiny, 
instalovat se budou nová okna atd. Samozřejmě se 
upraví i školní dvůr, aby dětem poskytoval příjemné 
a podnětné prostředí pro hry a aktivity na čerstvém 
vzduchu. Na podzim tohoto roku budeme žádat 
o finanční podporu realizace tohoto projektu v rámci 
výzvy IROP na rozvoj infrastruktury v oblasti před-
školního vzdělávání a péče o děti.
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Zveme vás 31. 8. po setmění na další letní promí-
tání na dolnojirčanskou náves, těšit se můžete na 
film Alibi na klíč, který jste si vybrali v anketě na 
webu obce. Vstupné se neplatí, občerstvení je zajiš-
těno, sedátka, křesílka nebo deky si vezměte s sebou.

Skvělý zrak bez brýlí
Zveme vás na další z cyklu Setkání seniorů, které 

proběhne 13. září od 15 hodin na OÚ Psáry. 
Tentokrát se seznámíte s  Janou Pozlovskou, která 
povede praktickou přednášku na téma Skvělý zrak 
bez brýlí.

Přijďte si nejen poslechnout teorii, ale také prak-
ticky vyzkoušet proč a jak by se mohl váš zrak přiro-
zeně zlepšit, abyste se obešli bez brýlí. Na semináři 
vám paní Jana ukáže, 
že skvělý zrak není 
jenom o očích. Brýle 
se za poslední roky 
staly všudypřítom-
nou pomůckou 
a doživotní berličkou. 
Ale nemusí to tak být.

Jiný pohled na 
vady zraku a na to, jak 
svým očím dopřát to, 
co potřebují, získáte 
na tomto semináři.

Jeho součástí je 
nejen teorie, ale 
i řada praktických rad, 
jak oči lépe používat 
a  jak se o  ně lépe 
starat, některá cvičení 
a techniky si rovnou 
i  vyzkoušíte. Budete 
tak mít možnost už během této přednášky zažít na 
vlastní oči, že věci mohou být trochu jinak...

Odpoledne je vhodné nejen pro ty, kdo již brýle 
nosí, ale zajímavé podněty k tomu, jak si zdravý zrak 
co nejdéle udržet, nabídne i těm, kteří zatím problémy 
s  viděním nemají nebo teprve začínají pozorovat 
krátkodobá zhoršení.

Všechna cvičení se provádí bez brýlí a  očních 
čoček!

Eva Ontlová

Letní kino – nová tradice
Letní kino se v naší obci stává již tradicí. V minulém 

roce jsme viděli na dolnojirčanské návsi rodinnou 
komedii Špunti na vodě, přálo nám i  počasí a  na 
základě kladných ohlasů jsme pro letošek naplánovali 
promítání rovnou tři.

V červnu jsme se bavili u filmu Bezva ženská na 
krku, o měsíc později se kino přestěhovalo do Psár, 
kde nám firma Staving Olomouc zapůjčila prostor 
bývalého vrakoviště. Hrála se pohádka Čertoviny, a za 
svitu světlušek si promítání užívali diváci mladí i staří. 
Pro všechny bylo připraveno pohoštění, zvlášť pala-
činky slavily velký úspěch. Těší nás zájem místních, 
kteří na letní kino chodí a  aktivně na webu obce 
hlasují v anketě o dalším filmu. 

Kalendář akcí pro seniory
každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna

září
6. 9. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

10. 9. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

12. 9. Výuka country tanců 10.00 Laguna
12. 9. Diskuzní středa 14.00 OÚ
13. 9. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
13. 9. Setkání seniorů 15.00 OÚ
18. 9. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
20. 9. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

26. 9. Výuka country tanců 10.00 Laguna
27. 9. Kavárnička 10.00 Mozaika

28. 9.
Svatováclavské 
posvícení

říjen
3. 10. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ

4. 10. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
8. 10. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

10. 10. Výuka country tanců 10.00 Laguna
11. 10. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
16. 10. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
17. 10. Univerzita třetího věku 14.00 OÚ

18. 10. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
20. 10. Výlet Jablonec, Ještěd 7.00

24. 10. Výuka country tanců 10.00 Laguna
25. 10. Kavárnička 10.00 Mozaika

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

Výlet do sklípku 22.–23. září 
Přihlášeným účastníkům připomínáme, že 

odjezd je v 8.20 hod. od pekárny v Psárech, v 8.25 
hod. od OÚ a v 8.30 hod. z dolnojirčanské návsi.

Cvičení seniorů v Laguně 
pokračuje!

I letošní podzim přináší oblíbené cvičení, díky 
kterému si můžete zdravě protáhnout tělo. Koná se 
každou středu od 9 hodin v  Laguně Psáry pod 
vedením lektorky Anny Crhové. Kurz startuje 5. září 
a  je otevřen i  pro nové zájemce. Pokud si chcete 
příjemně protáhnout i zpevnit své tělo, jste vítáni.

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

www.tsproduction.cz
www.putovnikino.cz
změna programu vyhrazena

DOLNOJIRČANSKÁ NÁVES
ZAČÁTEK PROMÍTÁNÍ PO SETMĚNÍ PO 20.30

DEKY A DOBROU NÁLADU S SEBOU

 0,-
DĚT I

 0,-
DOSPĚLÍ

ALIBI NA KLÍČ

31. 8. 2018

Obec Psáry
Vás zve na
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Občané, kteří v následujících měsících oslaví významné životní jubileum a nechtějí být uvedeni v této 
rubrice, mohou kontaktovat redakci Psárského zpravodaje na emailu  psarskyzpravodaj@psary.cz

Pohádkový les 2018

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se tentokrát setkají s kovbojem Woodym,
prozkoumají smetiště s Krysáky, zaskáčou si s Gumídky, najdou kopretinu pro Leontýnku a
potkají další pohádkové bytosti…

Dobrodružná cesta pro starší děti (od 8 - cca do 12 let), která je vytvořena spíše jako soubor
táborových her, na které musí rozesmát smutnou princeznu, najít poklad s Indiana Jonesem,
nebo postaví kus Prahy a hlavně se vůbec nebudou nudit…

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

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

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Kdy:  

v sobotu  8. září 2018 od 13.00 do 18.30 hod.

(poslední start v 17 hod.)

Kde:  

start  i cíl - na Štědříku v Dolních Jirčanech

(křižovatka Javorová a Ke Kukaláku

- pohádková louka) u mostku

Sledujte, prosím, značení, které Vás dovede

na start Pohádkového lesa.

Startovné:

50,-  Kč

S sebou:  

odvahu, dobrou náladu, fantazii,

pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)

Další semestr U3V
Univerzita třetího věku navazuje na již dlouhou 

řadu předchozích semestrů a  3.  října ve 14 hod. 
otevírá své dveře pro další zájemce z  řad seniorů. 
Ti si na jaře zvolili další téma svého studia, kterým je 
volné pokračování kurzu České dějiny a jejich sou-
vislosti II., věnující se jiným historickým etapám.

Studia se mohou zúčastnit i  zcela noví zájemci. 
Více informací či přihlášky: Vlasta Málková, 
602 714 101, e-mail: malkova@psary.cz.

Vycházky s turistickými holemi
Spojení přírody, pohybu a pohodového kolektivu 

aktivních lidí zaručují procházky s  trekingovými 
holemi pod vedením zkušeného instruktora Petra 
Hubičky. Výlety trvají cca 2 hodiny a konají se pravi-
delně každý měsíc v pondělí. Sraz je v 10 hodin před 
OÚ Psáry, odkud se vyráží do přírody. Přesné termíny 
jsou uvedeny v rozpisu akcí pro seniory.

Paměťová posilovna

Další kurz pro naše seni-
ory, kteří chtějí mít 
v  dobré kondici nejen 
tělo, ale i  paměť, pro-
běhne 6.  září od 
13  hod. na Obecním 

úřadu v Psárech. 

Pojeďte s námi do divadla
25. září zamíříme do pražského divadla Broadway 

na představení Boeing – Boeing aneb tři letušky 
v Paříži. Vstupenky můžete již nyní zakoupit v poklad-
ně OÚ za snížené vstupné 330 Kč. Doprava je opět 
zajištěna zdarma busem z  Laguny, z  tradičních 
zastávek Psáry, Psáry OÚ a  Dolní Jirčany. Odjezd 
v 17.45 hod., představení začíná v 19.30 hod.

Na co se můžete těšit? Boeing – Boeing aneb tři 
letušky v Paříži jsou francouzskou situační komedií 
z pera slavného autora Marca Camolettiho. Alexander 
je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie 
nic neříká. Svůj milostný život koordinuje s letovým 
řádem, který se zdá být dokonalý. Vše se ale změní 
příchodem kamaráda ze školy a vypadá to, že i per-
fektní navigační systém začne mít trhliny. A začíná 
kolotoč bláznivých situací…

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

Zdeněk Kramosil
Marie Křížová

Ludmila Mašínová
Jaroslav Neubauer

Vladimír Novotný
Jiřina Pavková

Jaroslav Pospíšil

Petr Sitta
Zdeněk Smejkal
Anna Štěpánková
František Ursta
Alena Volková
Josef Zavázal
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Vlasta Málková, místostarostka

Svatováclavské posvícení
V letošním roce proběhne 28. září svatováclavské posvícení v Dolních Jirčanech v duchu 

celorepublikových oslav stého výročí vzniku české republiky.
Program bude laděn jako průřez uplynulými 100 

lety, kterými naše republika prošla. Uvidíme, jak se 
lidé živili a  jaké stroje ke své práci používali. 
Seznámíme se s hasičskou technikou, ale také nahléd-
neme do zemědělství, mnohé jistě zaujmou vojenská 
auta z druhé světové války, poslechneme si flašinet 
a čekají na nás i další překvapení.

Jako každý rok bude součástí svatováclavského 
posvícení vystoupení dětí ze školy a školky a dílničky. 
Na návsi nebudou chybět ani stánky s nejrůznějšími 
dobrotami. Od 20 hod. následuje zábava v Restauraci 
Na Kopečku, hraje skupina Fishmeni.

Mgr. Martina Jedličková

Noční�bojovka
Dovolujeme si vás a vaše děti 

pozvat na již tradiční noční bojo-
vou hru, tentokrát inspirovanou 
starými řeckými bájemi a pověstmi 
s názvem Cesta z říše stínů. Čeká Vás 
cesta k převozníku Charonovi pro-
vázená řeckými bohy a Titány, od 
kterých musíte získat dostatek 
mincí k  tomu, abyste mohli 
opustit podsvětí, které hlídá 
temný Hádes.

Sejdeme se 13. října na 
Pohádkové louce (křižovat-
ka Javorové a Ke Kukaláku), 

začátek v  18.30 hod. 
Registrace na hru budou 

spuštěny na www.psary.cz 
v průběhu září. U mlad-
ších (předškolních) dětí 
doporučujeme dopro-
vod rodičů. Vstupné 
30 Kč.

Ing. Jitka Svobodová

Ještěd�s návštěvou�Jablonce�nad�Nisou
Sociální a kulturní komise připra-

vila další zájezd z řady Putování po 
naší vlasti  – tentokrát do severních 
Čech. Navštívíme město Jablonec 
nad Nisou, proslulé výrobou skla 
a  bižuterie. Exkurze do některé 
tradiční výrobny skla, šperků nebo 
vánočních ozdob bude hlavním 
bodem dopoledního programu. 
Zbude i dost volna na nákupy korál-
ků nebo čehokoliv jiného. Po obědě 
se přesuneme k lanovce na Ještěd, 
která je v provozu od roku 1933. Na 
vrcholu hory si prohlédneme tele-
vizní vysílač, hotel ve tvaru rotační-
ho hyperboloidu nebo posedíme 

u  kávy. Užijeme si 
nádherné výhledy 
na podzimní Krkonoše, Jizerské 
a Lužické hory či České středohoří.

Zájezd se uskuteční dne 19. 10., 
odjezd bude v  7.00 z  tradičních 
zastávek – z  autobusové zastávky 
v  Psárech,  od OÚ a  ze zastávky 
v  Dolních Jirčanech. Cena 300  Kč 
pro trvale hlášené, pro ostatní 
400 Kč.

Zájemci se mohou hlásit a záro-
veň uhradit cenu zájezdu v poklad-
ně OÚ do 14. 9. Více informací zís-
káte u  místostarostky Vlasty 
Málkové, tel. 602 714 101.

Dýně, dýně a zase dýně 
Stejně jako v minulých letech zaplní dolnojirčan-

skou náves 13. října po celé odpoledne dýně. Obec 
ve spolupráci se školou a školkou připravila program, 
ve kterém nebude chybět dlabání dýní, soutěž 
o nejhezčí a nejkreativnější výtvor, soutěž o nejhezčí 
halloweenskou masku a  výroba zápichů. Těšit se 
můžete na množství dobrot, samozřejmě z  dýní. 
Odpoledne čeká na účastníky průvod masek, který 
zamíří k rybníku Junčáku, kde se po hladině rybníka 
budou pouštět svítící lekníny. Jakmile se setmí, 
nastane čas na bojovku, kterou jsme pro vás nachys-
tali v nedalekém lese.

Dodge WC 62 k tahání děl, 1942

Dodge 43 WC 56 velitelský vůz
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Stalo se
Jiřina Hiršlová

Letní výlet do rakouských a moravských zahrad a hradů
Opět jsme vyrazili na výlet, tentokrát dvoudenní, 

krátce jsme nahlédli do Dolního Rakouska a obloukem 
přes Mikulov jsme navštívili i  moravské 
pamětihodnosti.

Po rozpačitém začátku výletu jsme díky svižné 
jízdě dohnali ztracený čas a první zastávku na rakous-
kém hradu Rosenburg jsme absolvovali téměř na 
čas. A bylo co obdivovat – zachovalý objekt hradu, 
který je obklopen růžovou zahradou, nás vrátil v čase 
zpět o pár století.

Ale už byl čas na další návštěvu, tentokrát byly 
naším cílem Tullnské zahrady se svými ukázkami 
přístupu k tvorbě zahradní architektury. Bylo opravdu 
co obdivovat a mnozí z nás si tu našli inspiraci pro 
úpravu svých vlastních zahrad.

S večerem jsme se vrátili zpět do Česka a po dobré 
večeři s růžovým vínkem jsme se těšili na druhý den. 
A to plným právem, protože zámek Milotice se svou 
intimní atmosférou, krásnými interiéry i zahradami 
s dobově oblečenými postavami nás opravdu nadchl.

Poslední zastávkou byl impozantní hrad Pernštejn, 

který svým usazením na skalním ostrohu a vnitřním 
uspořádáním prověřil i  naší kondici. Žádný div, že 
hrad nedobili ani husité.

Závěr naší expedice se tradičně odehrál nad salá-
tovými variacemi motorestu Melikana a  pak už 
zbývala jen cesta domů.

A co na konec?
Těšíme se na příští výlet a  děkujeme paní Jitce 

Svobodové a paní Vlastě Málkové za perfektní orga-
nizaci a krásné zážitky.

1.—15. září 2018

Sedmý ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2018 pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.,
společně  s MAS Dolnobřežansko, o. p. s., za fi nanční podpory Královských měst Slaného a Velvar

a obcí Zlatníky-Hodkovice a Psáry. Festival se koná pod uměleckou záštitou varhaníka
Pavla Černého a také za laskavé podpory pana Geoff reyho Pipera.

www.varhany.slansko.cz

Slánsko & Dolnobřežansko

Putování I.
Za varhanami Dolnobřežanska

sobota 1. září od 08.30
Varhany dolnobřežanského

regionu vám představí

PAVEL ČERNÝ

Varhany
znějící

Varhany
znějící

Slaný
Kostel sv. Gotharda

pondělí 3. září  v 19.30
Na varhany Antonína Reisse
postavené roku 1783 hraje

PAUL KAYSER (L)

Slaný
Piaristická kaple

středa 5. září v 19.30
Na varhany I. Schmidta z 18. stol.

a barokní pozitiv hraje

JÜRGEN ESSL (D)

Velvary
Kostel sv. Kateřiny

sobota 8. září v 18.00
Na varhany E. Š. Petra

postavené roku 1886 hraje

DRAHOMÍRA MATZNEROVÁ

Zlatníky
Kostel sv. Petra a Pavla

pondělí 10. září v 19.30
Na varhany Karla Schiff nera

hraje ROBERT HUGO
zpívá LUCIE KAŇKOVÁ

Putování II.
Za varhanami Slánska

sobota 15. září od 08.15
Varhany v okolí Slaného a ve

 Slaném vám představí

PAVEL ČERNÝ

 Dolní Jirčany
Kostel sv. Václava

středa 12. září v 19.30
Na varhany Karla Schiff nera
postavené roku 1880 hraje

PAVEL ČERNÝ

SLANÝ VELVARY ZLATNÍKY PSÁRY
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Mgr. Jana Krejčová
4. část seriálu „Obce Dolní Jirčany a Psáry v minulých sto letech“, který jsme připravili k letošnímu význam-

nému výročí a oslavám vzniku republiky

1948–1968  Manifestace spojení všeho lidu
Společně jsme již několikrát měli možnost připo-

menout si události uplynulého století v  naší obci 
(lépe, historicky přesněji – v obou našich obcích). Setkali 
jsme se s příběhy, které krátce dokumentovaly počá-
tek století a hrůzné dopady velké války (1900–1918); 
oslavili počátek státní samostatnosti a  prožili děje 
první republiky (1918–1938). V  minulém čísle 
Psárského zpravodaje jsme si připomněli některé 
události převážně válečných let (1938–1948).

V  tomto čísle Vám přinášíme krátký pohled na 
události dvacetiletí 1948–1968. Jak pomyslně stou-
páme na časové přímce, přibývá mezi vámi 

pamětníků. Možná vám tedy následující řádky při-
pomenou to, co jste prožívali sami; těm mladším 
snad přinesou zajímavé informace – obojí je naším 
cílem.

Tentokrát jsem dlouho skládala nápady, abych se 
pokusila zkratkou, několika slovy, vystihnout pod-
statné do krátkého shrnujícího nadpisu. Zvolila jsem 
spojení, které neznamená jen odkaz na vládu komu-
nistické strany, ale snad v sobě nese i duch poválečné 
výstavby, spojení obou obcí do jediné a koneckonců 
i obecné ohromení z událostí konce šedesátých let.

Mnoho již bylo řečeno a napsáno o tom, že o úno-
rovém převratu bylo „rozhodnuto“ již ve volbách 
v roce 1946. Ano, i zde v obou obcích vyhrála jedno-
značnou převahou komunistická strana (v Psárech 
například získala 219 ze 400 hlasů a počtem mandátů 
měla rázem nadpoloviční většinu ve vedení obce). 

Svazující politické směřování státu přineslo do 
vesnic obrovské změny. Jednoznačně jím bylo zalo-
žení jednotných zemědělských družstev a  všech 

okolností s tím spojených. Do vznikajících družstev 
bylo převedeno jmění do té doby existujících družstev 
(elektrárenského a  vodního); těm, kteří nevstoupili, 
byla určena povinnost orat členům JZD pozemky, 
a to pod hrozbou znárodnění strojů – jak víme, to 
byl jen počátek… Již v  následujícím roce začala 
družstva scelovat pozemky (JZD III. typu), na velké 
rolníky byla uvalena nucená správa a  tlak na ně 
vyvrcholil v letech 1952 a 1953, kdy byli tzv. kulaci 
v rámci „celonárodní očisty“ – tzv. akce „K“ – vystě-
hováni z  obcí. Majetek byl zabaven, jejich domy, 
hospodářská stavení a pozemky dostala k využití ve 
většině JZD. Ani to však výsledky hospodaření druž-
stev nijak „neozdravilo“.

V rámci pozvolné výstavby obou obcí se podařilo 
mnohé. Pracovalo se na výstavbě a opravách silnic 
a mostů, byl zaveden místní rozhlas, pokračovalo se 
v  elektrifikaci, byl zřízen poštovní úřad a  na  konci 
našeho období se začalo jednat o výstavbě provozu 
cihelny v Dolních Jirčanech. Některé, i dosti význam-
né, počiny se ale neuskutečnily – například když bylo 
politicky zastaveno jednání o  zřízení samostatné 
školy v  Psárech a  objekt bývalé ozdravovny nebyl 
předán do správy obce, potažmo ani ONV či KNV – 
byly zkrátka potřebnější věci než škola nebo případná 
pobočka dětského domova!

Rok 1960 přinesl velkou změnu, a tou bylo spojení 

obcí Psáry a Dolní Jirčany pod obec jedinou. K finál-
nímu rozhodnutí přispělo pravděpodobně několik 
základních ukazatelů. Psáry měly výrazně větší počet 
obyvatel (Horní Jirčany byly stejným rozhodnutím 
přiřazeny k  Jesenici), argumentem bylo i  to, že zde 
sídlí pošta a funguje prodejna Jednoty a když došlo 
v březnu 1960 ke sloučení zemědělských družstev 
Psáry a Dolní Jirčany do jednoho, a také ke sloučení 
obou vesnických organizací KSČ, bylo rozhodnuto. 
Podle usnesení ONV v Jílovém u Prahy ze dne 3. červ-
na 1960 byly v souladu se zákonem o novém územním 
členění státu Dolní Jirčany spojeny s Psáry v jednu 
obec s názvem Psáry.

Šedesátá léta si Vám dovolím shrnout ve zkratce. 
Vedení JZD bylo tehdy přemístěno do Libře (1961 
došlo ke spojení JZD Nástup Psáry a Družba Libeř), bylo 
vybudováno koupaliště v Jirčanech (1962), proběhlo 
přečíslování domů a  chat (1963), byla dokončena 
studna Na Vápence a opravena vodoteč (1963), v tzv. 
akci „Z“ byla zrekonstruována mateřská školka, zahá-
jilo se připojení vodovodu do jirčanské školy a byla 
zahájena jednání o komplexní rekonstrukci a moder-
nizaci školy. V  červenci 1968 padlo rozhodnutí 
o výstavbě cihelny v katastru obce, výstavba měla 
být zahájena na podzim – ale nebyla…

… a ti, o kterých jsme si mysleli, že jsou naši spo-
jenci, nás vojensky obsadili...
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Škola
Martina Šmerglová, ředitelka MŠ Štědřík

Aktuality z mateřské školky
Vážení rodiče, milé děti,
letošní horké prázdniny se chýlí ke konci a školka 

v pondělí 3. září zase ožije. Opět vás přivítají „zvířát-
kové“ třídy a milé paní učitelky.

Letošní školní rok již nepřinese tolik změn jako 
ten loňský. Organizační členění tříd zůstává stejné, 
nový školní vzdělávací program se osvědčil a dozná 

pouze drobných úprav. Stejně tak budeme pokra-
čovat i v nově nastaveném komunikačním systému 
s rodiči. To ale neznamená, že vše bude stejné jako 
loni – vždy je co zlepšovat.

Máme v plánu více se s dětmi přibližovat přírodě. 
Osvědčil se chov zvířátek ve třídách, v nejbližší době 
přibudou nové záhonky na zahradě, plánován je 
i  výukový kompostér. Environmentální výchova 
v sobě ponese prvky polytechniky, tj. práce s různými 
materiály podporující dovednosti dětí.

V nastavených změnách bude pokračovat i školní 
jídelna. Zavedli jsme nové suroviny, zvýšili jsme podíl 

bílého masa a nově v tomto školním roce budeme 
vařit „Dny mezinárodní kuchyně“.

Malá změna bude i v personálním obsazení školky. 
Nově v týmu přivítáme paní kuchařku a paní učitelku. 
Bohužel nám skončila paní logopedka, ale od října 
bude s  předškolními dětmi pracovat speciální 
pedagožka.

Ačkoliv se dveře školky otevřou poprvé v pondělí 
3. září, chystáme pro nově přijaté děti „Návštěvní 
den“. Stejně jako loni poslední prázdninový pátek 
31. srpna mezi 10 a 12 hodinou mohou nově přijaté 
děti se svými rodiči přijít do školky, do své třídy. 
Seznámí se s prostředím třídy, uloží si své věci, poznají 
paní učitelky.

Rozdělení dětí do tříd (jmenné seznamy) bude 
viset poslední srpnový týden ve vitrínce mateřské 
školy na Štědříku.

Těším se, co nového nám nadcházející školní rok 
přinese.

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Příměstské tábory aneb jak zatočit s nudou
Ne vždy mají rodiče možnost strávit s dětmi celé 

prázdniny, ne všechny děti mohou být v  létě stále 
na cestách. Proto naše lektorky, tři Renaty, Monika 
a Kája, přes rok paní učitelky, opět jako v předchozích 
letech připravily lákavé prázdninové programy. 
Tentokrát všechny tři turnusy příměstských táborů, 
které měly tábořiště v Mozaice, zaštítila jako organi-
zátor obec Psáry – celkem se podařilo zajistit bezva 
prázdninové vyžití pro 50 dětí školního věku!

Každý ze tří týdnů byl zaměřen trochu jinak, ale 
pokaždé si děti celodenní program užívaly plnými 
doušky – ať již při hrách, tvoření, koupání či výletech. 
Děkujeme dětem za báječnou atmosféru, lektorkám 
za ohromné nasazení a všem přejeme, aby se v září 
vrátili do školy plni nových zážitků i sil!
Z táborového deníku

Poslední den začal velkými přípravami na divadelní 

představení, které si pro nás připravili 
Vojta A., Vojta B., Kryštof a Tom. Ostatní děti hned 
ráno vyrazily na ostružiny, které jsme použili při 
pečení muffinů a buchty. Každý si dnes z kouzelné 
krabičky vytáhl malý dáreček. Po zdařilém divadelním 
představení jsme se šli zchladit stříkacími pistolkami 
a už byl čas na oběd. K obědu nám dnes připravili 
zeleninovou polévku a kuřecí plátek s bramborem. 
Odpoledne jsme společně vyšlápli do Laguny, kde 

jsme si připravili ohniště na večer, podívali jsme se 
na zvířátka a zahráli si na hřišti. Po cestě nemohla 
chybět oblíbená zmrzlina v pekárně! Večer jsme se 
sešli v Laguně u ohně. Přišly za námi i děti z Laguny. 
Společně jsme si opekli špekáčky, chleba a dokonce 
i marshmallow. Některé děti a  rodiče zůstali i přes 
noc v  našem „stanovém městečku“, které jsme si 
postavili u hřiště. Počasí nám přálo a ve stanech se 
nám spalo báječně. Byl to moc prima večer i noc.
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Renáta Dlouhá

Prevence ve škole není nikdy dost
Než problémy ve výchově a vzdělávání dětí řešit, 

je lepší jim předcházet. A to je možné mnoha způsoby 
a metodami.

V rámci výuky jednotlivých předmětů učitel zařa-
zuje prevenci do různých činností. Vždyť i při výuce 
vyjmenovaných slov si lze připomenout, že netopýr, 
slepýš, sysel, výr či vydra patří mezi ohrožené a tedy 
chráněné živočichy. Při matematických operacích lze 
zase manipulovat s financemi. Učí-li se žáci poznávat 
lidské tělo, jistě žádný učitel neopomene vložit téma 
škodlivosti kouření a  závislosti nejen na nikotinu. 
V  každém předmětu lze tedy preventivně působit 
na předcházení nežádoucím jevům.

Jednou z možností jsou také takzvané třídnické 
hodiny či „chvilky“, kdy je možné reagovat na aktuální 
problémy a řešit je společně s třídou. Reakce učitele 
na nevhodné chování je velmi důležitá, společné 
řešení každého i malého problému a důsledné trestání 
nevhodného chování přispívá k dobrému třídnímu 
klimatu.

Předcházet závažným problémům ale lze i zařa-
zováním speciálních preventivních programů do 
vyučování.

V rámci prevence rizikového chování v  sociální 
oblasti například učitelé Základní školy Amos využívali 
v uplynulém školním roce metodiku Kočičí zahrada. 
Formou řízených rozhovorů, diskuzí a her tato meto-
dika rozvíjí sociální dovednosti dětí, což by mělo 
nejen pozitivně ovlivnit soužití ve třídě, ale připravit 
žáky i na nejrůznější životní situace.

Jak jsme již informovali, na podzim navštívila naši 
školu „Zdravá 5“ a děti si připomněly, které potraviny 
jsou důležité a  patří do zdravého jídelníčku nebo 
kterým potravinám by se naopak měly vyhýbat. Nejen 
rodina, ale i  škola by měla vést děti ke zdravému 

životnímu stylu a  snažit se předcházet jejich 
obezitě.

V zimě lektorky organizace Proxima Sociale dětem 
připomněly, jak bezpečně zacházet s  počítačem 
a především jak bezpečně využívat internet. Což je 
žhavé téma, protože počítače se stávají nejen součástí 
života, ale i výuky a vzdělávání dětí.

I na jaře kladla škola důraz na prevenci. Dalším 
tématem byla doprava. Děti se stávají součástí sil-
ničního provozu od narození a naučit se bezpečně 
chovat na silnici, ať jako chodec, cyklista, spolujezdec 
v autě nebo jiný účastník, je velmi důležité. Děti cíleně 
získávají základní informace již od mateřské školy 
formou her i poučováním při výletech. Na to navazuje 
i první stupeň základní školy, kde se navíc dopravní 
výchova stává součástí nejprve předmětu prvouka 
a následně předmětu člověk a jeho svět. Často ale 
bývá velmi účinnou prevencí negativní zážitek. 
A  právě na to sází zábavný dopravně-preventivní 
program, který měli možnost prožít si v  dubnu 
i všichni naši žáci. Děti na promítacím plátně viděly 
nejrůznější nebezpečné situace, do kterých se mohou 
dostat na silnici, cyklostezce i v cykloparku, pokud 
nebudou dodržovat pravidla. A tyto promítané situ-
ace měly možnost zhlédnout i s jejich následky, což 
prožitky dětí ještě umocnilo. Všechny velmi zaujala 
také interaktivní hra, ve které hlasovacími kartami 
ovlivňovali chování virtuálního cyklisty a tím odpo-
vídali na nejrůznější otázky. Pokud na otázku děti 
neodpověděly správně, program byl zastaven 
a  danou situaci si děti formou scénky zahrály. 
Zkoušely si nejrůznější řešení i  s jejich následky 
a správnou odpověď si samozřejmě rovněž ověřily. 
Velmi přínosný byl i důraz kladený na ohleduplnost 
k ostatním účastníkům silničního provozu.

V uplynulém školním roce samozřejmě nebyla 
opomíjena finanční gramotnost. Svět financí a ori-
entace v něm je důležitou složkou výchovy a vzdělání 
dětí. Finance jsou součástí především matematiky 
a prvouky (ČaSu). Pro menší žáky navíc škola pozvala 
v květnu Divadlo Pod kloboukem, kdy měly děti mož-
nost seznámit se zábavnou formou s některými pojmy 
ze světa financí a inscenace „Evelínko, neutrácej tolik!“ 
odpověděla na spoustu otázek. Například co je to 
bankomat? K  čemu využíváme platební kartu? 
Můžeme utratit všechny vydělané peníze? A co člověk 
musí ze svých příjmů zaplatit? Na všechny tyto otázky 
a spoustu dalších v malé divadelní hře odpovídaly 
slepice Evelínka a Květuška. Děti se nejen pobavily, 
což potvrzoval neustálý smích, ale i poučily. A protože 
to třeba pro třeťáky bylo už jen zábavné opakování, 
je třeba si připomenout motto: „Opakování je matka 
moudrosti.“ A  to ve světě financí možná platí 

dvojnásobně!
Preventivní programy zakončil Branný den. 1. červ-

na si nejprve žáci a  učitelé na všech budovách 
Základní školy Amos vyzkoušeli případnou evakuaci 
budov při požárním poplachu, a poté všichni vyrazili 
místo zpět do lavic oslavit Den dětí na jirčanské hřiště, 
kde byli na zvídavé dotazy připraveni hasiči, městští 
strážníci, záchranáři, vojenští veteráni – parašutisté 
a  asistenční pes se svou cvičitelkou. Děti musely 
nejen předvést policistům, že umí bezpečně přejít 
silnici, ale učily se i poradit si v nejrůznějších nároč-
ných situacích nebo třeba umět pomoci komukoli 
v nesnázích.

Možná některé poznatky a  dovednosti nabyté 
v uplynulém školním roce děti využijí již o letošních 
prázdninách. Každopádně v tom následujícím pod 
vedením učitelů jistě získají spoustu dalších.

Monika Mrkvová

Příměstský tábor v zelené škole
Již třetím rokem se uskutečnil příměstský tábor 

s Janou Chvapilovou a Monikou Mrkvovou, tentokrát 
nově v zelené škole.

I letos si děti užily mezi novými kamarády spoustu 
zábavy. Vyzkoušely si obří bubliny, netradiční výtvarné 
techniky jako kreslení temperou s  balonky nebo 
malbu na plot. Velké poděkování patří i paní Veronice 
Horákové, která děti provedla světem floristiky, a ty 
si pak mohly vyzkoušet zasazení květiny, kterou si 
odnesly domů.

Pro veliké odvážlivce byla připravena stezka odva-
hy a  nocování ve školce, které jsme si zpříjemnili 
opékáním buřtíků a zpíváním u kytary.

Po celou dobu tábora si děti užívaly dostatek 
sportovních soutěží a  pohybových aktivit. 
Nezapomněli jsme ani na lesní skřítky, kterým jsme 
jako každý rok připravili domečky z pokladů lesa.

Na závěr týdne se mohly děti těšit na karneval 
s diskotékou a velkou porci zmrzliny, kterou dopro-
vázela ovečka Shown a její psí kamarád.

Pevně doufáme, že si děti i letos příměstský tábor 
užily stejně jako my.
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Klub Mozaika – odpočinek, zábava, rozvoj 
talentu i školní příprava

Provozování volnočasového klubu Mozaika pře-
vzala obec Psáry od ledna 2018. V  první polovině 
roku jsme pokračovali v  aktivitách, na které děti 
i dospělí byli v Mozaice zvyklí, přidali jsme pondělní 
doučování s Janou.

Od září program Mozaiky výrazně rozšíříme, kromě 
odpoledního klubu a doučování zde naleznete krou-
žek jógy pro děti, cvičení pro rodiče s malými dětmi, 
kreativní dílnu, angličtinu nebo třeba počítačový 
kroužek. Děti se mohou těšit i  na jednorázové 

workshopy, kde si vyzkouší širokou škálu nejrůzněj-
ších aktivit! A samozřejmě i nadále budou v podve-
černích hodinách v Mozaice probíhat pohybové lekce 
pro dospělé.

Jelikož obec Psáry získala dotaci na vybudování 
dalších učeben pro volnočasové vzdělávání, část 
aktivit klubu Mozaika bude nově probíhat právě 
v  nově zrekonstruovaných prostorách ve 2. patře 
obecního úřadu (např. řemeslná dílna, IT učebna a. j.)

Kompletní program na nový školní rok bude 
zveřejněn do konce srpna a od září bude spuštěno 
přihlašování. Aktuální informace naleznete na FB 
profilu Mozaiky a na www.psary.cz.

Veškeré aktivity Mozaiky bude od září koordinovat 
Ing. Daniela Fremuntová, kterou některé děti již znají 
z kroužků jógy a dětského cvičení.

Ing. Daniela Fremuntová
Daniela vystudovala VŠE. 

Před mateřskou dovolenou 
pracovala v  mezinárodní 
telekomunikační firmě a ve 
volném čase i  jako instruk-
torka powerjógy. Na mateř-
ské dovolené pomáhala 
založit MC Pohádka v Jesenici 
a RC Baráček ve Vestci, vedla 
kurzy i  v  RC Domeček 
v  Dolních Jirčanech. 
Instruktorský certifikát získa-
la v  programu Instruktor 
hatha jógy při FISAF a dále absolvovala řadu kurzů 
a  seminářů z  oblasti jógy, zdravé výživy, výchovy 
i komunikace (např. Metodika cvičení rodičů s dětmi, 
Jógová terapie dětí, Psychomotorické hrátky, …).

Je vdaná a  má dva syny – Mikuláše a  Maxe. Více 
o Daniele a její práci najdete na www.jogalovanky.cz.

V současnosti se věnuje hlavně vedení lekcí jógy 
pro děti i dospělé a svému projektu Jógalovánky, 
který má za cíl inspirovat ke společně trávenému 
času dětí s rodiči – tedy hraní, cvičení a tvoření. Od 
září bude mít v  klubu Mozaika kromě cvičení na 
starost i koordinaci volnočasových aktivit, přihla-
šování a  také rozšiřování programové nabídky. 
Těšíme se na spolupráci!

Kontakt: mozaika@psary.cz

Petra Honková

Prázdninová školka s Klubíčkem 2018
Již pátým rokem Rodinné centrum Domeček 

pořádalo v létě prázdninový program pro děti, které 
jsou ještě příliš malé na tábor jako takový. Čtyři týdny 
v  červenci, každý všední den od 8 do 16 hod., tak 
mohly děti prožívat se svými vrstevníky malá i velká 
dobrodružství. Tematicky jsme se letos věnovali 
pohádkovému světu. Procestovali jsme pohádkou 
o  Koblížku, o  kůzlátkách, o  Dlouhém, Širokém 
a Bystrozrakém a poslední týden jsme se věnovali 
pohádce o Královně Koloběžce. Kromě spousty her, 
tvoření a  sportu jsme každý týden podnikli i  malý 
výlet, na který síly a nožičky i těch dvou a tříletých 
stačily.

První, zkrácený týden jsme s dětmi navštívili psár-
skou pekárnu, kde jsme si dali zmrzku a koupili koláče 
na odpolední svačinu. Druhý den jsme se jeli povozit 
na kobylce Lindě do mini zoo v  areálu Domova 
Laguna. Druhý týden jsme zjistili, kolik je různých 
druhů plazů u  chovatelky v  Horních Jirčanech. 
Navštívili jsme opět mini zoo v Domově Laguna, kde 
jsme si prohlédli místní zvířátka a znovu se povozili 
na kobylce Lindě. Nakonec jsme navštívili dvě krásná 
hřiště ve Vestci a opět jsme týden zakončili návštěvou 
místní cukrárny. Třetí týden se děti koupaly v bazénku 
na zahradě, kde jsme strávili celý den i  s  obědem 
pod širým nebem. Středu jsme již tradičně strávili 
v Domově Laguna a další den jsme vyrazili na pěší 
výlet na rozhlednu Pepř nedaleko Jílového u Prahy. 
Některé děti vystoupaly až na vrchol rozhledny 
a mohly se tak pokochat výhledem do okolí. Poslední 
týden byl hlavně ve znamení celodenního výletu do 
okolí Křivoklátu, kde jsme navštívili krásný lesní areál 
s dětskými hřišti. Slunečné počasí nás přimělo strávit 
alespoň jeden den u  bazénu a  předposlední den 
jsme jeli opět do areálu Domova Laguna, kde jsme 

kromě projížďky na kobylce Lindě strávili čas u ohýn-
ku, na kterém jsme si na rozloučenou opekli buřty 
k obědu.

Celý měsíc si děti velmi užily a my lektorky s nimi. 
Už teď se těšíme na příští rok!

Krásný zbytek prázdnin přejí Petra, Péťa, Kája a Jana
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Mgr. Jiří Kučera

Mikrojesle Rafík – péče o ty nejmenší
Už více než rok poskytuje Rodinné centrum 

Domeček v naší obci specifickou službu péče o dítě 
v mikrojeslích. Tento pilotní projekt podpořený dotací 
MPSV ověřuje, zda a za jakých podmínek je možné 
službu rodičům nabízet. Jedná se o  skupinku čtyř 
malých dětí, o  které pečuje jediná vychovatelka 
(chůva). Hlavním garantem celého projektu je Mgr. 
Jiří Kučera, speciální pedagog a projektový manažer. 
Provoz jsme nastavili od 7.30 do 16.30  hod. 
Vychovatelky se přes den u dětí vystřídají. Děti mohou 
být do této malé skupinky přijímány již od dovršení 
půl roku svého věku. Některé maminky chtěly využít 
službu i v případě takto malých dětí, třeba jako péči 
o dítě na malou část dne. Nakonec to však nebylo 
potřeba. Většinou se věk dětí nyní pohybuje od cca 
20 měsíců do 3 let. Mikrojesle rodiny nejčastěji vyu-
žívají před přijetím dítěte do mateřské školy. Z mik-
rojeslí děti také přecházejí do dětské skupiny, která 
je velmi podobným zařízením, jen s tím rozdílem, že 
má možnost přijímat děti od 1 roku a může je mít 
v  péči i  po dovršení 5 let, což v  mikrojeslích není 
možné.

A jaký je program? Od ranního kroužku až po 
odpolední aktivity jsou děti doprovázeny při prvních 
krůčcích mezi vrstevníky. Ranné kontakty s druhými 
dětmi, základní hygienické návyky, rozvoj vztahu 

k hudbě, k pohybu, rozvoj motoriky, 
obratnosti, rozvoj estetického vnímání, podpora 
samostatnosti, základní návyky ať už v oblasti sebe-
obsluhy nebo také bytí s druhými lidmi a komunikace 
s  nimi. Nabízíme více než jen hlídání. Nabízíme 
program, nabízíme odbornost našich vychovatelek. 
Díky štědré dotaci státu, kterou se nám podařilo 
získat, můžeme kvalitu drahého špičkového zařízení 
nabízet za minimální cenu. 
A jak ten rok vypadal?

Děti se naučily opravdu hodně. Přes zvykání 
„nováčků“, slzy při loučení, prvotní nejistotu se děti 
pozvolna a bezpečně adaptovaly v novém prostředí 
bez rodičů nablízku. Pomohly nám k tomu pravidelné 
činnosti a rituály, které dodaly dětem jistotu, že vše 
má svůj rytmus a řád. 

Některé děti odložily plenky přes den i na spaní, 
jiné odložily dudlíky a  lahvičky, upevnily si zásady 
stolování, hygieny a navykly si na pravidelný odpo-
činek po obědě. 

Společně i  samostatně si procvičovaly hrubou 
motoriku při tělovýchovných chvilkách ve třídě, na 
opičí dráze, venku na hřišti. Během prvního půlroku 
se postupně seznamovaly s  různými rukodělnými 
i výtvarnými činnostmi, při kterých rozvíjely jemnou 
motoriku a tvořivost. Učily se držet správně tužku, 

používat pastelky, ště-
tec a  barvy, zkoušet 
trhat, stříhat a  lepit 
papír, pracovat 
s modelínou a pískem. 
Starší děti si procvičo-
valy své dovednosti 
při náročnějších čin-
nostech a  pomáhaly 
nám s  péčí o  menší 
děti. 

Čas jsme si zpříje-
mňovali také hudeb-
ními chvilkami. 
Procvičovali jsme 
základní lidové písnič-
ky a  učili se písničky 
nové spojené s probí-
raným tématem. Děti 
zkoušely písně doplnit 
nejen zpěvem, ale 
i hrou na rytmické nástroje. Během celého roku jsme 
si přibližovali různá témata a upevňovali je nejrůz-
nějšími aktivitami (jazykové, pohybové, výtvarné, 
hudební, ...). Společně jsme prožívali svátky a připo-
mínali si zvyky a významné dny, které dětem pomáhají 
orientovat se v čase.

V druhé polovině roku se již všechny děti naplno 
adaptovaly a  začaly spolu navazovat intenzivnější 
kontakt při hrách. Vznikla malá parta, kde se děti 
bezvadně znají jménem, vzájemně na sebe čekají 
a těší se, až jim přijde další kamarád.

Ve spolupráci s MŠ Štědřík jsme mohli shlédnout 
hezká divadelní představení v blízkosti naší školky.

Během roku jsme si udělali několik výletů, které 
si děti užily. Byla to návštěva hřišť v okolí, prohlídka 
místního kostela v  Dolních Jirčanech u  příležitosti 
svátku sv. Václava, výlet do Laguny na zvířátka, do 
tělocvičny v Laguně, do muzea v Jílovém u Prahy na 

výstavu betlémů, 
výlet do Jílového 
a  návštěva tamního 
kostela u  příležitosti 
Noci kostelů, návštěva 
zooparku nebo zájezd 
do Kladna. 

Velkým přínosem 
se pro nás stala zpro-
vozněná zahrada 
u fary, kde děti mohou 
trávit čas na velkém 
prostoru a  čerstvém 
vzduchu. Pro zpestře-
ní pobytu mají na 
zahradě také dvě hou-
pačky, skluzavku 
a větší pískoviště. Pro 
letní měsíce jsme 
zprovoznili bazének 
na osvěžení.

Velice děkujeme rodičům za pomoc při úpravě 
zahrady, podporu a poskytnuté dary do školky i na 
zahradu. Přeci jen na to již dotace nebyla. Ceníme si 
jejich důvěry a skvělé spolupráce. 

A co nabízíme. Můžete se u nás registrovat. Určitě 
máme prostor přijmout děti na krátkodobé pravidelné 
i  nepravidelné hlídání v  odpoledních hodinách. 
Některé děti odcházejí s rodiči po obědě a odpoledne 
od cca 13.00 do 16.30 hod. můžeme děti rodičům 
pohlídat. To, že se oba rodiče musí registrovat jako 
podpořená osoba v projektu je trochu více admini-
strativně náročné, ale za to mají možnost za 35,- Kč 
si nechat pohlídat dítě až na 4 hodiny a to je to, co 
zatím mnoho rodičů nevyužilo. Místa pro celodenní 
docházku jsou momentálně obsazená, ale vždy, když 
se uvolní, dáme vědět na obecním webu. Pokud máte 
zájem, pište na e-mail michael@kucerovic.cz nebo 
volejte 775 294 000. 
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Jarní a letní zásahy jirčanských hasičů
Již v průběhu jarních měsíců se dobrovolní hasiči 

z Dolních Jirčan připravují na náročné požáry lesů 
a polí. Reagujeme tak na možné komplikace v sou-
vislosti s nadměrným suchem. Největším nebezpečím 
pro nás není však nedostatek vody, ale překážky na 
komunikacích v podobě nevhodně zaparkovaných 
vozidel či obtížně průjezdné a  neudržované lesní 
cesty. Vždy si s průjezdem techniky poradíme, avšak 
požár se z  důvodu prodlení většinou dále rozšíří 
a zásah se tak komplikuje. Nejčastější příčinou požárů 
v  lese bývá neopatrnost či úmyslné zapálení. Při 
požáru polí to bývá technická závada na zeměděl-
ských strojích či taktéž neopatrnost.

Příkladem byl požár lesa ve Psárech, směrem ke 
Zdence. Cesta byla stále užší, poslední stoupání pouze 
pro pěší. Celkem se vytvořilo 200 metrů hadicového 
vedení. Ve svahu několik dní doutnal požár kořenů 
a  hrabanky. Vše se muselo důkladně prozkoumat 
termo kamerou a vyhledávat skrytá ohniska, která 
mohou být od sebe vzdálena i několik desítek metrů. 
Následně se musely odkopat kořeny a mocně prolévat 
vodou, aby nedošlo k opětovnému vznícení. Hasiči 
dostali pěkně zabrat. Ve vysoké okolní teplotě a při 
fyzickém nasazení síla rychle ubývá a kolaps z horka 
není ničím výjimečným. Další požár lesa jsme likvi-
dovali na Radlíku, stejně jako požár louky ve Psárech. 
Hořelo i  na Pražském okruhu. První zásah se týkal 
požáru tahače, převážejícího osobní auta, druhým 
požárem byla poškozena kabina dodávky.

Požárů obytných domů naštěstí nebylo příliš. První 

byl požár živého plotu ve dvorku rodinného domku 
ve Psárech a dalším požár vybavení místnosti domu 
v Dolních Jirčanech. Zde jsme provedli pouze odvě-
trání místností, požár uhasili první zasahující přísluš-
níci PČR.

Nejčastěji však vyjíždíme k technickým zásahům. 
Jedná se hlavně o dopravní nehody, zasypání nafty 
vyteklé na komunikaci a záchranu zvířat. Díky před-
určenosti na zásahy u dopravních nehod zasahujeme 
od Vestce přes Pražský okruh až na Prahu-východ. 
Od malých ťukanců až po vážné dopravní nehody. 
Třeba jako v Jesenici u Prahy při dopravní nehodě 
se zraněním dvou osob.

Stále častěji zachraňujeme zvířata. Několikrát jsme 
ve spolupráci s  občany zachraňovali malé kačky 
z usazovací nádrže v Dolních Jirčanech a posledním 
výjezdem byla záchrana srny. Ta byla několik dní 

uvězněna ve stavební jámě chaty Na Babě, kde byla 
již několik dní a moc se nebránila. Po vytažení byla 
vypuštěna zpátky do přírody a jáma byla zajištěna.

Zásahy provádíme stále častěji a jako dobrovolní 
hasiči se na ně pravidelně připravujeme školením 
a  náročným výcvikem. Letos jsme cvičili zásahy 
s  dýchací technikou v  podzemních prostorách 
v Jílovém a nově, ve spolupráci s Asociací dobrovol-
ných záchranářů Vestec, jsme se zúčastnili náročného 

cvičení SOS Extreme 2018. V prostoru tunelu bývalé 
raketové základny byla připravena hromadná doprav-
ní nehoda osmnácti osobních automobilů a  dvou 
autobusů. Jeden z autobusů byl plný vězňů, zásah 
byl tedy kompletně určen pro všechny složky IZS. Po 
celou noc měly týmy hasičů a záchranářů co dělat.

Částečně obnovujeme výbavu, a  tak jsme díky 
našemu zřizovateli OÚ Psáry dostali nové přilby pro 
dokonalou ochranu hasičů. Stále více práce věnujeme 
údržbě zásahového automobilu a zbrojnice, do které 
stále teče střechou. Ta byla sice již několikrát opra-
vována, ale voda si cestu vždy najde. Zásahové vozidlo 
zatím drží, letos se vyměňovala jen vodní pumpa 
v motoru. Střední cisterna tohoto druhu je pro naši 
jednotku velice vhodná díky své rychlosti a schopnosti 
průjezdu v různorodé zástavbě v našich obcích. Velká 
cisterna je pro naše použití nevhodná, většinou 
bychom neprojeli vzhledem k úzkým cestám. Bohužel 
se právě na ni nejvíce vážou poskytované dotace. 
Stále doufáme, že se jednou přece jen dočkáme nové 
zbrojnice pro svou výjezdovou jednotku i s novým 
hasičským vozidlem. Není to jen pro nás, pro dob-
rovolné hasiče, ale samozřejmě pro občany našich 
a  okolních obcí. A  jak víte, náš rozsah je opravdu 
velký.
A na závěr jen to nejlepší

Blahopřejeme našim hasičským kolegů oceněným 
vyznamenáním Za statečnost. Jedná se o  Tomáše 
Hrachovce ze Zvole, Milana Korotvičku z  Jílového, 
Jaroslava Přibyla z Dolních Jirčan a Ladislava Buriána 
z Dolních Jirčan. Posledně jmenovaný stihl vstoupit 
i do stavu manželského, přejeme tedy mnoho štěstí, 
lásky a pohody.

Na jaro a na léto je toho docela dost, co se stalo 
v našem hasičském sboru, co říkáte?

Krásný zbytek léta přejí jirčanští hasiči
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Ing. Drahomíra Kolmanová

Kompost – královská součást zahrady
Odvezli byste do sběrného dvora nepotřebné zlato nebo šňůru perel po babičce? Odvážíte 

tam anebo dokonce do lesa posekanou trávu, větve a hnijící jablka? Škoda… uvidíte!
Biologicky rozložitelný odpad je termín užívaný 

i  v  Zákonu o  odpadech, ale většina lidí už ví, že 
o „odpad“ tu rozhodně nejde. Co je to odpad? Věc, 
kterou už nepotřebujeme a jíž je logické se zbavit… 
Jenže posekaná tráva, odumřelé části rostlin, vytrhané 
plevele a další organické zbytky ze zahrady a kuchyně 
nejsou odpadem, ale cennou surovinou. V přirozeném 
cyklu se organické zbytky rostlin navracejí do přírod-
ního koloběhu a jsou zdrojem živin pro všechno živé. 
V půdě působí miliony mikroorganismů a drobných 
živočichů, např. bakterie, houby, hmyz, larvy, a také 
známí pomocníci – žížaly. Spolu tvoří přírodní čisticí 
jednotku. Nebýt jich, zasypalo by nás tu listí ze stromů, 
prach a usazeniny ze vzduchu a obklopovala by nás 
vysoká suchá tráva, odumřelé stromy a suché větve 
keřů. Čisticí jednotka je naštěstí pořád v čilém pra-
covním nasazení v  přírodě i  na naší zahradě. Za 
přiměřeného tepla a  vlhka a  při dostatku kyslíku 
dokáže proměnit obrovské množství zbytků v zeminu, 
ve které žijí rostliny – nepostradatelná součást eko-
systému naší planety. Za dobrých podmínek doká-
žeme získat kvalitní kompost již za 8–10 týdnů.

Co je k tomu potřeba? Organické zbytky rostlin, 
kyslík, teplo a voda. Toto vše dodá i našemu kompostu 
většinou příroda sama, až na kyslík, nutný pro dýchání 
čisticí čety. Hlubší vrstvy jej potřebují také, proto je 
dobré kompost po zahřátí přeházet.

Proč kompost? Měla by ho mít každá zahrádka,  
ani náš byt nemůže mít jen reprezentativní obývák, 
ale potřebujeme i kuchyni, koupelnu a záchod.

V kompostu pečlivě a zodpovědně zpracováváme 
organické zbytky z  vlastní zahrady a  vytváříme 
tak kvalitní surovinu, která uspokojí hned několik 
jejích zásadních potřeb:

 y Udržuje a  zlepšuje strukturu půdy: Je důležité 
vylehčovat půdu kompostem a  udržovat nebo 
dokonce zlepšovat její vlastnosti, zejména pro-
pustnost pro vzduch a vodu, schopnost zadržovat 
vodu a zpřístupňovat ji rostlinám a mikroorgani-
zmům, a  podporovat život mikroorganizmů 
v půdě. Vpravdě nutné je to zejména v oblastech 
s jílovitými půdami.

 y Působí jako preventivní prostředek na posílení 
přirozené imunity a jako léčivo: Vlastní kompost 
je pro rostliny účinným prostředkem, který posiluje 
přirozenou imunitu půdy. Vrací jí informace o jejích 

vlastních škůdcích, chorobách a dalších neduzích. 
Působí jako obdoba lidského očkování. 

 y Pokud přidáte do kompostu hnůj, vznikne kvalitní 
přírodní hnojivo.

 y Na přeházeném kompostu vypěstujete výborné 
cukety, dýně, celer nebo brambory…

Jak založit kompost
Zvolte stinné místo v  odlehlejší části zahrady. 

Trávu po posekání nechávejte mírně proschnout 
v tenčí vrstvě, teprve pak ji uložte na kompost. Vrstvy 
trávy na kompostu prokládejte štěpkou, tj. drcenými 
větvemi, nebo suchým listím, které si na podzim 
nechte stranou, případně slabými vrstvami staršího 
kompostu nebo zeminou ze záhonu. Tím zároveň 
naočkujete do kompostu žádoucí mikroorganizmy. 
Výborná jsou v  kompostu také hnijící jablka nebo 
jiné domácí ovoce – zapojí se do procesu kompos-
tování, dodají vlhkost a přilákají užitečné žížaly. 

Kompost je potřeba přehazovat. Vedle kompostu 
si ponechte místo, kam jej přeházíte – zabere mno-
hem méně místa než kompost čerstvě založený. 
Překopáním vyměníte pořadí vrstev a  dodaným 
kyslíkem zaktivujete mikroorganizmy. Na přehozený 
kompost již další suroviny nepřidáváme, v  jeho 
původním místě založíme kompost nový.
Jaké komplikace mohou nastat?

Při vysoké vrstvě čerstvě posekané trávy se hro-
mada zapaří, zahřeje a nepříjemně páchne. Nastalo 
nežádoucí kvašení, které se projevuje i velmi nepří-
jemným zápachem.

V kompostu se možná usídlí myši – v kompostu 
neškodí, vracejí mu spotřebovanou část ve vylouče-
ném hnojivu. Mají přirozené nepřátele – kočky, psy 
atd. Mohou se tam usídlit i ježci nebo slepýši. Prosím 
nebojte se jich, neškodí, naopak pomáhají, třeba 
i proti slimákům.

Vysoká tráva a nenadrcené větve nejsou vhodné 
ke kompostování. Jejich rozklad trvá dlouho.

Zvláštní druh kompostu je tzv. vermikompost, 
založený na činnosti žížal. Doma vznikne přirozeně 
kombinace. Při přehazování kompostu můžete přen-
dat část žížal do nového kompostu, který je dobré 
hned založit.

Rychlost zpracování ovlivňují dva důležité faktory, 
teplota a vlhkost. Za mrazu a velkého sucha je kom-
postování pomalé. Ale výsledek stojí za to. 

Ing. L. Pavlíček – KPŽ

Kvalitní podzim života (KPŽ) je tu pro vás
Život člověka se odvíjí v různých etapách. V urči-

tých obdobích člověk disponuje silou a  možností 
postarat se sám o sebe, případně i druhé lidi. S při-
bývajícím věkem však sil ubývá a  člověk je více či 
méně závislý na pomoci druhého. V tomto momentě 
nabízí pomocnou ruku rodina, ale v mnoha případech 
tomu tak není; potom je nutné nabídnout potřebnou 
pomoc z jiného zdroje, a tím jsou například následující 
organizace:

Kvalitní podzim života, z. ú. – nestátní nezisková 
organizace

Organizace je registrovanou sociální službou. 
Zabývá se péčí o seniory v domácím prostředí v loka-
litách Praha–západ, Praha–Libuš a  Písnice. Rozsah 
poskytovaných činností vychází ze zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílovou skupinou 
jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby 
s chronickým onemocněním a osoby s chronickým 
duševním onemocněním. V současné době byla pro 
velký zájem navýšena kapacita a počet osob v přímé 
péči činí 80 klientů.

Služby KPŽ s. r. o. – sociální podnik
Společnost Služby KPŽ s. r. o. byla založena v roce 

2016 dvěma subjekty, a to Lenkou Klestilovou (60 %) 
a ústavem Kvalitní podzim života, z. ú. (40 %). Záměrem 
zakladatelů bylo oddělit komerční činnosti ústavu od 
sociálních služeb. Služby KPŽ s. r. o. tak v roce 2016 
převzaly od NNO služby týkající se rozvozů obědů pro 
seniory v lokalitách Praha–západ a Praha a dále realizaci 
úklidových služeb v administrativních budovách.

Tyto organizace však svou činností zajišťují i pomoc 
rodinám, které vlivem svých pracovních povinností 
nemohou svému staršímu členovi poskytnout celo-
denní péči.

Organizace Kvalitní podzim života je neziskovou 
organizací, která většinu svého zisku vrací do sféry 
své činnosti, a to na základě ekonomických zákonů, 
které se promítají do všech sfér konání člověka.

Kvalitní podzim života,  z.  ú. je zrovna tak jako 
většina takto orientovaných společností z velké části 
odkázána na pomoc, a to jak finanční, tak materiální, 
která je získávána od sponzorů – Nadace Olgy 
Havlové, dále Agrofertu a letos ČEZ,  jakož i formou 
dotací či grantů.

Tyto finanční prostředky jsou pak vkládány do 
zajišťování prostředků a  služeb potřebných pro 
zajištění široké škály činností – zejména provozu 
autoparku – ve prospěch klientů organizace, a tím 

tak umožňují šťastnější a spokojenější prožívání jejich 
stáří.

Jednou z  řady činností je i  poskytování služby 
zahrnující půjčovnu zdravotních a kompenzačních 
pomůcek, jejímž účelem je zapůjčení pomůcek 
s vysokou pořizovací cenou jednotlivým klientům za 
cenově přijatelný poplatek na dohodnutou dobu. 
Služby této půjčovny nejsou určeny pouze pro kli-
entelu KPŽ, ale slouží i  širší veřejnosti, např. lidem 
po úrazech.

Pořízení těchto pomůcek by nebylo možné bez 
finančního přispění sponzorů, zejména Nadace Olgy 
Havlové. Veškeré informace je možné získat na 
webové stránce www.kvalitnipodzimzivota.cz.

Tímto článkem bych chtěl upozornit na společen-
sky záslužnou činnost organizace Kvalitní podzim 
života,  z.  ú. a  Služby KPŽ s.  r.  o. – sociální podnik, 
neboť i když se jedná o neustálý životní koloběh, je 
zajímavé, že mnoho lidí v  produktivním věku si 
neuvědomuje, že v  budoucnu se mohou ocitnout 
v  situaci, kdy i  oni budou potřebovat pomoc 
druhých.

Hledáme pomoc při trénování gymnastiky
pro HOP Dolní Jirčany

Trénujeme několikrát týdně v Psárech v prostorách
Domova Laguny.

Požadujeme:
• Parťáka do týmu lidí, kteří mají rádi sport
•• Spolehlivost a zodpovědnost
• Dlouhodobou spolupráci (min. 1 rok)
• Trenérské osvědčení výhodou, nikoliv podmínkou 

Kontakt: Lenka Dostálková 720 755 441
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Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice za období 
od poloviny května do poloviny července 2018

 y 15. května v odpoledních hodinách přijala hlídka 
MP oznámení o  nálezu klíčů v  zámku vstupní 
branky na pozemek jednoho rodinného domu 
v ulici Ve Stráži. Přivolaní strážníci zjistili, že dům 
je uzamčen a  majitel si pouze zapomněl klíče 
v zámku. Hlídka MP s pomocí souseda telefonicky 
vyrozuměla majitele a ten si klíče u svého souseda 
po příjezdu domů vyzvedl.

 y 18. května v  ranních hodinách vyjížděla hlídka 
MP do ulice Na Stráni, kde došlo ke zřícení zdiva 
lemujícího pozemní komunikaci. 
Strážníci po příjezdu na místo 
zjistili, že při pádu zdiva 
nedošlo k žádnému zranění 
osob ani škodě na majetku. 
Poté odstranili z  vozovky 
sutiny a zajistili průjezdnost 
komunikace. Místo ohradili 
páskou proti vstupu nepo-
volaných osob a  událost 
oznámili příslušnému 
odboru obce Psáry, Dolní 
Jirčany.

 y 18. května v  odpoledních 
hodinách vyjížděla hlídka MP 
do ulice Psárská do rodinného 
domu, kde bydlí starší muž, který si 
již pár dní nevyzvedl stravu, kterou mu 
dopravuje domů pracovnice pečovatelské 
služby. Strážníci z důvodu obavy o život či zdraví 
muže přivolali na místo jednotku HZS, která dům 
otevřela. Šetřením bylo zjištěno, že muž je v sou-
časné době umístěn v lékařském zařízení v Praze. 
Strážníci zajistili uzamčení nemovitosti oprávně-
nou osobou.

 y 24. května v  ranních hodinách převzala hlídka 
MP v  prostoru komerční zóny v  ulici Jesenická 
nalezeného psa. Pes byl umístěn do pohotovost-
ního kotce obce a o události byl vyrozuměn pří-
slušný odbor OÚ Psáry.

 y 29. května v odpoledních hodinách přijala hlídka 
MP oznámení o skupince vandalů, kteří pospre-
jovali zděné oplocení jednoho z pozemků v ulici 
Ke Kukaláku. Událost byla předána PČR Jílové 
u Prahy k dořešení.

 y 3. června v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka 
MP do ulice K  Lůžku, kde docházelo 

k  nerespektování OZV obce, a  to prováděním 
hlučných prací při terénních úpravách na jednom 
z  pozemků. Vedoucí stavby po výzvě strážníků 
práce ukončil.

 y 10. června v nočních hodinách vyjížděla hlídka 
MP do sídliště Štědřík, kde docházelo k  rušení 
nočního klidu hlasitým verbálním projevem dvou 
mužů, kteří si opojeni alkoholem hráli s mobilním 
telefonem. Přivolaní strážníci oba muže vyzvali ke 
ztišení. Ti se ihned ztišili a za své jednání se hlídce 

MP omluvili.
 y 14. června ve večerních 

hodinách poskytla hlídka MP 
součinnost PČR při pátrání po 
pohřešovaném chlapci, které-
ho rodiče delší dobu postrá-
dali. Chlapec byl během pát-
rání v pořádku nalezen.

 y 16. června v odpoledních 
hodinách zjistila hlídka MP 
pomalovanou čekárnu auto-
busové zastávky v ulici Psárská 

v  obci Psáry, Dolní Jirčany. 
Zjištěnou skutečnost strážníci 

oznámili příslušnému odboru obce.
 y 16. června v  nočních hodinách 

vyjížděla hlídka MP do ulice Hlavní, kde 
se nacházela skupina osob, která svým 

hlasitým verbálním projevem rušila noční klid. 
Přivolaní strážníci všechny přítomné osoby upo-
zornili na dobu nočního klidu a vyzvali ke ztišení. 
Všichni ihned výzvě vyhověli a za své jednání se 
omluvili.

 y 6. července v nočních hodinách vyjížděla hlídka 
MP do ul. Pod Skalkou, kde na jednom z pozemků 
docházelo k rušení nočního klidu hlasitou repro-
dukcí hudby. Po příjezdu na místo strážníci vyzvali 
majitele ke ztišení hudby. Ten se za své jednání 
omluvil a hudbu ihned ztišil.

 y 8. července v ranních hodinách vyjížděla hlídka 
MP do ulice Chrpová, kde docházelo k nerespek-
tování OZV obce, a to prováděním hlučných prací 
při stavebních úpravách na jednom z RD. Dělník 
po výzvě strážníků svého protiprávního jednání 
zanechal a práce ukončil.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 12 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

NÁBOR DĚTÍ
SK ČECHOSLOVAN

FOTBAL / VOLEJBAL / TENIS

Naše fotbalové oddíly žáků vede  
Jaromír Jindráček 
zkušený trenér s licencí UEFA.

Na děti ve všech oddílech dohlíží  Jaroslav Suchopar 
fyzioterapeut ze studia JES Fyzioterapie v Horních Jirčanech.

Kondiční přípravka s V. Valouchem:  pondělí 16 - 18 hod.
Fotbal:  út-pá 17 - 18 hod., fotbalové hřiště v Dolních Jirčanech
Volejbal:  středy 17 - 18 hod., 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!
Těšíme se na vás!

KONTAKT, PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:  
Romana Hájková, tel.: +420 602 100 530 
e-mail: mladez@skcechoslovan.cz
www.skcechoslovan.cz

Celé září probíhá nábor dětí ve věku od 4 do 12 let,  
do všech našich oddílů.

180801_nabor_176x250_v13.indd   1 01.08.2018   19:26:45
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Sport
Michal Kroupa

JUNIOR�ČEZ�CUP�Psáry�–�2018
Do Psár opět zavítala fotbalová republiková elita ročníku 2007
Dne 16.  6.  2018 se na hřišti Rapidu Psáry konal 

šestý ročník mezinárodního fotbalového turnaje. 
Turnaj byl uspořádán pro hráče ročníku narození 
2007 a mladší.

Můžeme bez nadsázky říci, že tak kvalitně obsazený 
turnaj je v celé fotbalové sezoně unikátní. Každý rok 

můžeme sledovat fotbalový vývoj tohoto ročníku 
a konfrontovat ho s místními mladíky. Tento rok se 
poprvé hrálo systémem 7+1, začaly se pískat ofsajdy 
a celé hřiště bylo rozděleno na dvě půlky a hrálo se 
20 minut.

Abychom ukázali kvalitu obsazení turnaje, tak na 
hřišti v Psárech se sešly tyto týmy: SK Slavia Praha, 
Bohemians 1905, Viktoria Plzeň, SK Sigma 
Olomouc, FC Banik Ostrava, Dynamo České 
Budějovice, z Polska přijel WKS Ślask Wroclaw, 
dále z  Německa SG Dynamo Dresden a  obhájit 

prvenství přijel z  Chorvatska Hajduk Split a  na 
všechny se těšil domácí SK Rapid Psáry.

Již slavnostní zahájení turnaje se stává unikátní 
a  jedinečnou psárskou tradicí. Před nastoupenými 
družstvy promluví a  popřejí hodně štěstí a  zdraví 
fotbalové legendy a Psárováci – Pavel Kuka a Luboš 

Kozel pod dohledem předsedy klubu Václava Nováka.
Celkově můžeme hodnotit průběh celého turnaje 

velmi pozitivně. Krásné počasí, profesionálně zvlád-
nutá organizace ve všech fázích turnaje, nezapome-
nutelné výkony všech hráčů, skvělé a slušné fandění 
diváků.
Několik údajů k výsledkům turnaje

Celým turnajem bez zaváhání suverénně bez 
porážky prošel tým SK Slavie Praha, za nimi skončil 
tým FC Baník Ostrava. Musíme zmínit, že náš tým 

SK Rapid Psáry po celý turnaj předváděl pohledný 
výkon. Kromě zápasu se Slavií vždy statečně bojoval 
o body v každém utkání a některé ligové mančafty 
o body připravil. Nakonec však po penaltovém roz-
střelu smolně skončil na 10. místě. Přesné výsledky 
najdete na stránkách Rapidu Psáry, který výsledky 
přinášel online.

Na závěr chceme poděkovat našim sponzorům 
— firmě Topforex, skupině ČEZ, Obecnímu úřadu 
Psáry, panu Adámkovi z Laguny za poskytnutí šaten 
a  uvaření výborných obědů pro hráče, restauraci 
Na hřišti, která zajistila pitný režim. Nesmíme zapo-
menout ani na výbor Rapidu Psáry a  partu 

dobrovolníků, trenérů, fanoušků a  rodičů našich 
fotbalistů kolem Radka Baxy a Ladislava Zeithamla.

Celý den akci provázel svým slovem fotbalový 
internacionál a  fotbalový televizní expert Josef 
Němec, kterému asistovala psárská legenda Josef 
Vavera.

Již šestý rok se nám podařilo uspořádat nej-
kvalitnější fotbalový turnaj mladých nadějí roč-
níku 2007. Věřím, že takovéto akce přispívají 
k  zviditelnění naší obce. Představte si, že 
i v Hajduku, Drážďanech a Krakově vědí, kde leží 
Psáry, jaký se tam hraje špičkový fotbal a jací jsou 
tam přátelští fandové.

Florbalový boom
Aktivní trávení volného času dětí a mládeže je 

hnací silou skupiny vedené Jakubem Menhartem. 
Profesionální trenér začínající s malou skupinou 
dnes zajišťuje florbalové kroužky v jižní části praž-
ské aglomerace. Pestré hry a  soutěže, vřelost 
a spousta zážitků s kamarády jsou dostupné všem 
žákům základních škol v  Psárech, Kamenici 
a Hlubočince.

 Novým centrem zájmové činnosti je také Jílové 
u  Prahy. Projekt představující účastníkům zdravý 
životní styl buduje zábavnou formou celoživotní 
kladný vztah k pohybu. Kromě pravidelných tréninků 
chystají organizátoři celkem 6 neoficiálních turnajů 
a 2 turnusy letního příměstského kempu. Důraz je 
vždy kladen na radostný prožitek, kolektiv je chráněn 
před negativními vlivy závodního sportu. Do budouc-
na je v plánu spolupráce s jednotlivými obcemi tak, 
aby bylo možné nabídnout dostupný program co 
největšímu počtu dětí. Holky a kluci, vyzkoušejte si 
něco nového!
Více informací poskytne Jakub Menhart na  
j.menhart@email.cz.
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SK Rapid Psáry vstupuje s historicky největším 
počtem týmů do mistrovských soutěží

SK Rapid Psáry bude v soutěži reprezentovat 
celkem 9 týmů! V  soutěžích dospělých bude pod 
hlavičkou Rapidu o své body bojovat A–tým v okres-
ním přeboru pod vedením nového realizačního týmu 
v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Baloušem. Cílem 
bude zlepšit a zkvalitnit tréninkový proces a zabu-
dovat místní odchovance do týmu.

 Psárská rezerva bude v sezoně bojovat ve 4. třídě 
a bude to tým složený z místních občanů a odcho-
vanců doplněných o místní dorostence. Na vše bude 
dohlížet Jan Zeithaml.

V  činnosti bude dále pokračovat ,,stará garda“, 
která, jak doufáme, bude pokračovat v nastoleném 
trendu, fotbalem se bavit a  společensky se 
potkávat. 

Po dlouhé době se na fotbalovou mapu vrací 
psárský dorost, který bude hrát svoji soutěž společně 
s týmem z Vestce. Doufáme, že už hodně dorostenců 
budeme vídávat na hřišti při mistrovských utkáních 
dospělých týmů. K tomu by měl dopomoci společný 
tréninkový proces s  A–týmem. Vše bude mít na 
starosti rodina Baloušova.

Ke starším žákům přichází trenér Kubíček, který 
bude kluky připravovat na hru na velkém hřišti 
a přechod do dorostu. V  týmu bude hodně kluků, 
kteří ročníkově ještě spadají o kategorii níže. Cílem 
je kluky do dvou let připravit na krajskou soutěž.

V soutěžích mladších žáků budeme mít dva týmy, 
které povede hlavní trenér Šimek s  Jakubem 
Kalbáčem s cílem zapojit o víkendu všechny hráče 
do hry.

Starší přípravka pod dohledem Dana Chvátala 
bude hlavně pilovat technické dovednosti jednotlivce 
s vědomím, že na hřišti jsou i spoluhráči.

Mladší přípravka se zapojí do turnajových mis-
trovských utkání s  důrazem na dovednosti 
jednotlivce.

Fotbalová školička bude jako v předešlé sezoně 
působit pod dohledem Míly Dlaboly a  učitelky ze 
školky Jany Chvapilové. Ti mají za úkol u dětí budovat 
lásku ke sportu.

Dále v klubu bude působit trenér brankařů Faferka 
a atletický trenér Mgr. Bednář. Velkou radost máme 
z pokračování coerver specialisty a šéfa prázdnino-
vého kempu (letos 58 dětí) Jirky Strnada.

Úplně nadšeni jsme z  domluvené spolupráce 
s  Mgr. Michalem Beranem (bývalý šéftrenér 
1.  FC  Slovácka), který bude v  klubu působit jakou 
šéftrenér mládeže s cílem vytvořit a sepsat celkový 
tréninkový koncept klubu napříč kategoriemi.

Máme za sebou první pětiletku mládeže v klubu 
a  už se všichni těšíme na další. Doufáme, že nám 
všem přinese spoustu radosti a až se opět podíváme 
zpátky, budeme moci být naplněni radostí a pýchou.

HEJ, HEJ, SK RAPID JE NEJ!!!

www.rapid-psary.cz/mladez

SK RAPID PSÁRY

STÁLÝ NÁBOR 
MALÝCH FOTBALISTŮ

603 821 133

- jsme partnerským klubem SK Slavia Praha

- příjemné prostředí klubu včetně zázemí

- všichni trenéři mají licenci UEFA

- specializované tréninky: brankáři, atletika, 
  individuální dovednosti Coerver

- v rámci klubu jsou aktivní všechny věkové kategorie
  od minipřípravky až po dorost

- hledáme hráče a hráčky všech ročníků narozených 
  od roku 2014
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Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Začněte školní rok s bojovým uměním taekwon-do
Největší škola taekwon-do v  ČR Ge-Baek Hosin 

Sool otevírá další školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční 
korejské bojové umění taekwon-do! Máme nejširší 
nabídku tréninků v Čechách, minulý rok se nám již 
popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství na 
mistrovství České republiky.

V letošním prvním kole závodů Středisek talento-
vané mládeže, konaném v  červnu, jsme se opět 
umístili jako nejlepší s celkovým ziskem 29 zlatých 
medailí. Tentokrát zde závodilo rekordních 210 
účastníků bojujících za pět středisek, mezi nimiž své 
umístění získal i Marek Pavlas z Dolních Jirčan v podo-
bě jedné zlaté medaile za sportovní boj. Jeho starší 
bratr Ondřej si ve stejné disciplíně vybojoval medaili 
bronzovou. Také Tereza Meduňová se umístila na 
stupni vítězů, a sice na třetím místě, znovu ve spor-
tovním boji. Ještě lépe se dařilo mladší sestře Barboře, 
ta v té samé disciplíně dosáhla o příčku výš, tedy na 

místo druhé. Vít Skalický rovněž nezahálel a nakonec 
si domů odvážel zlato, též z boje, a bronz za sestavy. 
Nesmíme opomenout ani Annu Krbcovou, ta se 
zápasy proprala až k  druhému místu. Filip Olšan, 
poslední z jirčanských vítězů, se pak kromě stříbrné 
medaile za sestavy může chlubit i  dvěma zlaty ze 
smíšené sebeobrany, kde ztvárnil útočníka. Tímto 
tedy všem gratulujeme a děkujeme za jejich odhod-
lání i cenný příspěvek.

Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty 
bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozo-
rem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako 
jediní v  republice nově vyučujeme i  další korejská 
bojová umění taekkyon a hoppae sool.

Přihlásit se můžete během celého roku, jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a zacvičte si s námi 
ve škole obce Dolní Jirčany pod vedením mistra 
Martina Zámečníka.

Pro bližší informace a  přesný rozpis tréninků 
navštivte náš web tkd.cz.

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-
celá strana 156 225 4200,-
1/2 strany 156 110 2300,-
1/4 strany 75 110 1200,-
1/4 strany naležato 156 52 1200,-
1/4 strany pro osobní 
oznámení našich občanů 156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry. Redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit. 
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: SRPEN 2018, vyšlo 24. 8. 2018
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany – rozpis utkání – 
podzim 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 25. 8.
Zlatníky / 

17.00
NE 26. 8.

SO 1. 9.
Dolní Břežany / 

17.00

NE 2. 9. Zvole B / 17.00
Bojanovice / 

17.00

SO 8. 9.
Tuchoměřice / 

17.00
NE 9. 9. Libeň / 17.00 Libeř B / 17.00

SO 15. 9.
Měchenice / 

16.30

NE 16. 9.
D.Břežany B / 

16.30
Čisovice B / 

16.30

SO 22. 9.
Hostivice / 

16.30
NE 23. 9. Klínec / 16.30 Zvole B / 16.30

SO 29. 9. Krňany / 16.30
Mníšek B 

/16.30
NE 30. 9. Libeň / 16.30

SO 6. 10
Jinočany / 

16.00

NE 7. 10. Psáry B / 16.00
D.Jirčany / 

16.00

SO 13. 10.
Úhonice / 

16.00
NE 14. 10. Slapy /16.00 Klínec /16.00

SO 20. 10.
Dobřichovice / 

15.30
Mníšek B / 

15.30

NE 21.10.
Zlatníky B / 

15.30
SO 27.10. Dobříč / 14.30

NE 28.10.
Bojanovice / 

14.30
D.Břežany B / 

14.30

SO 3. 11.
Štěchovice B / 

14.00
NE 4. 11. Libeř B / 14.00 Slapy / 14.00

SO 10. 11.
Dobrovíz / 

14.00

NE 11. 11.
Čisovice B / 

14.00
Zlatníky B / 

14.00

SO 17. 11.
Čisovice / 

13.30
NE 18. 11.

Grafika-leták-TISK-2018-2-podzim

26. dubna 2018 14:37:00

+420 721 077 921 - INFO@TENIS-JIRCANY.CZ
www.TENIS-JIRCANY.cz

TENISOVÁ AKADEMIE FUXA ROTHE POŘÁDÁ NÁBOR 
VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN (OD 4 LET) 

NA NOVOU TENISOVOU  SEZÓNU

každý den 15-18 hod.
od 10. září do 30. září

adresa:
OLTEN TENIS CZECH

Dolní Jirčany, Sportovců 906
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Kiddy 613/668 Pirate 
120×170 cm 1 795 Kč/ks,
160×230 cm 3 215 Kč/ks

Metrážový koberec 
Port 
plstěný podklad, šířka 3-4 m, v 6 
barvách

PRAHA, Obchodní 266, 251 01 Čestlice - Průhonice • Tel: +420237777789
Otevírací doba: Pracovní dny: 9 - 20 Sobota: 9 - 20 Neděle: 9 - 20

www.diego-cz.cz

KOBERCE•VINYL•LAMINÁTOVÉ PODLAHY•ZÁCLONY•TAPETY

Naše nabídka platí od 1. do 31. srpna 2018, respektive do vyprodání zásob.

B
Compact 0,2
tloušťka 2 mm, s 0,2mm nášlapnou vrstvou,  
rozměry panelů: 91,4×15,2 cm,
2,22 m²/balík, 663,78 Kč/balík
* 2,78 m²/balík, 831,2 Kč/balík 
Pro všeobecné domácí použití!

BOROVICE BERGEN

DUB BERNSKÝ

FLORENCE*

MONT BLANC*

DUB BIANCO

Kč/m2

299,-

béžová

šedobéžová

terra

hnědá

zelená

šedá

    Ralf
blackout 80, světle baklažánová, 
tkaná struktura, 
100% polyester, v rolích 
širokých 150 cm (419 Kč/bm)

    Uni
voile, ecru, 100% polyester, 
v rolích širokých 175 cm (86 Kč/bm)
v rolích širokých 290 cm (142 Kč/bm)

BERGENI FENYŐ

BERGENI FENYŐ

BERGENI FENYŐ

COLOMBIA*

NORDIC NATURAL*

NORDIC*

Kč/m2

179,-

Compact Click 55 
v 6 barvách, tloušťka 4,5 mm, 0,55 mm 
nášlapnou vrstvou,  
*rozměry panelů: 19,1×131,6 cm, 1,76 m²/balík, 1 353,44 Kč/balík 
**rozměry panelů:19,05×121,1 cm 1,61 m²/balík, 1 366,89 Kč/balík 
Do komerčních prostor s intenzivní zátěží a do obytných prostor!

80×150 cm

769,-
Kč/m2

279,-
Kč/m2

279,-
Kč/m2

BRUSHED**

ENGLISH LIGHT** 

ENGLISH NATURAL** 

DG

939,-
Kč/ks2

Natíratelná tapeta 
38421, 38422
vlies s buničitým vláknem,
šířka 53 cm/10 bm, 38 Kč/m²

Kč/role

199,-

Tapeta Joy Wood 
262666
papírová, 
šířka 53 cm/10 bm,
19 Kč/m² Kč/role

99,-

AKČNÍ CENA ŠITÍ

od 19,- Kč/bm
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