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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

16. 5., 17.30 hod.
Kvalita vzdělávání – 
EDU point
OÚ Psáry

16. 5., 14 hod.
Diskuzní středa

OÚ Psáry

19. 5. po celý den
Rozkvetlý Štiřín
Zámek Štiřín

11. 5., 13–17 hod.
Zápis do Mateřské 
školy Štědřík
budova MŠ, Pražská 155

17. 5., 15 hod.
Setkání seniorů – 

„Čokoláda“
OÚ Psáry

26. 5.
Májové slavnosti

dolnojirčanská náves

 4� Usnesení�ze�zasedání�Rady�a Zastupitelstva
Informace z obce
 10 Co se v obci udělalo
 10� Knihovna�si�bere�prázdniny
 11 Vodovodní přivaděč zajistí dostatek vody
 11� Jak�zacházet�s pitnou�vodou�v letních�

měsících
 12 Zpráva o činnosti obce
 14 Škola se už staví! 
 14 Využití budovy staré školy
Sociální a kulturní komise
� 16 Setkání seniorů
� 16� Univerzita�třetího�věku�má�další�úspěšné�

absolventy
� 16 Pojeďte s námi za kulturou
� 17 Kalendář akcí pro seniory
� 17 Diskuzní středa
� 17 Dvoudenní výlet do sklípku 
� 17 Letní kino
� 18� Fotosoutěž�–�Kopce�a kopečky
 19 Májové slavnosti ve znamení čokolády 

a dobrého�pití
 20 Výlet do Kutné Hory a na zámek Žleby
 21� Dvoudenní�výlet�do�Dolního�Rakouska� 

a na Moravu
 22� První�jarní�pochod�od�pramene�k soutoku
 23 Výlet na Manětín se vydařil
 24� Masopust�2018
� 26� Neskutečný�zájezd!�
� 28 Psáry a Dolní Jirčany za první republiky
Děti
 30 Co je to vlastně kvalita ve vzdělávání?
 30 Informace k zápisu do mateřské školy
 31� EDU�point�Psáry�–�kvalita�vzdělávání
 32 Prázdninové programy pro děti
 33 Čtete dětem?
 33� Cesta�do�Prahy�za�kulturou�aneb�jak�

s Máničkou�šili�všichni�čerti
 34 Školní začátek jara ve znamení soutěží
 35� Pohádková�noc�ve�škole
 35� Chovatelský�kroužek�v Mozaice
� 36� PSINA�–�psárské�informace�a nápady�

od dětí pro děti

 40 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
 41� V zimě�u ohně�i pod�vodou
 42 Jarní pozdravy přírodě
 43 Kdy mláďata potřebují lidskou pomoc?
Sport
 44� 6.�ročník�Junior�ČEZ�Cup�startuje
 44 Psáry budou žít florbalem i v létě
 45 Fotbalové tabulky
� 46� Den�dětí�v Dolních�Jirčanech
� 47 Kultura
� 47� Dětský�den�v Psárech

9. 6., 8 hod.
Výlet do Kutné Hory

16. 6., 9 hod.
6. ročník  
Junior ČEZ Cup
hřiště Psáry

22. 6.
Letní kino
náves v Dolních Jirčanech

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

7. 6., 18 hod.
Divadelní představení 

Mefisto
divadlo Hybernia

13. 6., 18 hod.
Co bude se starou 

školou
OÚ Psáry

20. 6., 18 hod. 
Zasedání 

Zastupitelstva obce
OÚ Psáry

20.–21. 7., 6 hod.
Dvoudenní výlet 

do Dolního Rakouska 
a na Moravu

2. 6., 14 hod.
Dětský den 
v Dolních Jirčanech
hřiště Dolní Jirčany

2. 6., 14 hod.
Dětský den v Psárech

hřiště Psáry
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2. června v sobotu

 DEN DĚTÍ
v  Dolních Jirčanech

od 14:00 do 17:00 hod.
u klubovny SK Čechoslovan před fotbalovým hřištěm 

v  Dolních Jirčanech

den plný sportovních soutěží
a další

dále se můžete těšit na: buřtíky, zábavu a odměny 

nezapomeňte s sebou: dobrou náladu a přijďte si 
 vyzkoušet různé druhy sportů

    Těšíme se na vás - 
sportovci SK Čechoslovan 

Dolní Jirčany
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2018 ze dne 31. 1. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 3/2–2018
I. schvaluje

Nařízení obce Psáry č. 1/2018 o zákazu podomní-
ho a pochůzkového prodeje na území obce.

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

RO Usnesení č. 4/2–2018
I. souhlasí

S uzavíráním smluv o nájmu hrobových míst mezi 
obcí Psáry a jednotlivými nájemci.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv 
průběžně.

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

RO Usnesení č. 5/2–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem 
smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na 
p. č. 635/25 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
úhradu 86.000,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 6/2–2018
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku a  to parc. č. 141/92, 
oddělen parc. č. st. 1457 o  výměře 8 m², parc. č. 
343/106 o výměře 51 m², parc. č. 110/61, oddělen 
parc. č. st. 1454 o výměře 10 m², parc. č. 128/4 od-
dělen parc. č. st. 1459 o výměře 8 m², parc. č. 141/4 
oddělen parc. č. st. 1460 o výměře 12 m², parc. č. 
465/65 o výměře 39 m², parc. č. 465/184 o výměře 
16 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany a parc. č. 161/3, od-
dělen parc. č. st. 1060 o výměře 8 m², parc. č. 659/1 
oddělen st. 1061 o výměře 12 m², parc. č. 597/51 
o výměře 33 m² vše v k. ú. Psáry za cenu 4.000,– Kč/
m².

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

RO Usnesení č. 7/2–2018
I. schvaluje

Pokácení 1 kmene z  pětikmenu vrby s  obvodem 
kmene 84 cm/130cm nad zemí na pozemku p. č. 
333/1 v k. ú. Dolní Jirčany a 2 kmenů ze šestikme-
nů s obvodem 88 cm/130 cm a 65 cm/130 cm nad 
zemí na pozemku p. č. 336/1 v k. ú. Dolní Jirčany 
u  rybníčku z  důvodu bezpečnosti a  zhoršeného 
zdravotního stavu dle znaleckého posudku ze dne 
13. 1. 2018.

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

RO Usnesení č. 8/2–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny mezi obcí Psáry a E.ON na dobu určitou 
tj. do 31. 12. 2019. Odběrné místo Sídl. Štědřík 
148/27 – Mozaika.

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

RO Usnesení č. 9/2–2018
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Zpracování územního plánu Psáry, Dolní 
Jirčany“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Zpracování územního plánu 
Psáry, Dolní Jirčany“ ve složení: Vít Olmr, Vlasta 
Málková, Nikola Alferyová, jako náhradníci Mgr. 
Lenka Houšková, Renáta Sedláková.

III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého na akci „Zpracování územního 
plánu Psáry, Dolní Jirčany“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Zpracování územního plánu Psáry, Dolní Jirčany“.

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

Usnesení�ze�zasedání 
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2018 ze dne 14. 2. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

 RO Usnesení č. 10/3–2018
I. schvaluje

Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku 
ve výši 20.000,– Kč pro Základní školu Amos 
a  20.000,– pro Mateřskou školu Štědřík na finan-
cování nákladů v souvislosti s Obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (GDPR).

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

RO Usnesení č. 11/3–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřej-
né služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 
až 2019 – linky PID č. 334 mezi obcí Psáry a Hl. m. 
Pha zast. spol. ROPID a dalšími dotčenými obcemi.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 12/3–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  smlouvu o  právu provést 
stavbu mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a.  s. č. 
IP-12–6013055/VB/01. Předmětem smlouvy je 
budoucí zřízení věcného břemene na p. č. 110/26 
a p. č. 110/215 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 

úhradu 7.000,– Kč.
II. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. č. 
EP-12–6002746/1. Předmětem smlouvy je budou-
cí zřízení věcného břemene na p. č. 1095/1 v k. ú. 
Psáry za jednorázovou úhradu 54.500,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 13/3–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  partnerství mezi obcí Psáry 
a EDUin, o. p. s.. Předmětem smlouvy je začleně-
ní obce do projektu „Klub zřizovatelů“ v  rámci 
programu Města vzdělávání, příspěvek obce činí 
9.000,– Kč/rok bez DPH.

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

RO Usnesení č. 14/3–2018
I. pověřuje

Místostarostku Vlastu Málkovou dojedná-
ním omezení návozu odpadních vod z  jímek 
s Vodohospodářskou společností Benešov s. r. o.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2018 ze dne 28. 2. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 15/4–2018
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Rekonstrukce 2. NP Obecního úřadu – zázemí 
pro neformální vzdělávání“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce 2. NP Obecního 
úřadu – zázemí pro neformální vzdělávání“ ve 
složení: Vít Olmr, Vlasta Málková, Nikola Alferyová, 
jako náhradníci Mgr. Běťáková, Renáta Sedláková.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce 2. NP Obecního úřadu – zázemí pro 
neformální vzdělávání“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„Rekonstrukce 2. NP Obecního úřadu – zázemí pro 
neformální vzdělávání“.

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

RO Usnesení č. 16/4–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Romanou Dostálovou a  Janem Kebrtem na 
pozemek p. č. 141/111 v k. ú. Dolní Jirčany – výše 
finančního příspěvku činí 258.200,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

III. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Romana Dostálová, Jan Kebrt – pozemek p. č. 

141/111 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 17/4–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Jana Blabolilová – pozemek p. č. 1030/6 v k. ú. 

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

RO Usnesení č. 18/4–2018
I. souhlasí

S podáním výzvy zhotoviteli spol. RAP partners 
s. r. o. nyní SOA architekti s. r. o., IČ 28495471 k pl-
nění části díla dle čl. IV, odst. 1., písm. f ) smlouvy 
o  dílo na vypracování projektové dokumentace 
na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ dle 

pověření zastupitelstva obce č. 31/3–2016. Výzva 
bude odeslána po obdržení souhlasu s uzavřením 
smlouvy o dílo s PKS stavby a. s.

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

RO Usnesení č. 19/4–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci veřejných zada-
vatelů na akci „II/105 Psáry, průtah“ mezi obcí 
Psáry a Stč. krajem zast. Krajskou správou a údrž-
bou silnici Stč. kraje dle usnesení zastupitelstva 
č. 11/2–2018.

II. pověřuje
Místostarostku Málkovou podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2018 ze dne 8. 3. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 20/5–2018
I. souhlasí

S pokácením 1 ks topol černý na pozemku obce 
p. č. 23/3 v k. ú. Psáry s obvodem 295 cm/130 cm 

nad zemí z  důvodu přeložky veřejného osvětlení 
vyvolané stavbou mostu v ul. Kutná.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2018 ze dne 14. 3. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Vít Olmr, Olga Kramosilová 
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková

RO Usnesení č. 21/6–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v souvis-
losti s registrací obce jako plátce DPH.

II.  pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků.

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

RO Usnesení č. 22/6–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Marie Michaljaničová – pozemek p.  č. 145/7 

v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 23/6–2018
I. schvaluje

Uzavření smluv o provedení stavby s vlastníky po-
zemků, na nichž se nachází rekonstruovaná stavba 
mostu v ul. Za Můstkem, a to s pí J. Hostovou (p. č. 

155/1), manž. Pilařovými (p.  č. 151/4 a  153/5) a  pí 
J. Flossovou (p. č. 153/1, 153/8 a 151/6) vše v k. ú. 
Psáry.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 24/6–2018
I. schvaluje

Uzavření dohody o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Domovem Laguna Psáry o  užívání prostor 
v Domově Laguna pro provozování chovatelského 
kroužku.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2018 ze dne 28. 3. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr 
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 25/7–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry a  Mgr. 
Janou Krejčovou. Předmětem smlouvy je zhoto-
vení díla – Kronika o  historii obce Psáry za cenu 
celkem 20.000,– Kč.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.

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

RO Usnesení č. 26/7–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřen-
ce pro ochranu osobních údajů mezi obcí Psáry 
a  SMS-služby s.  r.  o. za cenu 600,– Kč bez DPH/
měsíc na dobu určitou od 25. 5. 2018 – 24. 5. 2019.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 27/7–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Hanou Blažkovou na pozemek p. č. 621/21 v k. ú. 
Dolní Jirčany – výše finančního příspěvku činí 
307.200,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Mgr. Štěpánem a MUDr. Alžbětou Kubalíkovými 
na pozemek p. č. 558/27 v k. ú. Psáry – výše finanč-
ního příspěvku činí 213.400,– Kč.

III. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Ing. Petrem Pěkným na pozemek p.  č. 465/386 
v  k. ú. Dolní Jirčany – výše finančního příspěvku 
činí 200.200,– Kč.

IV. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Martinem Mendou na pozemek p. č. 337/3 v k. ú. 
Dolní Jirčany – výše finančního příspěvku činí 
175.200,– Kč.

V. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 28/7–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Hana Blažková – pozemek p.  č. 621/21 v  k. ú. 

Dolní Jirčany,
2. Mgr. Štěpán a MUDr. Alžběta Kubalíkovi – poze-

mek p. č. 558/27 v k. ú. Psáry,
3. Ing. Petr Pěkný – pozemek p. č. 465/386 v k. ú. 

Dolní Jirčany,
4. Martin Menda – pozemek p.  č. 337/3 v  k. ú. 

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

RO Usnesení č. 29/7–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 08019041 mezi 
obcí Psáry a  Státním fondem ŽP ČR. Předmětem 
dodatku je změna bankovního spojení fondu.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 30/7–2018
I. schvaluje

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 707, ostatní 
plocha o výměře cca 200 m² v k. ú. Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 31/7–2018
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce MVN Nádržka 
v  Psárech“ ve složení: Vlasta Málková, Renáta 
Sedláková, Nikola Alferyová, jako náhradníci Vít 
Olmr.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Rekonstrukce 
MVN Nádržka v Psárech“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“.

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

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

20. 6. 2018, 18 hod.
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parc. č. 465/184 o  výměře 16 m², a  v  k. ú. Psáry, 
a to parc. č. st. 1060 o výměře 8 m², parc. č. st. 1061 
o výměře 12 m², parc. č. 597/51 o výměře 33 m² za 
kupní cenu celkem 788.000,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 18/3–2018
I. schvaluje

2. rozpočtové opatření na rok 2018 – navýšení 
o 5.785.220,68 Kč.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 19/3–2018
I. schvaluje

Uzavření dohody o  změně veřejnoprávní smlou-
vy ze dne 26. 4. 2016 mezi obcí Psáry a  Městem 
Jílové u Prahy. Předmětem dohody je změna čl. III 
Úhrada nákladů.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 20/3–2018
I. schvaluje

Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  SK Rapid Psáry 
(příjemce) ve výši 250.000,- Kč. Příspěvek bude 
použit k pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí 
toalet, zázemí pro fotbalisty a elektro rozvodů.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 121 proti: 0, zdrželi se: 1 (Kuka).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 21/3–2018
I. bere na vědomí

Zprávu hodnotící komise na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce ul. Na Vápence vč. chodníku a  vý-
měny dešťové kanalizace“. V  zadávacím řízení 
nebyla podána žádná nabídka.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 32/7–2018
I. revokuje

Usnesení č. 12/3–2018, bod I. ze dne 14. 2. 2018.
II. schvaluje

Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  smlouvu o  právu provést 
stavbu mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a.  s. 
č.  IP-12–6013055/VB/01. Předmětem smlouvy je 
budoucí zřízení věcného břemene na p. č. 110/26 
a p. č. 110/215 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
úhradu 9.500,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 33/7–2018
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Rekonstrukce ul. Na Vápence vč. chodníku 
a výměny dešťové kanalizace“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce ul. Na Vápence 
vč. chodníku a  výměny dešťové kanalizace“ ve 
složení: Vlasta Málková, Renáta Sedláková, Nikola 
Alferyová, jako náhradníci Vít Olmr.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Rekonstrukce 
ul. Na Vápence vč. chodníku a  výměny dešťové 
kanalizace“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce ul. Na Vápence vč. chodníku a  vý-
měny dešťové kanalizace“.

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

RO Usnesení č. 34/7–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku k  licenční smlouvě č. 90625 
o  poskytnutí uživatelských práv k  modulárnímu 
počítačovému programu MUNIS mezi obcí Psáry 
a TRIADA spol. s r. o. Dodatek je uzavírán v souvis-
losti s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR.

II. schvaluje
Uzavření dodatku ke smlouvě o technické podpo-
ře mezi obcí Psáry a Triada spol. s r. o. Dodatek je 
uzavírán v souvislosti s nařízením o ochraně osob-
ních údajů GDPR.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2018 ze dne 25. 4. 2018
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr, Bc. Miloslav 

Burián, Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín Rak, Vladimír Kadeřábek, Pavel Otruba, Martina Šmerglová, 
Pavel Kuka (příchod 18.10 hod.)

Nepřítomni: Ing. Roman Štípek, Ing. Jan Čihák, Mgr. Jakub Adámek

Usnesení č. 14/3–2018
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 15/3–2018
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
II. bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 16/3–2018
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o  dílo k  nad-
limitní veřejné zakázce „Nová škola pro Psáry 

a Dolní Jirčany“ mezi obcí Psáry a PKS stavby a. s., 
IČ: 46980059. Předmětem dodatku je prodloužení 
lhůty provádění díla.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem dodatku č. 2. 
Dodatek bude podepsán až po schválení znění 
dodatku od MŠMT.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č.17/3–2018
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a ČEZ Distribuce a. s. (kupující). Předmětem 
smlouvy je převod pozemků v k. ú. Dolní Jirčany, 
a to p. č. st. 1457 o výměře 8 m², parc. č. 343/106 
o výměře 51 m2, parc. č. st. 1454 o výměře 10 m², 
parc. č. st. 1459 o  výměře 8 m², parc. č. st. 1460 
o výměře 12 m², parc. č. 465/65 o výměře 39 m², 

 606 688 058
katerina.teimlova@re-max.cz Ing. Kateřina Teimlová

 y specializuji se na prodej nemovitostí na jižním okraji Prahy
 y nabízím časovou flexibilitu a nejvíce zkušeností z místního 
realitního trhu

 y certifikovaný insolvenční specialista
 y přeji Vám v roce 2018 hodně zdraví 
a sil k uskutečnění Vašich plánů

G8 Reality

         

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.
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�únor�–�březen�2018
 9  stříhání zeleně zasahující do průjezdného profilu 
komunikací; úklid a odvoz,
 9  ruční posyp chodníků,
 9  zimní údržba a posyp komunikací,
 9  úklid pomníků v obci, příprava záhonů,
 9  vymalování schodiště v bytovém domě č. p. 13,
 9  oprava úchytů retardéru v ulici K Junčáku,
 9  zametání chodníků po obci,
 9  úklid dětských hřišť, výměna písku,
 9  úklid příkopů u krajské silnice v zastavěné části 

obce,
 9  zahájení strojního úklidu komunikací,
 9  drobné opravy na nemovitostech obce,
 9  zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
 9  pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9  týdenní svoz pytlů s odpadky z  chatových 
oblastí.

 Ivana Šimková

Knihovna�si�bere�prázdniny
Vážení čtenáři,

koncem jara by mělo dojít k rekonstrukci druhého 
patra obecního úřadu, kde je i  naše knihovna. 
Po rekonstrukci se již knihovna nevrátí do stávajících 
prostor, ale knižní fond bude přemístěn do objektu 
nové základní školy. Prostory stávající knihovny budou 
sloužit jako zázemí pro neformální vzdělávání.

V souvislosti s přerušením provozu knihovny 
žádáme naše čtenáře, aby do konce května tohoto 
roku vrátili všechny zapůjčené knihy a půjčili si 
knihy na čtení do zásoby. Zapůjčené knihy se 
následně vrátí již do nové knihovny v září 2019.

Po 42 letech knihovna ukončí svou činnost v budo-
vě obecního úřadu, a tak bych ráda poděkovala všem 
dlouholetým i krátkodobým čtenářům za prima dny 
v knihovně a za pochopení.

Vizualizace nové knihovny  Původní knihovna 

Mgr. Daniela Kulíčková, VHS Benešov

Jak�zacházet�s pitnou�vodou�v letních�měsících
S rostoucími teplotami každoročně stoupá i spo-

třeba pitné vody. Vodovodní síť je schopna zvládat 
obvyklé navýšení odběru vody v  letních měsících, 
jsou však situace, které mohou správné fungování 
vodovodu ohrozit a  znepříjemnit tak život všem 
napojeným obyvatelům. O jaké situace se jedná?

Jedno z největších úskalí z hlediska funkčnosti vodo-
vodu v letních měsících představují soukromé bazény, 
přesněji jejich nešetrné napouštění. Rychlé napouštění 
bazénu totiž vede k  náhlému výraznému navýšení 
průtoku ve vodovodní síti, což může vést k uvolňování 
usazenin do vody, tzv. zákalu, nebo dokonce i k poklesu 
tlaku v  síti. Následky pak nenese jen majitel daného 
bazénu, kterému se napustí nevzhledná rezavá voda, 
ale také jeho sousedé z širšího okolí.

Dalším problémem, který v létě trápí především 
obce plně nebo částečně závislé na vlastních zdrojích 
pitné vody (jak je tomu i  v  Psárech), jsou negativní 

dopady sucha a  pokles hladin podzemních vod. 
Důsledkem toho může dojít k  vyčerpání místních 
podzemních zdrojů pitné vody a  hrozí tak riziko 
přerušení dodávky pitné vody.

Jak těmto „letním nepříjemnostem s  vodou“ 
předcházet? Přínosem je u některých aktivit, jako je 
například zálivka zahrady či mytí auta, nahrazení 
vody pitné vodou dešťovou. Akumulovanou dešťovou 
vodu lze také využít ke splachování WC. Zároveň je 
nutné vyvarovat se prudkých odběrů vody, jako např. 
při napouštění bazénu. To však neznamená, že si 
nemůžete vlastní bazén svobodně užívat. Jen je třeba 
využít šetrný způsob jeho napouštění. Ideální je 
nechat navézt vodu cisternou, čímž se zamezí pře-
tížení vodovodní sítě i  zbytečnému vyčerpávání 
podzemních zdrojů. Službu je možné objednat 
u provozovatele vodovodu VHS Benešov (středisko 
Jílové, pí Petráková, tel. 724 431 966).

Vlasta Málková, místostarostka

Vodovodní přivaděč zajistí dostatek vody 
pro obec

Již v  současné době nestačí vlastní zdroje vody 
spolu se zdroji firmy Tondach a se smluvně zajištěným 
nákupem vody od 1.SčV pokrývat potřebu obyvatel 
naší obce v době odběrových maxim. V souvislosti 
s ukončením dodávek vody ze zdrojů firmy Tondach 
dojde v  blízké budoucnosti k prohloubení tohoto 
deficitu o cca 40 tisíc m3 vody. Z toho důvodu byly 
zpracovány studie na zajištění dostatečné kapacity 
vody v obci. V současnosti se připravuje projektová 
dokumentace pro realizaci varianty napojení na 

Posázavský vodovod, tedy vody ze Želivky. Nový 
přivaděč a následné rozšíření kapacity vodojemu 
Na  Vysoké zajistí do budoucna dostatek vody pro 
celou obec.
Kanalizace

Hlavní kanalizační přivaděč bude umístěn do 
krajské komunikace Pražská a Psárská při její rekon-
strukci. Projekt na přivaděč je již zpracován a realizace 
se předpokládá na jaře 2019. V současné době máme 
uzavřenu smlouvu se Středočeským krajem na úpravu 

vzájemných práv a povinností 
pro tuto akci. Jak jsme vás již 
informovali, Středočeský kraj 
bude financovat most 
u Rubínu včetně komunikace, 
obec pak přivaděč. 

Připravujeme studii na 
intenzifikaci čistírny odpad-
ních vod. Plánujeme další 
odstraňování závad na kana-
lizaci a budeme tak i nadále 
odstraňovat balasty, které nám 
do čistírny odpadních vod 
přitékají.VDJ – přítok do vodojemu a ATS
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Milan Vácha, starosta

Zpráva�o činnosti�obce�v uplynulých�
měsících

Výstavba nové školy
Nové škole je opět věnován samostatný článek 

na str. 14. Po dokončení výběrového řízení, o  kte-
rém jsme již informovali v únorovém čísle, se trochu 
opozdilo administrativní schválení zakázky ze strany 
ministerstva školství. K  tomu došlo až v  polovině 
března. Následoval podpis smlouvy a koncem března 
již vyjely bagry. Zemní práce zatím probíhají dle plánu 
a koncem měsíce dubna by se již mělo začít s pilo-
tážemi. Termín dokončení podle smlouvy o dílo je 
17. 7. 2019 tak, aby se během srpna škola připravila 
na zahájení školního roku v nové budově.

Kruhový objezd
Během března byly po zimní přestávce obnoveny 

práce na stavbě kruhového objezdu. Od začátku 
dubna pak došlo k omezení dopravy, která je svedena 
do jednoho pruhu a je usměrňována semafory. Mnozí 
se ptají, proč bude trvat uzavírka tak dlouho. Je to 
dáno tím, že se musí zbourat stávající most přes 

potok, na kterém vede původní komunikace, a na 
jeho místě postavit most nový, větší a širší. Příprava 
i zrání betonu mostového tělesa se bohužel uspíšit 
nedají, což  je hlavním faktorem určujícím trvání 
stavby. Ohledně námitek ze strany některých obyvatel 

na načasování stavby kruhového objezdu je nutné 
znovu zopakovat nejenom to, že investorem je 
Středočeský kraj, nikoli naše obec, ale především to, 
že se jedná o rozsáhlou stavbu, která bude přinášet 

omezení a  diskomfort řidičů v  jakémkoli období. 
Navíc na této stavbě je přímo závislá stavba nové 
školy a je v našem zájmu, aby výstavba kruhového 
objezdu byla dokončena co nejdříve.

Nový územní plán
Územní plán se posunul v přípravě zase o kousek 

dál a  v  současné době byl vybrán architekt, který 
připravuje dle již schválených podkladů grafickou 

část územního plánu. Předpokládaný termín dokon-
čení celého procesu odhadujeme na konec roku 2019.

Skatepark
V říjnovém čísle jsme Vás informovali o možném 

místě pro výstavbu skateparku pro naše a jesenické 
teenagery. Ředitelství silnic a dálnic s tímto záměrem 
problém nemělo, ale narazilo se v orgánech sousední 
Jesenice. Sportovní komise města Jesenice se obává, 
že je místo nebezpečné. Při samotném vytipovávání 
jsme považovali místo za relativně bezpečné (kde 
jsou dnes bezpečná místa?), neboť přístup je zajištěn 
cyklostezkou Jesenice – Dolní Jirčany. Tu z  logiky 
věci chápeme jako bezpečnou nebo by se měla udělat 
opatření, která bezpečnost zajistí. Pokud nedojdeme 
s Jesenicí k dohodě, tak se budeme snažit najít lokalitu 

jinou. Nutno ale přiznat, že nalézt v obci takové místo, 
kde by skatepark pro mladé nikomu z  obyvatel 
nevadil, nebude vůbec jednoduché.

Nádržka v Psárech
Po více než půl roce se podařilo získat stavební 

povolení a  mohli jsme zahájit výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. V  současné době řízení běží 
a doufáme, že se přihlásí uchazeč, který bude schopen 
zakázku zrealizovat. S ohledem na stav stavebního 
trhu to bohužel není vůbec samozřejmé.

Oprava komunikace Na Vápence
Po setkání s projektantem a místními obyvateli 

došlo k úpravě projektové dokumentace. Bohužel 
ani upravený projekt zásadně neodpovídal představě 
některých obyvatel. Připomínky se objevovaly během 
výběrového řízení na zhotovitele díla a dokonce i po 

jeho ukončení. Cenovou nabídku však nakonec 
nepodala žádná firma. Abychom předešli peticím 
a sousedským svárům a obec se nedostala do pozice, 
že nějaké občany upřednostňuje, navrhnu zastupi-
telstvu, aby se celý projekt řešil v rámci stavebního 
řízení. Cílem akce je zrekonstruovat původní komu-
nikaci, která v současném stavu neodpovídá platným 
normám. Některým požadavkům obyvatel nelze ani 
při nejlepší vůli vyhovět, neboť jsou v rozporu se 
stavebními předpisy (šířka komunikace, chodníky, 
odvodnění). Věřím, že stavební úřad připomínky 
nestraně posoudí a schválí v rámci možností přijatelné 
řešení, které se při diskuzi s obyvateli ulice Na Vápence 
nepodařilo najít. O dalším průběhu budeme 
informovat.

Rekonstrukce 2. NP budovy obecního úřadu
Na přelomu jara a  léta by měly začít práce na 

rekonstrukci 2. patra obecního úřadu. V rámci tohoto 
projektu se opraví stávající kanceláře a nově vybu-
dujeme zázemí pro neformální vzdělávání seniorů 
i dětí a mládeže. Akce by měla být dokončena nej-
později v září tohoto roku. Z  těchto důvodů bude 
přerušen provoz obecní knihovny. Knihovna bude 
znovu otevřena již v prostorách nové základní školy. 
Projekt rekonstrukce a vytvoření zázemí pro nefor-
mální vzdělávání v budově obecního úřadu předpo-
kládá náklady ve výši 1,6 mil. Kč. Podpora z fondů EU 

je 95 % z celkové částky.
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Milan Vácha, starosta

Škola se už staví! 

Po mnoha letech příprav a překonávání všech 
možných i takřka nemožných překážek přijely v týdnu 
před Velikonocemi na pozemek budoucí školy první 
stavební stroje a začalo se pracovat. Stavební povo-
lení bylo vydáno v  dubnu loňského roku a takřka 
obratem jsme odeslali žádost o registraci projektu 
na MŠMT. 

1. listopadu 2017 byly dokončeny všechny admi-
nistrativní kontroly MŠMT a MF a dostali jsme svolení 
vypsat výběrové řízení. Cenovou nabídku na stavbu 
školy podaly čtyři stavební firmy. Nejlevnější z nich 
byla firma PKS stavby a. s., se kterou jsme také v únoru 

2018, opět po nezbytném schválení ze strany mini-
sterstva, podepsali smlouvu o dílo. 20. března jsme 
jí předali staveniště. 

Dnes je už na pozemku čilý stavební ruch, 
Středočeský kraj pokračuje ve stavbě kruhového 
objezdu a společnost PKS již provádí výkopové práce. 
Zatím vše klape jak má a v těchto dnech se začínají 
dělat pilotáže. Zatím se samozřejmě spíše kope do 
země, než staví, ale již o prázdninách se pomalu 
začnou zvedat nad povrchem základy školních budov. 
Dokončení stavby je dle aktuálního harmonogramu 
naplánováno na 17. července 2019.

Váš�názor�nás�zajímá�–�využití�budovy�staré�školy
Co bude se starou školou, až postavíme novou?

Přijďte diskutovat s vedením obce o možnostech využití pro stávající školní budovy, 
až bude dostavěna nová škola.

Diskuse proběhne 13. 6. od 18 hod. na OÚ Psáry
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Kalendář akcí pro seniory
každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna
pátek Počítače 8.30 OÚ

květen
3. 5. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
7. 5. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

9. 5. Výuka country tanců 10.00 Laguna
10. 5. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
10. 5. Trénování paměti 15.00 OÚ

15. 5. Keramika 9.00 Laguna
15. 5. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
17. 5. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
17. 5. Setkání seniorů 15.00 OÚ

23. 5. Výuka country tanců 10.00 Laguna
24. 5. Kavárnička 10.00 Mozaika
24. 5. Trénování paměti 15.00 OÚ

26. 5. Májové oslavy 13.00 D. Jirč.
31. 5. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

červen
4. 6. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

6. 6. Výuka country tanců 10.00 Laguna
7. 6. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
7. 6. Trénování paměti 15.00 OÚ

9. 6. Výlet
12. 6. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
14. 6. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

20. 6. Výuka country tanců 10.00 Laguna
21. 6. Kavárnička 10.00 Mozaika
21. 6. Trénování paměti 15.00 OÚ

22. 6. Letní kino D. Jirč.
28. 6. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

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

Setkání seniorů
Zveme vás na další z cyklu Setkání seniorů, které 

se uskuteční 17. května od 15 hodin na Obecním 
úřadu v  Psárech. Téma „Čokoláda“ pod vedením 
Lucie Průšové vás jistě nadchne!

Dozvíme se mnoho zajímavostí o pěstování kakao-
vníků, rozdělení odrůd, výběru kakaových bobů, 
politice pěstování, obchodování s kakaovými boby 
a problematice v oblasti ekologie. Nevynecháme ani 
novodobé otrokářství spojené s čokoládovým prů-
myslem. V druhé části setkání probereme zpracování 
kakaových bobů, výrobu čokolády, naučíme se, jak 
rozeznat kvalitní čokoládu od nekvalitní, jak se ori-
entovat na trhu a podle čeho čokoládu vybírat. A na 
závěr nás čeká degustace čokolády.

Pojeďte s námi za kulturou
Zveme vás do divadla, tentokrát na muzikál 

Mefisto do divadla Hybernia 7. června od 18 hodin. 
Odjíždíme autobusem v  16.15 hodin z  tradičních 
zastávek Psáry, Psáry OÚ a Dolní Jirčany. Vstupenky 
lze zakoupit v pokladně obecního úřadu za zvýhod-
něnou cenu 350 Kč (původní cena 690 Kč).

Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je 
schopen vrátit člověku mládí. Ovšem nic není zadar-
mo. Na výhody mládí láká i  stařičkého profesora 
Fausta, který lituje, že během svého života nestihl 
dokončit své rozsáhlé dílo. A  díky neustálé práci 
nestihl opravdu žít. Mefisto žádá výměnou za mládí 
a čas navíc jeho duši, která propadne Peklu. Jak se 
rozhodnout? Ze starého profesora se na zkoušku 
stane mladík, který prožívá, na co už dávno zapomněl. 
Popíjí se studenty, které kdysi učil, užívá si radosti 
života a hlavně znovu prožívá lásku. A to nejednu. 
A když kromě lásky získává i moc a na světě se mu 
v mladém těle líbí víc a víc, začíná přemýšlet, jakou 
lstí se ze svého úpisu Peklu vymanit…

Letní kino
Pokud nám bude počasí 

příznivě nakloněno, přijede 
22. června na náves v Dolních 
Jirčanech opět letní kino. 
Zájemci o tento letně kulturní zážitek 
mohou již nyní hlasovat na webových stránkách 
obce www.psary.cz a ovlivnit tak, který film se bude 
promítat.

Vstupné se neplatí, občerstvení je zajištěno, ale 
sedátka, křesílka nebo deky si vezměte s sebou.

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místosta-

rostkou Vlastou Málkovou při neformální diskuzi 
nad aktuálními tématy proběhne dne 16. května 
od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.

Dvoudenní výlet do sklípku 
Ani v letošním roce nechybí oblíbený dvoudenní 

výlet do sklípku kombinovaný s návštěvou kulturních 
památek (zámek Jaroměřice nad Rokytnou a Znojmo), 
který se uskuteční v termínu 22.–23. září.

Platbu můžete uhradit na OÚ do 15. 6.

Univerzita�třetího�věku�má�další�úspěšné�absolventy
Univerzita třetího věku má v naší obci již dlouhou 

tradici a těší se velké oblibě. Jsme hrdi na to, že 
v  pondělí 14. května budou promovat další naši 
studenti. Promoce je slavnostní akt ukončení daného 
studijního programu, při kterém seniorští studenti 
obdrží „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího 
věku“ při Provozně ekonomické fakultě České země-
dělské univerzity v Praze. Promoce vyjadřuje nejen 
dosažení osobního úspěchu dříve narozených stu-
dentů, ale je také příležitostí pro jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a známé se slavnostního aktu 
zúčastnit a osobní gratulací vyjádřit svým blízkým 

obdiv a úctu. 
Jarní semestr ukončilo 33 zájemců o vzdělávání 

z  řad našich seniorů a v  říjnu pokračují ve studiu 
dalším tématem, které si sami zvolili. Je to volné 
pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, 
věnující se dalším historickým etapám.

Slavnostní zakončení zimního i jarního semest-
ru proběhne 28. 5. od 15 hod. na OÚ.

Nový semestr začíná v  říjnu 2018, dveře naší 
učebny jsou otevřeny i novým zájemcům o studium. 
Více informací či přihlášky: Vlasta Málková, 
tel. 602 714 101, e-mail: malkova@psary.cz
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Ing. Jitka Svobodová

Fotosoutěž�–�Kopce�a kopečky
V  průběhu let jsme podle zasíla-

ných fotografií zjistili, že 
toulky po Čechách, 
Evropě či světě jsou 
velmi oblíbené, a věří-
me tedy, že nějaký ten 
krtinec, kopeček, 
kopec, horu či velehoru 

jste určitě nejen viděli, ale 
také zvěčnili pomocí fotoaparátu.

A pokud snad ne, máte do poloviny prázdnin, 
tedy do uzávěrky, dost času. Fantazii se samozřejmě 
meze nekladou, takže budeme rádi za každý neotřelý 
nápad. Ty nejlepší a nejpovedenější fotografie pak 
budou uveřejněny ve velkém či malém obecním 
kalendáři pro rok 2019, vylosovaní účastníci soutěže 
získají zajímavou cenu.
Podmínky pro zařazení vašich fotek do 
fotosoutěže:
Kdy: do 31. července 2018.
Jak: v elektronické podobě.
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 
NALEŽATO v  co nejlepší kvalitě (alespoň 2  MP). 
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. Zasláním 
fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v mate-
riálech obce Psáry.

Májové�slavnosti�ve�znamení�čokolády�a dobrého�pití
26. května vás již tradičně zveme na Májové 

slavnosti, na kterých vás čeká nejen dobrá zábava, 
ale i různé druhy piv i pivních speciálů, točená čoko-
láda, spousta dobrého jídla a  pití, stánky, dílničky 
pro děti, malování na obličej a  řada dalších 
překvapení. 

 y řetízkový kolotoč
 y střelnice
 y bobová dráha
 y skákací hrad 
 y chybět nebudou ani tradiční vystoupení dětí ze 
školky a školy

 y bikerská moderovaná show od profíků z RideWheel 
team, které možná znáte ze Snídaně s Novou či 
z Óčka z pořadu Drive

  přeskakování dobrovolníků na kolech, 
soutěže

 y a co navíc? ČOKOLÁDA!
  čokoládová dílna pro děti – výroba lízátek, 
malování čokoládou

  čokoládová fontána
  soutěže o čokoládové ceny 
  točená čokoláda té nejvyšší kvality a ochutnávka 
delikates z  Madagaskaru, Venezuely, Peru, 
Equadoru, Pobřeží slonoviny atd.

  tušíte, že se dají skloubit květiny a čokoláda?
  Na dospělé čeká degustace piva spárovaného 
s čokoládou

 y Od 20 hodin zábava Na Kopečku se skupinou 
Fishmeni

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

Ladislav Veselý
Věra Dylová
Marcela Kabátová
Jiří Slabihoudek
Jana Dercsényiová
Jana Kožíšková
Miroslav Bysek

Eva Doležalová
Jiří Houser

Josefa Hovorková
Šárka Komrsková

Eva Poblová
Markéta Pokorná

Blahopřejeme všem našim seniorům, kteří v měsících květnu 
a červnu oslaví svá významná životní jubilea
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Dvoudenní�výlet�do�Dolního�Rakouska�a na�Moravu
Sociální a kulturní komise vás zve na speciální letní dvoudenní výlet za zahradami a historickými objekty 

Rakouska a Moravy, který se uskuteční ve dnech 20.–21. 7.

 Z  obce vyjedeme v  časných ranních hodinách 
a nejprve zamíříme za rakouské hranice do renesanč-
ního zámku Rosenburg. Růžový zámek okouzluje 
své návštěvníky historickými sály, vzácnými obrazy 
i starožitnostmi. Kromě růží vás jeden z nejnavště-
vovanějších zámků Dolního Rakouska osloví i ukáz-
kami renesančního sokolnického umění. Odpoledne 
se přesuneme do Tullnských zahrad, kde se na ploše 
50 ha nachází přes 40 ukázkových zahrad vytvořených 
týmy zahradníků z celého světa. V areálu je i vyhlídka 
vysoko nad korunami stromů, nabízející pohled na 
celý zahradní komplex. V  pozdním odpoledni se 

vrátíme zpět do Čech a ubytujeme se v hotelu Rustikal 
v Hustopečích. Po večeři si budete moci užít pro-
cházku, vykoupat se v  bazénu nebo si zahrát 
kulečník.

Druhý den se po snídani seznámíme se zámkem 
Milotice, nazývaným perla jihovýchodní Moravy. 
Prohlídka interiérů nám dovolí nahlédnout do 

všedních dnů rodu Seilern-Aspang. V  krásné fran-
couzské zahradě je k vidění oranžerie, množství těch 
nejvoňavějších růží nebo užitková zahrada. Mnohé 
rostliny si zde můžete i zakoupit. Odpoledne si udě-
láme poslední zastávku svého putování, a  to na 
gotickém hradě Pernštejn, který jistě znáte z více 
než padesáti televizních inscenací a  pohádek. 
Vnoříme se do období gotiky a renesance, poslech-
neme si pověsti a kdo ví, třeba potkáme i bílou paní.

Odjezd z obce v 6 hod., návrat domů druhý den ve 
večerních hodinách. 

Trasa: Psáry – Rosenburg – Tulln – Hustopeče (uby-
tování hotel Rustikal) – Milotice – Pernštejn – Psáry
Cena: 1890 Kč pro trvale hlášené v naší obci, pro 
ostatní 2390 Kč.
Přihlášky odevzdávejte do 15.  5., budou k dispozici 
na OÚ nebo na webových stránkách obce.
Platbu uhraďte do 6. 6. na OÚ.

Ing. Jitka Svobodová, členka sociální a kulturní komise

Druhým a třetím výletem v našem cestovatelském cyklu budou:

Výlet do Kutné Hory se zastávkou na zámku 
Žleby

Sociální a kulturní komise pro vás připravila další jednodenní výlet, který se uskuteční v sobotu dne 9. 6.

Z obce vyjedeme v ranních hodinách a naší první 
zastávkou bude historické město Kutná Hora. Při 
procházce stříbrným městem navštívíme jednu 
z nejkrásnějších českých katedrál, zasvěcenou pat-
ronce horníků sv. Barboře, projdeme se historickým 
centrem města a nakonec se podíváme do Kostnice, 
která si získala světové renomé díky unikátní výzdobě 
z lidských kostí.

Po obědě se vydáme k nedalekému zámku Žleby. 
Tento romantický objekt se stal kulisou celé řady 
filmových pohádek. Žleby se kromě bohatě vybave-
ných interiérů pyšní i  jedinečnou sbírkou zbraní, 
divadelním sálem či historickou zámeckou kuchyní. 
Zámek obklopuje park, ve kterém se konají předsta-
vení s dravými ptáky. V nedaleké oboře jsou chováni 
bílí jeleni.

Odjezd z obce v 8.00 hod., návrat domů večer.
Cena: 450 Kč pro trvale hlášené v naší obci, ostatní 
650  Kč. V ceně je obsažen vstup do sv. Barbory, 
Kostnice, Vl. dvora a na zámek Žleby.
Platbu uhraďte do 15. 5. na OÚ.



22� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�DUBEN�2018 www.psary.cz 23

Stalo se
Jarmila Kalousková

První�jarní�pochod�od�pramene�k soutoku
Přestože kalendář tvrdil, že je 17. března a první 

jarní den je v dohledu, teploměr i pohled z okna jasně 
dávaly najevo, že jsme uprostřed zimy. Čerstvě 
napadaný sníh a teplota –5 °C. Nic z toho však neod-
radilo účastníky prvního pochodu „Od pramene 
k soutoku“ Zahořanského potoka. V 9 hodin jsme se 
sešli na pobytové louce v Dolních Jirčanech a vyrazili 
na cestu přes lesík na Štědřík, kolem sběrného dvora 
po nové cyklostezce, která ústí v Psárech za bývalým 
kulturákem. Pokračovali jsme na fotbalové hřiště, 
kde se k nám připojili další turisté ze Psár. Naše sku-
pina se skládala z dospělých, dětí i psů. Vydali jsme 
se přes areál Domov Laguna, minuli ubytovnu 
„U  Slepců“, chaty a  fotbalové hřiště v  Libři. Cesta 
pokračovala kolem hospody U Báby, dále lesem podél 
Zahořanského potoka až na louku, kde nás čekaly 
paní místostarostka Vlasta Málková a Iva Tesařová, 
které pro nás připravily občerstvení a  Pepa Hájek 
táborák pro zahřátí. Opékat buřty v zasněžené krajině 
byl zážitek, navíc jsme dostali krásný suvenýr a někteří 
z nás si přiťukli na zdraví. Cesta pokračovala kolem 
Zahořanského potoka, kde na nás v  lese číhaly 
nástrahy v  podobě brodů. Některé jsme překonali 
po kládách, jiné s igelitovými pytli. Pro některé z nás 
velká výzva, pro některé legrace, každopádně jsme 

všichni přežili. Cesta pokračovala kolem Maškova 
mlýna, chatové osady Orlík, přes železniční trať, až 
k řece Vltavě, kde je v dáli vidět starý davelský most. 
Po pětihodinovém výletu jsme v Davli nastoupili do 
autobusu z  Domova Laguna a  ten nás odvezl na 
náves v Dolních Jirčanech. Tam na nás čekalo k naše-
mu překvapení další občerstvení. S  úsměvy, díky, 
plným žaludkem a dobrým pocitem z krásného dne 
jsme se rozešli k domovům.

Děkujeme Josefu Hájkovi za skvělý nápad a pří-
pravu, paní Málkové a  paní Tesařové za špičkový 
občerstvovací servis.

Jiřina Hiršlová

Výlet na Manětín se vydařil
Opět jsme ve skvělé náladě vyrazili na výlet, ten-

tokrát byla naše cesta opravdu jarní se vším všudy, 
ráno zima jako v lednu, odpoledne teplo, ale slunečné 
počasí nás provázelo celý den.

Cesta nás zavedla k baroknímu zámku Manětín, 
kde platí pořekadlo: co je malé, to je hezké. Příjemný 
dojem z interiérů i okolí zámku byl umocněn výbor-

ným obědem v  Zámecké restauraci a  procházkou 
v přilehlém parku ve francouzském stylu.

Naší další zastávkou byl klášter Plasy – monumen-
tální a rozlehlý soubor staveb, který proslavil architekt 
Blažej Santini Aichel. Prošli jsme část konventu, 

obdivovali důmyslný systém regulace vodní hladiny, 
který umožňuje stabilitu stavby, spočívající na dubo-
vých pilotech zcela ponořených do vody. Dozvěděli 
jsme se i o životě mnichů cisterciáků, kteří zde žili, 
prohlédli si krásné točité schodiště a  nahlédli i  do 
kuriózních toalet, které proplachuje řeka Střela.

Neopominutelný je také vyhlášený pivovar Plasy, 

kde se vaří místní druhy piv. My jsme ochutnali 
Felčara, Vašnostu, Metternicha a  Nachmelence, 
všechna byla výborná.

Pak už tradá domů a těšíme se na další výlet, tak 
příště pojeďte i vy!

Rád bych poděkoval Vlastě Málkové, 
Petrovi Hubičkovi, Davidu Marvanovi za 
pomoc, Jakubu Adámkovi za autobus, 
Václavu Novákovi za odvoz z  Davle 
a hlavně lidem, které neodradilo počasí 

a  vyrazili s  námi. Pochod se moc líbil, 
všichni došli ve zdraví a s dobrou náladou. 
Příští rok ho určitě zopakujeme.

Josef Hájek

D
E
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tance. Malý Filípek, který vyměnil mysliveckou 
kamizolu za kroj mexického hudebníka, doprovázel 
na kytaru sličnou tanečnici. Přes existující zákaz 
domovního prodeje v naší obci známý diabetolog 
Vláďa se svým týmem nabízel léčivé a údajně různě 
povzbuzující čaje. K dobré náladě nakonec přispělo 
i  slunečné, ale mrazivé počasí, jehož nepříznivé 
účinky bylo nutno kompenzovat skleničkami hřeji-
vého moku, který spolu s občerstvením neúnavně 
nabízeli sousedé u  vrátek. I  přes tyto nástrahy se 
vodníkovi podařilo přivést celý průvod včetně 
medvědáře s medvědem až na náves. Tam pak podle 
tradice vodník poděkoval medvědovi za práci pro 
obec a  unaveného medvěda Filípek podle práva 
lovu „zastřelil“. Účastníci masopustního veselí poté 

pokračovali v  zábavě a  hodování v  hospůdce do 
pozdních nočních hodin.

Poděkování již tradičně patří hlavním organizáto-
rům, kterými byly JSDH Psáry a  SK Rapid Psáry. 
OÚ Psáry zajistil pomoc z řad Policie ČR z Jesenice, 
Městské policie Jesenice a členů JSDH Psáry, kteří se 
postarali o bezpečný průběh celé akce. Největší dík 
však patří všem maskám, které se postaraly o dobrou 
náladu, našim sousedům, kteří nešetřili pohoštěním, 
mládeži, která se zúčastnila v hojném počtu, a všem, 
kteří přispěli k naplnění „obecní kasy“. Část vybraných 
peněz byla použita k zaplacení Modré kapely a zbytek 
bude použit při organizaci Dne dětí. A nezapomeňte, 
Masopust 2019 již brzy zaklepe na dveře, jste srdečně 
zváni, nejlépe v maskách!

Text a foto: Ladislav Jašinský

Masopust�2018

Letošní masopustní rej masek byl naplánován na 
24. února od 12 hodin. Již po jedenácté hodině se 
začaly v dočasně otevřené restauraci Rubín scházet 
první masky, na které již tradičně čekali maskéři 
Jirka, Dana a  Marcela. Vláďa, hlavní organizátor, 
osobně přivítal každou masku a  rovněž Modrou 
kapelu, která tradičně masopustní taškařici dopro-
vází. Ve 12 hodin přečetl vodník Pavel Masopustní 
právo. Novinkou bylo předání symbolického klíče 
od obce jejím starostou, který zároveň všechny 
účastníky pohostil skleničkou vodnické zelené. Tímto 
aktem účastníci masopustního reje převzali do 
půlnoci nadvládu nad obcí a za doprovodu řízného 
pochodu se vydali na cestu po tradiční trase lemo-
vané přihlížejícími. Cestou se přidávaly další masky, 

kterých tak celkem bylo 42. Sousedky postávající 
před staveními s připraveným občerstvením neú-
navně vytáčeli vodník s medvědem a Mrazík se svým 
pohádkovým doprovodem předváděl ruské lidové 
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Jaroslava Bártová 

Neskutečný�zájezd!�
Dlouho plánovaný zájezd do Itálie pro naše občany 

začal 17. dubna. Kdo mohl tušit, že bude tak skvělý! 
První zastávkou byl zámek Hellbrunn se zajímavou 
expozicí a vtipnými vodními hrátkami v zahradách. 
V Lido di Jesolo jsme brouzdali v moři, dali si sklenku 
vína v  místní vinárničce a  hurá do postele, nabrat 
sílu na další den. 

Čekala na nás cesta lodí po kanále Grande okolo 
benátských ostrovů do centra Benátek, kde jsme 
navštívili baziliku sv. Marka s  kampanilou, Dóžecí 
palác a pohádkové úzké uličky.

Další den byl vyhrazen pouze pro Řím. Autobus 
nás dovezl na okraj města a k památkám Říma jsme 
cestovali metrem a vlakem. Úžasná atmosféra, cho-
díte, díváte se, a  nechce se vám věřit, že jste tam. 
Město plné historie, která vás obklopuje na každém 
kroku. Koloseum, Pantheon, Forum Romanum, 
Andělský hrad, náměstí s  překrásnými fontánami 
a pompézními kostely. 

Následující den byl věnován Vatikánu. Prohlédli 
jsme si baziliku sv. Petra s Michelangelovou Pietou, 
Berniniho kolonádu, vatikánské muzeum a  hlavně 

Sixtinskou kapli. Po vstupu do ní se ocitáte v jiném 
století, nechce se vám odejít, ale musíte uvolnit místo 
dalším turistům, lačnícím po dávné historii. A tak se 
s Římem loučíme. Autobusem jsme dojeli k  jezeru 
Lago di Garda, v hotelu přespali a  ráno vyrazili do 
lázeňského středověkého městečka Sirmione. Po krát-
ké prohlídce jsme dojeli k lanovce, která nás vyvezla 
na horu Monte Baldo, kde jsme si dosytosti užili 
unikátní výhled na jezero Lago di Garda, lemované 
vysokými horami se zasněženými vršky.

Nastal čas návratu domů. Cestou jsme ještě na 
skok zastavili v  městě Brixen na kávu či zmrzlinu. 
Cestu jsme strávili výměnou dojmů z náročného, ale 
překrásného zájezdu, který provázelo doslova letní 
počasí. 

Chtěla bych touto cestou, nejen za sebe, ale věřím, 
že i  za ostatní účastníky zájezdu, poděkovat paní 
Vlastě Málkové, která o nás vzorně pečovala, a prů-
vodkyni paní Jitce Svobodové za přípravu perfektního 
cestovního harmonogramu. 

PROČ ZAS A ZNOVA?
Karel Šimůnek: ZAS A ZNOVA má 
více rovin, jednak už zde na tomto místě 
byly nějaké restaurace, takže trochu 
nadsázky. Nicméně, hlavně chceme ZAS 
A ZNOVA dělat vše proto, aby se k nám 
lidé rádi vraceli… zas a znova.
Petr Hajný: A konec konců se v názvu 
skrývá i to, že zas a znova budeme my 
dva pracovat spolu.

CO BUDETE VAŘIT?
P.H.: Chceme vycházet z tradičních věcí, 
neplánujeme nic složitého, protože lidé 
by měli vědět, co mají na talíři. Důležité 
pro nás bude jednak čerstvost a jednak 
sezonnost. Plánujeme co nejméně 
používat mouku a být tak mimo jiné 
také restaurací vlídnou k lidem, kteří trpí 
třeba bezlepkovou dietou, budeme mít 
jídla pro vegetariány. 
K.Š.: Hlavně, ale budeme vařit jídla, 
která máme sami rádi, která půjdou 
dohromady s atmosférou restaurace. 

A CO VÁM CHUTNÁ?
P.H.: Já mám moc rád dušená masa, 
poctivé omáčky, ale samozřejmě 
i kachnu se zelím…
K.Š.: Třeba telecí řízek, nebo domácí 
uzená kachní prsa, ty miluju.

MLUVILI JSTE O SEZONNÍCH 
SUROVINÁCH, ZAČÍNÁ JARO, 
TAKŽE JAKÉ SUROVINY JSOU 
PRO TENTO ČAS TYPICKÉ?
P. H.: Můžete se těšit na mladá masa 
a jarní zeleninu, no a pak začne sezona 

chřestu, jahod, … Jak bude pokračovat 
kalendář, tak budeme měnit i naše menu. 
V kuchyni máme gril na dřevěné uhlí Big 
green egg. Budeme připravovat výborné 
steaky, grilovanou zeleninu, ryby, ale 
třeba i kachny. Jednoduše nebudeme 
experimentovat, budeme zas a znova 
vařit dobře.

RESTAURACE JE RODINNÁ, 
VÍTÁNY JSOU TEDY I DĚTI. 
ČÍM NALÁKÁTE JE?
K. Š.: Naše motto je: Rodinná restau-
race, kam se budete rádi vracet. Tady 
okolo restaurace žije spousta rodin 
s dětmi, já také bydlím za rohem a zajít 
si blízko na oběd nebo na večeři není 
jen tak. U nás si budou moci rodiče 
vychutnat skvělé jídlo a my se jim 
postaráme o zábavu jejich děti. Mohou 
být v dětském koutku, lítat po zahradě, 
anebo si hrát na obrovském dětském 
hřišti. A samozřejmě máme pro naše 
dětské hosty i menu.

ČETLA JSEM NA VAŠICH 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
O „RODINNÉM STOLE“
P.H.: Uprostřed hlavní místnosti máme 
velký oválný stůl a na něj připravenou 
speciální nabídku, zatím je kachní, řízko-
vá a steaková, ale uvaříme vše podle přání 
našich hostů.
K.Š.: . Chceme navázat na zvyk, kdy se 
rodina scházela u stolu, uprostřed byly 
mísy s jídlem a každý si naložil to, na co 
měl chuť, od každého kousek ochutnal, 
u toho se povídalo, smálo…

CO V ZAS A ZNOVA PIJEME?
K. Š.: Máme výbornou Plzeň a navíc 
velkou vinotéku, plánujeme pořádat také 
degustace a párované vinařské večeře.

KDE ZAS A ZNOVU NAJDEME?
K. Š.:  V podstatě „za humny“ na Hlubo-
čince, hned za lesem, tam kde dříve byly 
italské restaurace. 

RESTAURACE JE POMĚRNĚ 
VELKÁ, BUDETE POŘÁDAT TŘEBA 
OSLAVY, SVATBY, KONFERENCE?
K. Š.: Restauraci jsme rozdělili na dvě 
části, uvnitř je přibližně 100 míst. Umí-
me připravit  remní nebo rodinné po-
sezení, oslavy narozenin, svatby, dětské 
oslavy. A protože, jak jsem říkal, máme 
k dispozici velkou zahradu, může se u nás 
třeba konat svatba včetně obřadu.

Těšíme se na vás ZAS A ZNOVA.

ZAS A ZNOVA
www.zasaznova.cz
Hlavní 813, Hlubočinka
+420 323 631 764

SEZONNÍ, ČERSTVÉ SUROVINY, TRADIČNÍ JÍDLA BEZ EXPERIMENTŮ 
A DŮRAZ NA RODINU. TAKOVÝ JE VE ZKRATCE KONCEPT RESTAURACE ZAS 
A ZNOVA, KTERÁ HOSTY POPRVÉ PŘIVÍTALA KONCEM BŘEZNA. STOJÍ ZA NÍ 
DVOJICE ZKUŠENÝCH PROFESIONÁLŮ KAREL ŠIMŮNEK A PETR HAJNÝ.

RODINNÁ 
RESTAURACE, 
KAM SE BUDETE 
RÁDI VRACET.
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Jana Koutná
2. část seriálu „Obce Dolní Jirčany a Psáry v minulých sto letech“, který jsme připravili k letošnímu význam-

nému výročí a oslavám vzniku republiky

Psáry a Dolní Jirčany za první republiky
Psáry a Dolní Jirčany se za první republiky měnily, 

rostly a využívaly všech možností rozvoje. Ale nejprve 
se obce jako celek i rodiny musely vyrovnat s dopady 
velké války. Z bojů na frontách se nevrátilo mnoho 
místních mužů; a obě obce na ně pamatovaly posta-
vením pomníků, které se nadále staly místem setká-
vání a paměti. 

Z věže farního kostela byly odvezeny dva zvony 
– byly odevzdány při rekvizici v roce 1917 vojenské 
správě na Zbraslavi a odtud odvezeny neznámo kam. 
To byl pravděpodobně i  osud nejstaršího zvonu – 
Václava, který byl slit již v roce 1556. Místní farníci 
a obyvatelé uspořádali sbírku a v roce 1924 byly na 
věž kostela sv. Václava zavěšeny dva zvony nové – 
velký a malý. Oba jsou tam dodnes.

Po válce začaly do životů obyčejných lidí vstupovat 
nové možnosti, dnes bychom řekli „technologie“. 
I přes dopady hospodářské krize se přece jen život 
na vsích rychle měnil. Zhusta se budovaly a opravovaly 
silnice, obecně se zlepšovalo dopravní spojení; začalo 
se jednat o možnosti elektrifikace, která by zejména 
pro místní sedláky byla velkým pokrokem. 

Pravdou je, že pracovních příležitostí hlavně pro 
muže nebylo mnoho. Kolem roku 1925 máme zprávy, 
že v zimě dojíždělo do Prahy za prací přibližně třicet 
a  v  létě dokonce sedmdesát dělníků. Většinou se 

jednalo o zedníky, tesaře, fasádníky, klempíře a pokrý-
vače, těch bylo v rychle rostoucím velkoměstě a na 
jeho periferiích stále potřeba.

V roce 1926 prodloužila Správa poštovní automo-
bilové dopravy v Praze na základě intervence zástup-
ců dělnictva z obcí Psáry a Dolní Jirčany u ministerstva 

pošt a telegrafů dělnické spoje poštovním automo-
bilem na trati Praha – Jesenice – Kamenice – Strančice 
až do Psár. S podmínkou, že ve Psárech bude zřízena 
řádná a vytápěná vozovna pro autobus a řidiče. První 
spoj zahájil provoz 1. listopadu 1926. Vzhledem 
k počtu cestujících se jednalo o autobus typu Praga N 
(šlo o vůz N-III-114). Až do Jesenice byl provozován 
s připojeným vlečným vozem, který byl obsluhován 

Ilustrační fotografie podobného typu autobusu 
provozovaného Správou poštovní automobilové 
dopravy v Praze, typ Praga TN z let 1931–1932, 
vůz č. N-III.173. Reprofoto z knihy Petra 
Hoffmana, Poštovní autobusy 1919-1932, s. 170. 

jedním brzdařem. Protože silnice dále do Psár byla 
tehdy ještě malé šíře, vlečný vůz „bylo bezpodmínečně 
nutno ponechávati v Jesenici“. 

    Ženy zůstávaly pracovat v hospodářství, praco-
valy u sedláků, v lesní školce, v létě sbíraly lesní plody 
a pro obě obce bylo typické pletení a prodej věnců 
a věnečků. Mladá děvčata často odcházela za službou 
do Prahy.

Byla to doba počátků řady místních spolků – kromě 
podpory hasičstva byl velmi oblíben fotbal – a  to 
v obou obcích. Nejen že se trénovalo, hrálo (a obě 
vesnice řešily hlavně výsledky derby), pořádaly se 
zábavy a plesy, hrálo se divadlo. Hasiči a fotbalisté 
organizovali i řadu akcí a neodmyslitelně tak tvořili 
kulisu vesnického dění. 

Jejich prvotní poslání ale posláním zůstávalo. Ze 
zápisů psárských hasičů víme například, že okolí Psár 
a Jirčan bylo značně poškozeno při katastrofální bouři 
(1928) a vůbec – stejně jako dnes – zasahovala jed-
notka i v širším okolí.

Představme si je ale i  jinak; v předvečer pohřbu 
prezidenta Masaryka „udělili poctu zemřelému panu 
prezidentovi osvoboditeli zapálením velké „Masarykovy“ 
vatry o  půl sedmé večer na Vápence; na den pohřbu 
sbor hasičský zapůjčil fagule k pomníku a již od deváté 
hodiny ranní držel u pomníku stráž“ (1937).

A snad čtenáři prominou i poslední střípek z his-
torie. Technikou jsme začali a  technickou pozoru-
hodností protentokrát i  skončíme. Během našeho 
sbírání příběhů jsme získali zajímavou informaci. Dne 
25. září 1939 měl někde „na Vysoké“ přistát civilní 
říšský aeroplán. Tak je zaznamenáno v dochovaném 
deníku paní Váňové z  Horních Jirčan. Případ není 
znám jako nehoda, a to ani v dobových novinách, 
které by snad leteckou havárii popsaly, ale to nezna-
mená, že by nemohlo jít například jen o  nouzové 
přistání, které „skončilo dobře“.

V příštím vydání Psárského zpravodaje si přiblížíme 
nelehké protektorátní období…

Jeřábnické práce
Tatra AD20
Jakub Vinecký

tel. 777 743 438
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Milan Vácha, starosta

Co je to vlastně kvalita ve vzdělávání?
V souvislosti s výstavbou nové školy v naší obci 

se na mne často obracejí přátelé a známí s dotazem, 
jak se tam bude učit. A  velmi často popisují i  své 
poměrně konkrétní představy a přesvědčení o tom, 
jak by se ve škole učit mělo. Do svých názorů nejed-
nou promítají své zkušenosti z dob, kdy sami navště-
vovali základní školu. Vnitřně mnohdy nejsme pře-
svědčeni o tom, že nám osobně škola dala množství 
skutečně využitelných znalostí a kompetencí odpo-
vídajících tomu, kolik času jsme tam strávili. Ale naše 
školní docházka a vzpomínky na ni jsou uchopitelné, 
známé a  srozumitelné a  možná proto se cokoliv 
nového tak těžce prosazuje. Právě z těchto důvodů 
pravidelně pro veřejnost na obecním úřadě organi-
zujeme setkání „EDUPOINT“, kde se při diskusích 
věnujeme různým oblastem ze světa vzdělávání. 
Přizvaní odborníci jsou zárukou profesionálního úhlu 
pohledu i  zkušeností z  praxe a  velmi často jsou 
zároveň velkou inspirací pro dnes již pravidelné 
návštěvníky. Myslím, že díky Edupointům máme 
možnost tříbit si názory v pestré škále témat, nevy-
hýbaje se ani ožehavým otázkám a  kontroverzím. 
Vzdělání je odbornost jako každá jiná a i ono se v čase 
vyvíjí. V posledních desetiletích prošlo vzdělávání ve 
světě mnoha výraznými proměnami a  je tu tedy 

mnoho dobrých příkladů, kam zaměřit svoji pozor-
nost. Na předchozích setkáních se hosté Edupointů 
dotýkali témat jako např. matematika podle pana 
prof. Hejného, čtenářská gramotnost, výhody a nevý-
hody známkování a  slovního hodnocení, příprava 
předškoláků, diskutovali jsme o tom, co budou naše 
děti potřebovat pro budoucnost i o tom, jaká jsou 
tabu ve vzdělávání či jak povzbudit děti, které ve 
škole zažívají neúspěch.

Příští setkání bude ale trochu jiné a  bude více 
exaktní. Pozvání totiž přijal náměstek vrchního 
inspektora České školní inspekce PhDr. Ondřej 
Andrys. Bude to jedinečná příležitost shlédnout 
prezentaci a  následně pokládat dotazy zástupci 
jediné instituce, která má dle naší legislativy právo 
hodnotit, měřit a srovnávat samotnou kvalitu výuku 
na našich školách, a to jak vzájemně mezi sebou, tak 
i  srovnávat dlouhodobé výsledky měřených škol 
v zahraničí.

Přijďte si vyslechnout poznatky z  nejnovějších 
průzkumů, přijďte společně debatovat o  tom, jak 
podle ČŠI vypadá moderní vzdělávání a jak se pozná 
kvalitní škola. Všichni jste srdečně zváni! Setkání 
proběhne 16. května od 17.30 hod. na obecním 
úřadu.

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

ve středu 16. 5. 2018 od 17.30 hod.

Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

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

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

Akce se koná v rámci projektu MAP pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000112

Vstupné dobrovolné

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ
Z POHLEDU ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

PhDr. Ondřej Andrys, MAE
Od ledna 2012 náměstek ústředního školního inspektora. Vystu-
doval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci           
a Institut řízení organizací na univerzitě v Lyonu. Vyučoval na 
středních a jazykových školách, následně na několika filozo-
fických fakultách. Vedl sdružení měst a obcí, působil v manage-
mentu obchodních a příspěvkových organizací, řídil státní přís-
pěvkovou organizaci. Byl nebo je členem mnoha komisí, výborů 
či expertních skupin (např. Česká komise pro UNESCO). Spolupra-
cuje také s akademickými a vzdělávacími institucemi (např. Diplo-
matická akademie v Praze, Vysoká škola CEVRO Institut, apod.).

České školství v minulosti prošlo a v současnosti stále prochází řadou změn a inovací. Zrušení osnov a zave-
dení rámcových a školních vzdělávacích programů, poslední roční mateřských škol jako povinný, jednotné 
přijímací zkoušky na střední školy a státní maturita, inkluze, proměna metod a forem výuky atd. Jaká je 
současná česká škola a jací jsou lidé v ní? Jaké jsou silné stránky tuzemského vzdělávání a v čem jsou naopak 
rezervy? Jakých výsledků dosahují žáci českých škol za posledních dvacet let        
a jaký vliv na jejich výsledky mají proměny vzdělávacího systému? Nejen 
tato témata budou součástí dalšího setkání v rámci EDUpoint Psáry.

Martina Šmerglová, ředitelka mateřské školy

Informace k zápisu do mateřské školy
Přiblížil se měsíc květen, což je období, kdy pro-

bíhají zápisy nových dětí na školní rok 2018/2019 do 
mateřských škol.

Dnem zápisu do Mateřské školy Štědřík je pátek 
11. 5. Zákonní zástupci mohou své děti zapsat, a tedy 
přihlásit, od 13 do 17 hodin v budově mateřské školy 
Pražská 155. Při zápisu je třeba předložit Žádost 
o  přijetí k  předškolnímu vzdělávání vyplněnou 
a potvrzenou od lékaře, dále rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástupce, případně pas. Žádosti 
se budou odevzdávat do rukou ředitelky mateřské 
školy nebo zástupkyně ředitelky.

Žádosti o  přijetí (přihlášky) je možné stáhnout 
z  webových stránek mateřské školy nebo osobně 
vyzvednout 2. 5. ve školce během Dne otevřených 
dveří, kdy se rodiče a ostatní zájemci mohou přijít 
podívat do tříd v době od 9 do 11 hodin a odpoledne 

od 15 do 17 hodin.
Od září 2017 platí pro děti, které dosáhnou během 

školního roku, t.  j. od 1. 9. do 31. 8., šestého roku 
věku, povinné předškolní vzdělávání. To s sebou nese 
povinnost zákonných zástupců těchto dětí zapsat je 
do mateřské školy, pokud ji již nenavštěvují.

Každá žádost bude mít přidělené registrační číslo. 
Výsledek přijímacího řízení bude oznámen nejpozději 
8. 6. 2018 zveřejněním seznamu uchazečů pod při-
děleným registračním číslem. Seznam bude umístěn 
na vývěskách mateřské školy a na webových strán-
kách mateřské školy.

Pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nebude 
mít vliv na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Děti budou 
přijímány dle kritérií pro přijetí stanovených ředitel-
kou školy a jejich počet podléhá kapacitě mateřské 
školy.

Škola
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Prázdninové programy pro děti
Dva měsíce letních prázdnin jsou skvělé. Určitě 

tedy alespoň pro školáky. Pro rodiče prázdniny často 
znamenají komplikaci – jak zabezpečit dětem hlídání, 
když oni musí být v práci. A tak obec Psáry letos v létě 
organizuje hned tři příměstské tábory, aby se děti 
nenudily a rodiče měli o starost méně. Příměstské 
tábory už mají v  naší obci tradici a díky skvělým 
učitelkám ze ZŠ Amos, které práce s dětmi natolik 
baví, že rády připraví i prázdninový program, si 
můžete vybrat z následující nabídky:

 y 1. turnus: 16.–20. 7. Barevný týden s Renatou 
Kopanicovou a Monikou Mazurovou,

 y 2. turnus: 23.–27. 7.  Za tajemstvím lesa s Renátou 
Kizurovou a Renatou Crhovou,

 y 3. turnus: 13.–17. 8. Putování krajinou příběhů 
s Renatou Crhovou a Kájou Bukovskou.
Program plný výletů, her, zkoumání, objevování 

a nových kamarádů probíhá vždy od pondělí do 
pátku v čase 8–17 hod. Cena za týdenní program je 
1700 Kč + strava 500 Kč na týden. V případě volné 
kapacity bude možné dítě přihlásit pouze na jedno-
denní program za cenu 550 Kč na den + 100 Kč 
stravné. Přihlašování na příměstské tábory probíhá 
elektronicky na www.psary.cz.

Nezapomnělo se ale ani na ty nejmenší. Pro děti 
od 3 do 6 let budou probíhat prázdninové školky. 
Program v obci nabízejí hned tři subjekty:
Mateřská škola Štědřík

 y 2.–4. 7. – určeno pro děti zapsané v tomto školním 
roce ve školce,

 y 9.–13. 7. – určeno pro děti zapsané v tomto školním 
roce ve školce.

Více informací na reditelka@msstedrik.cz

Dětská skupina Klubíčko
 y 2.–4. 7. O Koblížkovi (téma slušnost v mezilidských 

vztazích),
 y 9.–13. 7. O kůzlátkách (téma moje rodina),
 y 16.–20. 7. O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém 

(téma přátelství),
 y 23.–27. 7. Královna Koloběžka (téma 

bezpečnost).
Cena programu 1500 Kč za týden + strava 100 Kč na 
den. Přihlašování on-line na www.rcdomecek.cz
M. Mrkvová a J. Chvapilová

 y 16.–20. 7. pro děti od 3 do 10 let v Zelené škole
Cena 2000 Kč za týden. Více informací a přihlašování 
na emailech jchvapilova@msstedrik.cz; mmrkvova@
msstedrik.cz

Mgr. Lucie Štěpánková

Čtete dětem?
Čtení pohádek, prohlížení encyklopedií nebo 

prohlížení obrázků v  knížkách patří k  dětem, patří 
do jejich světa, rozvíjí je to v mnoha oblastech. U nás 
ve školce se děti s knížkami setkávají nejen při odpo-
čívání po obědě, ale i při dopoledních činnostech. 
Už od začátku školního roku spolupracujeme s míst-
ními seniory v  rámci mezigeneračního sekávání 
a pravidelně k nám do školky dochází „čtecí babička“, 
která dětem z knížek předčítá. Nedávno jednotlivé 
třídy navštívili žáci z  3. A  a četli dětem pohádky. 

Motivace pro malé školkáčky to byla výborná, protože 
už teď se těší na to, až si jednou budou moci přečíst 
oblíbenou knížku sami.

Jako školka jsme se zapojili do projektu „Celé 
Česko čte dětem“. Proč? Protože co je víc než strávit 
denně pár chvil s dětmi nad oblíbenými hrdiny z knih, 
povídat si nad knížkou plnou obrázků. Co je víc než 
být spolu? Kdo z vás čte svým dětem nebo vnoučatům 
pravidelně? Vypněte televizi, otevřete knížku, bude 
vás to bavit. Nás to baví.

Monika Mrkvová

Cesta�do�Prahy�za�kulturou�aneb�jak�s Máničkou�šili�
všichni�čerti

20. března jsme se s dětmi vydali do divadla Spejbla 
a Hurvínka, jehož historie sahá až do roku 1930.

Děti se těšily z  inscenace s příznačným názvem 
„Jak s Máničkou šili všichni čerti“.

Pohádka byla pro děti poučná. Pojednávala 
o povrchnosti dnešního světa, kdy jsou pro lidi vzác-
nější šaty, které nosí na sobě, než čestnost 

a dobrosrdečnost, kterou by měli mít v sobě. Se spra-
vedlností si poradili čertíci a Mánička si tak uvědomila, 
co je v  životě skutečně důležité. Dětem i  paním 
učitelkám se představení velice líbilo a plní dojmů 
jsme se navrátili zpět do školky.

Děkujeme všem rodičům, kteří své děti vybavili 
batůžky s pitím a patřičně je oblékli do divadla. Díky 
tomu se pak naši malí dobrodruzi mohli proměnit 
v gentlemany a slečny.
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Renata Dlouhá

Školní začátek jara ve znamení soutěží
V předjaří a začátkem jara se školáci Základní školy 

Amos zúčastnili hned několika soutěží.
Třeťáci a páťáci poslali nejlepší výtvarné práce do 

okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí. 
Děti přenášely na čtvrtku všemožné nápady spojené 
s  prací hasičů. Z  některých sálal nejen oheň, ale 
i  napětí, a  některé děti dokázaly na papír přenést 
i náročnost hasičského povolání. Uvidíme, zda některý 
z obrázků uspěje a postoupí do kola krajského.

Další soutěží, do které poslali svá díla naši čtvrťáci, 
je 2. ročník soutěže vyhlášené ministerstvem průmy-
slu a obchodu nazvané „Přeměna odpadů na zdroje“. 
Předmětem je kreativní využití výrobků s ukončenou 
životností. Čtvrťáci se tématu chopili s tvůrčí chutí 
a  fantazií. Věříme, že se jejich sovičky, vyrobené 
z  cédéček, víček, alobalu a  jiných materiálů, mezi 
stovkami dalších výrobků českých školáků neztratí.

A jak už se v  naší škole stalo tradicí, i  letos se 
recitovalo. Školní kolo soutěže v sólové dětské recitaci 

proběhlo 15. února a  porota neměla rozhodování 
vůbec jednoduché. Nakonec vyslala do oblastního 
kola šest zástupců, kteří vyrazili reprezentovat naši 
Základní školu Amos 21. března do Rudné u Prahy 
ve dvou kategoriích. A  naše škola zabodovala! 
Zasloužila se o to v kategorii 2. a 3. tříd svým před-

nesem Danielka Hubíková ze 3. B, která si vybrala 
báseň „Toníček“ od amerického básníka Shela 
Silversteina. Ve školním kole ji trochu přemohla tréma 
a  obsadila 3. místo. 21.  března ale trému nechala 
doma a  porotu v  Rudné svým výkonem natolik 
okouzlila, že ji vyslala do kola krajského. Tento postup 
je mezi silnou konkurencí velkým úspěchem 
a Danielce budeme držet palce.

Renata Dlouhá

Pohádková�noc�ve�škole
Z pátku 23. března na sobotu 24. března se 

i  v  naší škole nocovalo s  Andersenem. Letošními 
tématy, ze kterých paní učitelky vybíraly, bylo 
Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, které 
letos slaví 90 let, dalším námětem pro večerní pro-
gram byly ale také Foglarovy Rychlé šípy, které autor 
začal psát před 80  lety, nebo Andersenův Cínový 
vojáček slavící sto osmdesáté výročí.

V podstatě lze vybírat z jakékoliv dětské literatury, 
protože smyslem Noci s Andersenem je podpořit 

zájem dětí o čtenářství a pomoci tak knihám bojovat 
například s počítačovými hrami. 18. ročníku celore-
publikové akce spojené s  knihami  se zúčastnilo 
několik tříd. Děti čekal ve škole večer plný pohád-
kových kvízů, křížovek, her, čtení i promítání pohá-
dek a  příběhů. Nekonečný pohádkový večer byl 
zakončen jak jinak než spaním ve třídě. No a mamin-
ky napekly, takže  společná snídaně už byla jen 
příjemnou tečkou za dobrodružným společným 
zážitkem školáků.

Lektorky Renáta Crhová a Renáta Kopanicová

Chovatelský�kroužek�v Mozaice
Máme za sebou první měsíc fungování kroužku 

na farmě v Laguně. Přihlásilo se nám zatím šest dětí, 
které mají zájem o  zvířata a  společně se o  ně učí 
starat. Protože jsou to děti bez zkušeností, je pro ně 
každá návštěva kroužku velkým dobrodružstvím. 

První hodinu se děti seznámily s prostředím farmy 
a s jejími obyvateli. 

Druhou hodinu už se děti zapojily do práce. Dostaly 
darem dvě slepice, kterým musely přichystat bydlení. 
Děti musely uklidit velkou voliéru, nasypat podestýl-
ku, přichystat krmení a vodu, aby mohly své slepice 
ubytovat. 

Následující hodiny se úklid voliér opakoval. Děti 
se tak učí, že se o zvířata musí starat pravidelně a nelze 
je ošidit. Slepičky se dětem za práci odměnily vajíčky, 
ze kterých měly děti velikou radost a  mohly si je 
odnést domů.  Radostná zpráva čekala na děti u krá-
líků, kterým se narodila mláďata, pro která budou 
děti vyrábět králíkárnu a trénovat je na králičí hop. 
Pro tuto disciplínu si už začaly vyrábět a natírat krásné 
překážky. Všichni se už moc těší na to, až mláďátka 
povyrostou a budou moci aktivně trénovat. 

Dále proběhl úklid stáje oslíků Lojzíčka a  Máji. 

Vyvézt hnůj na kolečku, čistě podestlat a  nakrmit, 
byla opravdu těžká práce, ale děti ji s malou pomocí 
zvládly bez problému. Oslíci byli zahnáni z pastvy do 
stáje a děti se těšily z pohledu na spokojeně baštící 
zvířata, která se nechala ochotně pohladit 
a podrbat.

Všichni se už těšíme na nové společné zážitky se 
zvířátky.
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Terka Meduňová

Úvodník Recept
Specialta čarodějnic
Co budeme potřebovat za čaro-
dějnické ingredience?

• Listové těsto 
• Šunka
• Kečup
• Sýr Niva
• Bazalka 
Postup: Těsto, které si můžeme
koupit už rozválené, si rozložíme
a pokapeme kečupem, který roze-
třeme po celém těstě. 

Pokládáme šunku na kečup tak, 
aby byla po celém těstě, a na ni na-
strouháme nivu, která bude také 
po celém těstě. Nivu posypeme 
kořením - bazalkou.

Až budeme mít všechny ingredi-
ence na těstě, začneme motat těs-
to do ruličky. Poté začneme krájet 
na centimetrová kolečka. 

Troubu si zapneme na 180° a na-
krájené kolečka položíme na pe-
čicí papír, který je na plechu. Bu-
deme je péct do té doby, než nám 
budou připadat zlatavé. 

Tak si užijte naší specialitu čaroděj-
nic. Terka Meduňová

Ahoj čtenáři. Je tady další naše 
skvělé číslo, které jsme pro vás s 
našimi novináři připravili. Už tu 
máme konec dubna a nás čeká 
krásný květen. Za chvíli už nám 
končí škola a budeme mít velké 
prázdniny. Všichni se už určitě tě-
šíme, že se zchladíme v bazénu 
nebo moři. No ale to si ještě chvíli 
počkáme. Zatím si užíváme plno 
zábavy ve škole se spolužáky. No 
a teď co vás bude čekat v našem 
krásném dubnovém čísle. V tom-
to čísle vás budou provázet samé 
čarodějnice. Ať už hodné, tak i zlé, 
ať už hezké, tak i ošklivé. Čeká na 

Vtip

Marek Pavlas

vás čarodějnický příběh, recept na 
specialitu všech čarodějnic, za-
peklité křížovky a spoustu dalších 
zábavných věcí. Tak teď už žádné 
zbytečné řeči vaší úvodníkové no-
vinářky a HURÁ DO ČTENÍ . 

Na vesnici pomalu padá tma, lidé 
se shromažďují a vzduchem se 
nese vůně pečených buřtů. Kraji-
nu již osvětluje několik menších 
ohňů, ale na ten hlavní se stále 
čeká. Po chvíli padne úplná tma, 
že si nevidíte ani na špičku nosu, 
přerušovaná jenom ojedinělými 
shluky plamenů. Někdo náhle 
zapálí hranici, na jejímž vrcholu 
stojí slaměná ženská postava – 
čarodějnice. Dřevo rázem vzplane 
a čarodějčinu ošklivou tvář ozáří 
teplé světlo, které ji za chvíli pozře 
úplně. 

Také jste to už zažili? Vsadím se, že 
určitě ano. Víte ale, odkud tenhle 
zvyk pochází? Nejspíš ne, a proto 
jsem tu já, abych vás zase o něčem 
poučila.

Pálení čarodějnic je původně po-
hanský zvyk, který se pod názvem 
Valpuržina noc slaví 30. dubna 
i v Německu a Skandinávii. Lidé 

věřili, že se čarodějnice slétaly na 
sabat, noční shromáždění všech 
nečistých sil vedené samotným 
ďáblem, právě v tuto noc. Slavnost 
se konala o půlnoci. Scházely se 
prý na horách, skalách nebo pus-
tých vyvýšených místech. Podle 
legendy se často měnily v různá 
zvířata, třeba kozla, vlka nebo čer-
nou kočku.

Lidé na ochranu před nečistými 
silami zapalovali vysoké ohně a vy-
hazovali zapálená košťata do výše, 
aby se čarodějnice spálily. Později 
se dokonce přidalo pálení figuríny, 
která vypadala jako čarodějnice. 
Přes ohně se ale také přeskakova-
lo, přičemž jste si mohli něco přát. 
Díky nastávajícímu jaru se svátek 
stal zároveň symbolem plodnos-
ti. Doteď se na 1. máje říká, že by 
se dvojice měla políbit pod roz-
kvetlou třešní, aby jim vztah vydr-
žel. Anička Krbcová

Pálení čarodějnic

Proč čarodějnice létají na košťa-
tech?

Protože vysavače jsou moc těžké!
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Psí příběhy
Probudila mě má sestra Dafne a 
to svým příšerným kňučením. Kdo 

by to do ní řekl, že by se mohla 
chovat tak rozmazleně? Nemusela 
jsem ani otevírat oči a věděla jsem, 
co právě teď dělá. Vřískala, proto-
že jí Dannie sebral mámin nejlepší 
struk. Neodpustila jsem si vyjeknu-
tí. Vždyť tady se nedá spát! Skulila 
jsem se do klubíčka a snažila se 
její přecitlivělé fňukání ignorovat, 
avšak bezúspěšně.

V tom po mě cosi skočilo a tím mi 
vyrazilo dech. Byla to Dixie. Věno-
vala jsem jí uražený pohled, ale 
ona se takhle jednoduše vzdát ne-
chtěla. Zkrátka si chtěla hrát. Zma-

teně jsem se rozhlédla kolem – kde 
je Dusty? Ale po černohnědém 
chlupáči nebylo ani památky. A 
Dixie se očividně nudila. Obvykle 
si s ní hrál Dusty, byla to nerozluč-
ná dvojka, jenže Dusty teď zmizel 
neznámo kam. Od té doby, co si 
ho odnesli neznámí lidé, se už ne-
ukázal. A já ztratila veškeré naděje 
na to, že bych ještě mohla usnout. 
Dlouze jsem si zívla a protáhla se. 
Mezi tím Dixie přinesla můj nejob-
líbenější míček – jak se jí ho poda-
řilo najít?! Včera jsem ho poctivě 

zahrabala, nenalezla jsem ho pak 
ani já! – a začala s ním pobíhat v 
kruzích okolo mě. Vyběhla jsem za 
ní, abych jí ho mohla sebrat a také 

jí dát pořádně za vyučenou, aby se 
nad sebou nejprve zamyslela, než 
mi sebere hračku. S bojovným vr-
čením jsem se na ní vrhla, což bylo 
nejspíš to, o co jí už od začátku šlo, 
ale to mi bylo jedno.

V tu chvíli se ozval zvonek, který 
nám překazil hru. Netrvalo dlouho 
a do dveří se vřítil chlapec s dívkou 
v patách, hned za nimi šla i dospě-
lá žena. Panička se s nimi přivítala 
a pak se všichni tři rozeběhli za 
námi. Hráli si s námi podobně jako 
spousta lidí před nimi, včetně těch, 
kteří unesli Dustyho. Zamilovala 
jsem si zvláště kluka, neboť se sko-
ro pořád věnoval mně.

„Mně se líbí támhleta hnědobílá 
fenečka!“ zajíkla se holčička a uká-
zala na skotačící Dafne, „A ten tlus-
ťoch je taky roztomilý… Co říkáš, 
Marku?“ Pohlédla na vypapaného 
Dannieho, jenž se zrovna zakousl 
do Dixiina ucha, a neodpustila si 
pobavený úšklebek.

„Já chci tuhle,“ prohlásil rozhodně 
Marek. Tentokrát jsem se středem 
pozornosti stala já.

A netrvalo dlouho a za chvilku už 
jsem se nesla v chlapcově náruči. 
Sedl si do mě neznámého auta a 
vzal si mě na klín. Celou cestu mě 
hladil a hašteřil se s jeho sestrou.

Když jsme přijeli, nastalo opravdo-
vé dobrodružství! Vyskočila jsem 
z auta a zjistila, že to tu vůbec 
neznám. Všechno jsem musela 
prozkoumat, ale protože mě zábly 
tlapky, raději jsem zalezla dovnitř. 
A hned u dveří jsem si toho všimla! 
Taková chlupatá koule, jakýsi pes v 
menším. Ale kde má uši? Přičichla 
jsem k té věci a nadšeně zavrtěla 
ocasem. Chtěla jsem si hrát…

Kristýna Janečková

Anketa - Věříte, že černá kočka pře-
bíhající přes cestu přináší smůlu? 

Adélka NE Kačka NE Ela NEVÍM

Lucka ANO Filip ANO Tomáš NE

Radek ANO

Anketa dopadla 
nerozhodně, ale 
její vytváření 
jsme si rozhodně 
užily;-)

Anička a Kiki
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Jazykový koutek
In the evening, Nick is in the su-
permarket. He is standing next 
to the regal with brooms*. At 
the moment, he sees a beauti-
ful girl. The girl has long black 
hair and earrings* with little 
spiders*. She is finding broom 
in the regal. She pushes the 
regal and it falls down on her. 
Nick comes to her and helps 
her stand up. “Thank you, my 
name is Alice“, she smiles at 
him. “That is okay”, Nick says. “I 
am Nick”.

In the night, he is riding home. 
On the right side of the road, he 
sees shadows* dancing around 
a fire. He stops the car and goes 
outside. He walks quietly to the 
fireplace*. He sees the beauti-
ful girl from supermarket. She 
is dancing with the broom 
from supermarket! She is wea-
ring purple cape* and big wit-
ch hat. She is beautiful and he 
falls in love* with her. He starts 
clapping. All the witch turns at 
him. They look angry. He turns 

CAPE

around and runs away. He sees 
a river in front of him. He re-
members that witches are sca-
red of water. He jumps into the 
river* and swims to the other 
side. He walks out of the river 
and he sees Alice flying above 
the river on the broom from 
supermarket. He is scared for 
a second, but then Alice takes 
him on her broom and flies 
away with him. And they lives 
happily ever after.

„Neboj se Daisy, Mourek je moc 
zlobivý kocourek. Ale teď už jsi v 
bezpečí Daisy, teď už ti nic neudě-
lá,“ hladil obludu s krvavým čumá-
kem a tlapkami rovněž tak umaza-
nými od krve Marek.

Zastřihal jsem ušima – Daisy? Ono 
to má jméno!? S opovržením jsem 
si odfrkl.

I Amy se přišla podívat na nového 
příchozího, ale ta to měla daleko 
jednodušší. Když přišla, příšera už 
měla ztranění vyšetřené vysokou 
ženou a pochrupovala na Bářiným 
klíně, a tak s ní na rozdíl ode mě 
nemusela bojovat. Jenom k ní při-
čichla a zmizela ve dveřích. Očivid-
ně usoudila, že Daisy není nikterak 
zajímavá. A tak jsem se po chvilce 
přemýšlení vydal za ní, vyskočil k 
ní na škrabadlo, přátelsky jí olízl 
ucho a stočil se do klubka po jejím 
boku. Za jejího vrnění jsem usnul.

Marek
Anička

Kiki
Terka

Lucka

BROOM

SPIDER

EARRINGS

SHADOW

FIREPLACE

RIVER

Delfínovec amazonský 
Delfínovec amazonský je savec 
podobný delfínovi. Oba jsou z 
řádu kytovců, ale zatímco delfín 
žije v moři, delfínovci žijí v řekách 

a jezerech. Delfínovec amazonský 
žije především v řece Amazon-
ce. Dorůstá délky až 2,5 metru a 
hmotnosti až 140 kg. Jeho zbarve-

Marek Pavlas 
Tomáš Sklenář

FALL IN LOVE

ní je do šediva. Má širokou ocasní 
ploutev, ale hřbetní ploutev nemá, 
místo ní má pouze nízký hrb. Na 
dlouhém protaženém nose má 
tento delfínovec krátké tuhé hma-
tové fousky, které mu v kalné vodě 
pomáhají nahradit zrakové smysly. 
Nežijí v houfech. Živí se především 
rybami. Vzhledem k tomu, že žijí 
velmi často v kalných, neprůhled-
ných vodách, má silně oslabený 
zrak.
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Lapač snů

Lapač snů můžeš někomu dát jako 
dárek, určitě by mamince či kama-
rádovi udělal velikou radost, nebo 
si ho můžeš pověsit do pokoje. La-
pač snů se mu neříká jen tak pro 
nic za nic, údajně se sny zachytí v 
síti, ale jenom ty dobré najdou ces-
tu ke korálku. Ty pak sklouznou po 
peří zpátky do duše. Ale zlé sny za-
bloudí a denní světlo je ráno zničí.

Budeš potřebovat: tenký karton 
(stačí čtvrtka), kružítko, nůžky, 
lepidlo (např.: herkules), tenkou 
stužku (případně ti postačí krepo-
vý papír nastříhaný na proužky), 
vlnu, peří, korálek

1) Kružítkem narýsuj na karton dvě 
kružnice, obě se stejným středem
ale o centimetr až dva jiným po-
loměrem. Výsledný útvar vysřihni.
Pokud máš kovovou obruč, můžeš
použít ji.

2) Stuhu přilep ke kroužku a na
šikmo jí omotávej. Snaž se nene-
chávat mezery, stužka se částečně
může překrývat. Pokud ti to nebu-
de držet, papírový kroužek nejprve 
z jedné strany potři lepidlem. Ko-
nec přidělej lepidlem, ale kus stuž-
ky nech volný na zavěšení lapače.

3) Vlnu přivaž ke kroužku a snaž
se po pravidelných mezerách vy-
tvářet smyčky. Až budeš mít tímto
způsobem celou obruč, provázek
přivaž za druhý konec. Avšak moc
ho neutahuj, klidně může být po-
volený.

4) Ustřihni další kus vlny, tentokrát 
pouze podvlíkej pod první vlnou. 
Opět neutahuj.

6) Teď už vlnu utáhni. Přivaž ji, ale 
jeden konec nestříhej a nech ho 
delší. Navlíkni na něj korálek a 
uvaž ho na protější straně.

5) Vytvoř další vrstvu, postupuj
stejně jako v bodě 4), ale tentokrát 
tak postupuj k druhé řadě. Zkus
utáhnout, v případě, že bude stále
velká mezera, opět povol a vytvoř
ještě jednu vrstvu.

7) Ustřihni tři kusy vlny cca po dva-
ceti centimetrech, čím větší máš
lapač, tím delší použij provázky. Ze 
spodní strany je uvaž po určitých
intervalech od sebe. Navlékni na
ně korálky, které zajisti uzlíky, aby
držely, brka peří provleč korálky.

Tip: Improvizuj! Zkus vytvořit malé 
a udělat z nich náušnice nebo se 
pokus o složitější kombinace. Mů-
žeš vyrobit velký lapač a dva malé, 
které přivážeš k velkému.

A tím je vše hotové. 

Kiki Janečková
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Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice za období 
od poloviny�ledna�do�poloviny�března�2018

 y 22. ledna v ranních hodinách přijala hlídka ozná-
mení o odstaveném přípojném vozidle s nalože-
ným osobním automobilem na chodníku v ulici 
Kutná. Strážníci po příjezdu zjistili, že se v blízkosti 
odstaveného vozidla nikdo nenachází. Protiprávní 
jednání fotograficky zdokumentovali a na vozidlo 
umístili upozornění pro nepřítomného 
přestupce.

 y 22. ledna v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka 
MP v  obci Psáry na adresu muže, který se dle 
oznamovatele nedostavil do práce a nezvedá svůj 
mobilní telefon. Strážníci po příjezdu na 
místo zjistili, že na pozemku 
u rodinného domu pohřešova-
ného muže stálo jeho motoro-
vé vozidlo, ale objekt byl 
uzamčen. Po provedení všech 
možných úkonů ke zjištění, kde 
by se muž mohl nacházet, 
nabyla hlídka MP podezření, že 
se v  objektu nachází zemřelý. 
Proto na místo přivolala hlídku 
PČR Jílové. Současně se podařilo 
kontaktovat i matku jeho syna, která 
se rovněž dostavila na místo. Poté 
s  jejím souhlasem vstoupili policisté do 
domu, kde muže nalezli bez známek života. 
PČR si věc převzala k dalšímu šetření.

 y 16. února v ranních hodinách vyjížděla hlídka MP 
do ulice K  Hlásovu, kde v  jednom z  rodinných 
domů napadal muž svoji přítelkyni, která se od 
něj chtěla odstěhovat pro jeho nepřístojné 

chování. Strážníci po příjezdu na místo zajistili, 
aby nedocházelo k  žádným fyzickým útokům 
a  poté, co se žena odstěhovala, předali událost 
k dořešení přivolané hlídce PČR Jílové.

 y 17. února v dopoledních hodinách zjistila hlídka 
MP pomalovanou čekárnu autobusové zastávky 
v ulici Psárská v obci Psáry, Dolní Jirčany. Zjištěnou 
skutečnost strážníci oznámili příslušnému odboru 
obce.

 y 26. února v dopoledních hodinách převzala hlídka 
MP v obci Psáry nalezeného psa. Pes byl umístěn 

do pohotovostního kotce obce a o události 
byl vyrozuměn příslušný odbor 

OÚ Psáry.
y 27. února v dopoledních hodi-
nách poskytla hlídka MP součin-
nost PČR Jílové ve věci prověření 
oznámení, týkající se spadlého 
stromu na vozovku v ulici Jílovská, 
který tvořil překážku silničního 
provozu. Hlídka MP po příjezdu na 

místo události zjistila, že se zde již 
nachází jednotka HZS, která strom 

z komunikace odstranila.
 y 10. března v  nočních hodinách 

poskytla hlídka MP součinnost PČR Jílové při 
pátrání po hledané osobě, která měla být pod 
vlivem drog. Osoba se měla pohybovat po území 
obce Psáry, Dolní Jirčany. Následně se podařilo 
hlídce policie osobu zajistit.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 6 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

Za jirčanské hasiče Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

V zimě�u ohně�i pod�vodou
Tímto příměrem je vyjádřena většina zásahů 

výjezdové jednotky dolnojirčanských hasičů. Lednové 
zásahy byly většinou technického charakteru. Ve 
Zlatníkách jsme pomáhali záchranné službě s trans-
portem těžkého pacienta z domu do sanitky, násle-
dovalo několik zásahů u  dopravních nehod. Na 
výpomoc při dopravní nehodě jsme jeli až do 
Průhonic, naštěstí se nejednalo o nic vážného. V místě 
již zasahovala jednotka HZS z  Říčan. Další drobné 
technické zásahy jsme řešili v Dolních Jirčanech. Zde 
se jednalo o rozřezání vyvrácených stromů po řádění 
silného větru. Hromadná dopravní nehoda se stala 
začátkem února na Hlubočince. Na křižovatce se 
srazilo hned několik osobních automobilů. Zraněné 
osoby odvezla sanitka a  my provedli protipožární 
zajištění vozidel a  zasypali jsme vyteklé pohonné 
hmoty s  olejem. Další událost byla ve Psárech. 

V Domově Laguna hořelo dřevěné obložení od elek-
troinstalace. Naštěstí bylo vše zpozorováno zaměst-
nanci, kteří provedli včasný hasební zásah, a  naše 
jednotka provedla společně s  hasiči z  Jílového 
odvětrání tělocvičny a sousedních prostor. Koncem 
února jsme zasahovali na Štědříku. V objektu bývalého 
družstva došlo k  požáru dvou kamionů. Původně 
hořel jen tahač, vzhledem k pozdnímu ohlášení na 
tísňovou linku se požár přenesl i  na další kamion. 
Naše jednotka se dostavila k místu události jako první, 
a to v páté minutě od vyhlášení poplachu. Požár se 
šířil z  kamionů na administrativní budovu. Na její 
ochranu jsme nasadili první proud, druhý proud byl 
nasazen na hořící kamion. Po pár minutách byl požár 
naší jednotkou lokalizován a dále se již nešířil. Posilové 
jednotky provedly pouze dohašení doutnajících vraků 
a  kontrolu místa zásahu pomocí termokamery. 
Celkem byly požárem poškozeny čtyři nákladní 
automobily. Díky včasnému zásahu nedošlo k rozší-
ření na kanceláře, další tahače a  montážní dílnu. 

Podobný zásah zde již v  minulosti 
proběhl. Hořel karavan, ve kterém bylo několik ply-
nových lahví. Naštěstí se u  těchto zásahů nikomu 
z našich hasičů nic nestalo.

Na březen byl naplánován výcvik při záchraně 
osoby propadlé ledem. Vzhledem k tomu, že podob-
ných zásahů je stále více, je náš výcvik k tomu uzpů-
soben. Před lety jsme pořídili obleky pro zásahy ve 
vodě, plovací vesty a další vybavení. Hasič navázaný 
na laně opatrně doběhne nebo se doplazí k tonou-
címu, zajistí ho, společně překonají ledovou hranu 
a jsou vytaženi na břeh. Vše se samozřejmě děje ve 
spolupráci s hasiči, kteří jsou na břehu a obsluhují 
lana. Lehce se to píše a čte, obtížně provádí. Zvláště 
když byla teplota deset stupňů pod bodem mrazu. 
Našlo se i pár odvážlivců, kteří provedli záchranu jen 
v hasičském oblečení. I úplně mokří provedli záchranu 
tonoucího. Jelikož je tento druh výcviku velice oblí-
bený, pozvali jsme další sbory z  okolních obcí. 
Zúčastnili se ho zástupci sborů z  Vestce, Osnice, 
Dolních Břežan a Hodkovic.

V březnu se konala již léta zažitá hasičská zábava 
v restauraci Na Kopečku. Hrála skupina Smeč, pořá-
dala se zajímavá tombola a hlavně se opět sešla prima 
parta kamarádů a přátel.

Do konce března se přihodilo již jen pár událostí. 
Zachycení a zasypání nafty vyteklé z kamionu v ulici 
Jesenická sorbentem a požár včelích úlů v Sulicích. 
A co děláme, když nehoří? Stále pracněji udržujeme 
naši letitou techniku. Postupně obměňujeme zása-
hové kabáty a přilby. Většina našich hasičů absolvo-
vala pravidelné lékařské prohlídky a  připravujeme 
se na jarní odbornou přípravu nositelů dýchací 
techniky. Veškeré naše novinky můžete sledovat na 
sociálních sítích (FB) nebo přijďte k nám do zbrojnice. 
Rádi Vás uvidíme!

Víkendové a individuální kurzy
Opakovací lekce HJT
Hatha jóga pro ženy
Yin jóga pro zdravá záda 
a klouby
Individuální lekce jógy
Meditace

Hormonální jóga pro ženy v Jirčanech

Pro rezervaci místa volejte 778 088 006
Více informací najdete na www.jogapromne.cz

Zveme Vás do nově otevřeného 
salonu ve Vestci u Prahy

Používáme francouzskou kosmetiku
Biologique Recherche

Ohromující efektivita produktů
info@spokojenaplet.cz
www.spokojenaplet.cz

777 656 336
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Standa Sivaninec

Jarní pozdravy přírodě
Na konci března končí myslivecký rok a myslivci 

hodnotí uplynulé období. Pokračujeme v  tlumení 
černé zvěře. Za uplynulý myslivecký rok se v  naší 
honitbě ulovilo 100 kusů černé zvěře a postupně se 
daří omezovat vzniklé škody na lesních i  polních 
kulturách. Všichni víme, že se jedná o dlouhodobou 
záležitost a že počty černé zvěře se nesníží během 
jednoho roku. Co se týče zdraví „černých rytířů“, jak 
myslivci černou zvěř občas nazývají, za loňský mys-
livecký rok nebyl zaznamenán jediný případ jakékoliv 
nemoci černé zvěře. Každý ulovený i uhynulý kus je 
zkoumán veterinární službou a s veterinární správou 
jsme v úzkém kontaktu. Veterinární správa, zvláště 
po výskytu prasečího moru na Zlínsku, situaci kolem 
černé zvěře velmi pečlivě monitoruje a myslivci s nimi 
úzce spolupracují.

Co se týče výskytu zvěře v  okolí Psár a  Dolních 
Jirčan, vyskytuje se zde srnčí zvěř, samozřejmě zvěř 
černá (která stále převládá, i  když proti předchozím 
rokům došlo ke snížení jejích stavů), při troše štěstí 
zahlédnete dančí nebo mufloní zvěř (ta však jen 
přechází a  její výskyt je poměrně vzácný). Z  drobné 

zvěře se zde vyskytuje zajíc polní (jeho početní stavy 
jsou však dlouhodobě kriticky nízké) a bažant obecný. 
Vzácně se vyskytuje koroptev a křepelka (především 
na polích v okolí cihelny). Z drobných savců můžete 
potkat kunu skalní, byla však zde pozorována i poměr-
ně vzácná kuna lesní, občas veverka obecná.

Z predátorů zde žijí liška obecná, jezevec lesní, 
v okolí Horních Jirčan (hlavně u Botiče) byla pozoro-
vána vydra říční a psík mývalovitý.

Z opeřených dravců se zde vyskytují káňata, jes-
třábi, v  okolí cihelny je možné pozorovat motáky 

lužní.
V okolí Psár 

i  Dolních a  Horních 
Jirčan lze pozorovat 
i  další ptačí druhy – 
strakapoudy, datly 
černé, žluny, hýly, 
dlasky, čížky, pěnkavy, 
zvonky i zvonohlíky.

V poslední době se objevují doslova houfy strak, 
které se bohužel velmi přemnožily a ohrožují mláďata 
všeho druhu, včetně malých zajíčků, bažantíků 
a srnčat.

Druhová skladba zvěře je velmi pestrá a  naším 
cílem je udržet tuto pestrost i nadále.

Na závěr chceme poděkovat návštěvníkům lesa 
za ohleduplné chování v přírodě. Odměnou jim za 
to může být pozorování zvěře, a to i včetně vzácných 
a chráněných druhů.

Nelze zapomenout na úspěšnou spolupráci 
s Obecním úřadem Psáry, která i nadále pokračuje.

Standa Sivaninec

Kdy mláďata potřebují lidskou pomoc?
Snad už konečně nastalo dlouho očekávané jaro, s nímž přichází sezona mláďat. Mláďata mají savci i ptáci. 

Sýkorky již obsazují budky, pověšené na stromech, kosi si dělají hnízda na nepřístupných místech na stromech 
i  v křovinách. Na jehličnanech hnízdí pěnice. Na zahradách jsou zpěvní ptáci velmi vítaní, v  létě vydatně 
pomáhají odstraňovat obtížný hmyz.

Savčí i  ptačí mláďata jsou nejčastěji ohrožena 
ztrátou rodičů, bez nichž si ve volné přírodě ještě 
nedokážou sama poradit. Až polovina z  nich však 
končí ve stanicích pro ohrožené živočichy zbytečně 
– kvůli dobré vůli lidí, kteří je z přírody v domnění, 
že potřebují pomoci, odnesou, a nezřídka tak jejich 
krátké životy nechtěně odsoudí k  rychlému konci. 
Proto apelujeme na všechny občany, aby v případě, 
že v přírodě naleznou osamocené mládě, vždy pečlivě 
uvážili, zda skutečně potřebuje lidskou pomoc. 
A pokud již zvíře z přírody odeberou, aby je urychleně 
odnesli do záchranné stanice.

Zbytečně se do takových stanic dostávají hlavně 
mláďata zajíců a  srnčata, neboť mnoho lidí nezná 
způsob života jejich druhů. Malí zajíci, kteří se běžně 
rodí už v  únoru, i  srnčata, která přicházejí na svět 
obvykle v květnu či v červnu, totiž patří mezi takzvané 
odkládací typy mláďat. Většinu času tráví na jednom 
bezpečném místě sama bez matky, která se k nim 
pravidelně vrací několikrát za den či v případě zajíců 
1–2krát za noc, aby je nakojila. Po zbytek doby je 
nechává o samotě, aby k nim zbytečně nepřilákala 
predátory. Jedinou zbraní mláďat je ochranné zbar-
vení splývající s okolím a takřka úplná absence pachu. 
A protože zajíci ani srny nemají nory ani jiné zvláštní 
úkryty, v nichž by se mláďata skryla, snadno se může 
stát, že osamocené mládě naleznete někde v trávě 
nebo pod keřem, a  to i  v  těsné blízkosti lidských 
obydlí. Pokud se ale mládě nehýbe a jen se tiše 
krčí k zemi, je všechno v pořádku. Tato mláďata 
potřebují lidskou pomoc pouze tehdy, když o matku 
přijdou nebo když je napadne predátor a jsou zra-
něná. Opuštěné nebo osiřelé mládě se chová úplně 
jinak – píská, a protože je hladové – hledá matku.

S ptáčaty je to mnohem jednodušší. Obecně platí 
jednoduché pravidlo: pokud je již ptačí mládě 
opeřené a je schopné pobíhat či poskakovat, jedná 
se o mládě, které dobrovolně opustilo hnízdo a učí 
se létat a jeho rodiče se o něj nadále starají a na zemi 
či v keřích jej krmí. Lidskou pomoc potřebují pouze 
ta ptáčata, která z hnízda vypadla nebo která o hnízdo 
z nějakého důvodu přišla úplně. Poznáme je tak, že 
jsou málo opeřená, mohou mít ještě zavřené oči 
a nejsou schopná poskakovat. Taková mláďata jsou 
ve skutečném nebezpečí, že brzy prochladnou nebo 

je napadnou predátoři.
Ani o ptáčata, ani o savčí mláďata by se lidé neměli 

snažit postarat sami. Osiřelá či opuštěná mláďata 
potřebují neprodleně odbornou pomoc, aby jejich 
šance na přežití a návrat do volné přírody zůstaly co 
nejvyšší, a  vhodné podmínky jim k  tomu dokáže 
vytvořit pouze záchranná stanice. Proto by měl každý, 
kdo najde mládě volně žijícího živočicha, které 
potřebuje pomoc, ihned zavolat do nejbližší záchran-
né stanice a poradit se s odborníky, jak v konkrétní 
situaci nejlépe postupovat.

Naše oblast spadá pod záchrannou stanici pro 
handicapovaná zvířata v Kladně. Ta rovněž organizuje 
případný svoz zraněných zvířat. Tel. 602 336 014 
nebo 723 468 462.

NABÍDKA PRÁCE
Hotel u Ledu***

 přijme

POKOJSKOU na HPP
Požadujeme:

 Příjemné vystupování  Smysl pro 
pořádek  Samostatnost  Spolehlivost 
 Praxe výhodou / není podmínkou 

 Nástup možný ihned

Nabízíme:
 Dobré finanční ohodnocení 

 Rodinná atmosféra  Stravování – 
obědy zdarma  Pracovní oděv

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

Ringhofferova 336, 251 69 – Velké Popovice
Tel.: +420 323 665 226

Mobil: +420 602 370 776
e-mail: manager@hoteluledu.cz

www: www.hoteluledu.cz

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C
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Michal Kroupa

6.�ročník�Junior�ČEZ�Cup�startuje�16.�června�
v 9 hodin

Již po šesté se sejdou na fotbalovém hřišti v Psárech 
elitní české týmy ročníku 2007 doplněné o zahraniční 
týmy z Německa, Polska, Maďarska a Chorvatska. Jako 
každý rok porovnají týmy síly s místními chlapci a děv-
čaty z Rapidu Psáry.

Poprvé se bude hrát systémem 7+1 na dvou hřištích 
dvakrát deset minut. Skupiny budou tentokrát dvě, 
a  to po šesti týmech. Následovat budou souboje 
o umístění a velké super finále je naplánováno na 16 
hodin.

Týmy, které již potvrdily svou účast, jsou mimo jiné 
vítěz minulého ročníku Hajduk Split a  dále Dynamo 

Drážďany, SK Slavia Praha, Viktoria Plzeň, Brno, 
Olomouc, Ostrava, Bohemians Praha atd.

Turnaj se opět hraje díky podpoře společnosti ČEZ 
a Topforex, velké podpoře se turnaj těší ze strany obce 
a místního klubu Rapid Psáry.

Patrony turnaje jsou i letos fotbalové legendy Pavel 
Kuka a  Luboš Kozel, a  za to jim patří veliké díky. 
Podrobné informace najdete na stránkách Rapidu Psáry.

Srdečně Vás zveme, přijďte podpořit místní tým 
a večer vše můžete zhodnotit v naší nově zrekonstru-
ované hospůdce za poslechu hudební kapely (a možná 
přijde i Elvis).

Jakub Menhart

Psáry budou žít florbalem i v létě
Už druhým rokem probíhá pod vedením bratrského 

dua Daniela a Jakuba Menhartů v Psárech florbalový 
kroužek, do něhož je přihlášeno 23 dětí. Loni se zúčast-
nily tří neligových turnajů a hodně se jim dařilo.

Ve svém oblíbeném sportu budou moct děti 
pokračovat i o prázdninách. Na florbalový kroužek 
totiž navazuje Letní příměstský kemp, který se usku-
teční od 23. do 27. července v moderním areálu na 
Hlubočince. Akce je určená pro ročníky 2004 až 2012 
bez ohledu na úroveň florbalových dovedností. 
Účastníky čeká pestrý program v podobě tréninků 
florbalu, hraní badmintonu, venkovních aktivit 
a mnoho dalšího. Cena kempu je od 550 korun za 

den a kromě celodenního programu zahrnuje i stra-
vování, pitný režim a pojištění.

„Jedná se o první ročník, ale už se blížíme plné kapa-
citě, takže by zájemci neměli otálet,“ říká za organizátory 
Jakub Menhart a  připomíná, že po prázdninách se 
v Psárech opět rozjede florbalový kroužek. A s velkou 
pravděpodobností bude mít hned dva tréninky týdně 
(středa a pátek). Kromě toho by se kluci a děvčata měli 
během sezony zúčastnit celkem pěti turnajů.

„Těšíme se, že se děti ve florbalu zase zlepší a že to 
pro ně bude hlavně zábava,“ říká Daniel Menhart, bývalý 
juniorský reprezentant a držitel trenérské licence, který 
letos přebere v trenérské dvojici větší roli.

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek FAČR 
k 21. 4. 2018 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Choteč 17 11 1 5 61:31 34
2. Dobřichovice 18 10 3 5 53:30 33
3. Úhonice 18 10 3 5 42:38 33
4. Jinočany 18 10 2 6 37:27 32
5. Dobrovíz 18 9 4 5 37:25 31

10. D. Břežany 17 6 4 7 33:39 22
11. Psáry 17 7 1 9 42:52 22
12. Měchenice 17 5 2 10 28:38 17
13. Roztoky 18 4 1 13 26:59 13
14. Všenory 18 3 1 14 30:61 10

Poslední zápas: Psáry – Všenory 3:2 (1:2)

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Krňany 17 14 1 2 76:28 43
2. Libeř 16 13 1 2 54:24 40
3. Jílové B 17 12 0 5 53:29 36

8. Vrané 17 7 3 7 31:40 24
9. Radlík 17 7 2 8 34:35 23

10. Davle 17 7 1 9 34:44 22
11. Hradištko 17 6 1 10 32:43 19
12. Jesenice B 17 2 3 12 36:58 9
13. D. Jirčany 17 2 2 13 20:56 8
14. K. Přívoz 18 1 4 13 25:59 7

Poslední zápas: Hvozdnice B – D. Jirčany 0:1 (0:0)

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Pikovice 12 10 0 2 44:19 30
2. Zvole B 12 8 2 2 37:21 26
3. Bojanovice 12 8 0 4 36:22 24
4. Zlatníky B 12 7 1 4 36:21 22
5. Libeř B 11 7 1 3 29:15 22
6. Slapy 12 6 2 4 41:27 20
7. Psáry B 12 4 1 7 26:35 13
8. Mníšek B 12 3 2 7 18:33 11
9. Řevnice 12 3 1 8 22:34 10

10. Libeň 12 3 0 9 21:44 9
11. Čisovice B 11 1 0 10 17:56 3

Poslední zápas: Psáry B – Mníšek B 2:1 (1:1)

pořádá krásný 8denní cyklistický zájezd 

do Francie – Beaujolais 
na kole krajem vinic a lesů
Termín: 15.–22. 9. 2018

Cena pro ty, kdo bydlí v Psárech a okolí: 
10.000 Kč

Cena zahrnuje:
 y dopravu autobusem s přívěsem na kola 

z Dolních Jirčan – u hřiště
 y ubytování v chatkách s vybavenou kuchyní, 

koupelnou a WC po 4 osobách (2+2)
 y mechaniky
 y průvodce
 y barevné mapy
 y pojištění CK proti úpadku

Program zájezdu najdete na www.ckalpin.cz. 
Pro místní je rezervováno 12 míst.

Tel. 603 475 825, e-mail: info@ckalpin.cz
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2. června v sobotu

 DEN DĚTÍ
v  Dolních Jirčanech

od 14:00 do 17:00 hod.
u klubovny SK Čechoslovan před fotbalovým hřištěm 

v  Dolních Jirčanech

den plný sportovních soutěží
a další

dále se můžete těšit na: buřtíky, zábavu a odměny 

nezapomeňte s sebou: dobrou náladu a přijďte si 
 vyzkoušet různé druhy sportů

    Těšíme se na vás - 
sportovci SK Čechoslovan 

Dolní Jirčany

Kultura

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

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

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je 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: DUBEN 2018, vyšlo 5. 5. 2018
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
web: www.kckamenice.cz

30. 5., 19.30  Vladimír Mišík & ETC + 
Ivan Hlas trio

Ve středu 30. května zachvátí ,,Kulturák“ svou 
hudbou dvě z největších českých rock’n’rollových 
legend Vladimír Mišík s kapelou ETC… a Ivan Hlas 
se svou kapelou Ivan Hlas Trio

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz

19. 5. po celý den Rozkvetlý Štiřín
Akce s bohatým programem pro dospělé i děti, 
prohlídka zámeckých interiérů. Parkem provází 
Václav Větvička.

8. 6., 19.30 Jiří Korn a 4TET
verze 4b

CHCETE PŘESTAT KOUŘIT?
BICOM – biorezonance v Dolních Jirčanech
	 •		vysoká	úspěšnost	(80–90	%)
	 •		jednorázová	neinvazivní	

terapie
	 •		bez	léků	a	nežádoucích	

vedlejších	účinků
Kromě kouření – řešení i různých 

zdravotních problémů
Více informací na www.bicom-jircany.cz

Objednání na tel. č. 725 704 987

Dětský�den�v Psárech�
se koná 2. června od 14 hodin na psárském 

fotbalovém hřišti. Čeká na vás odpoledne plné 
her, zábavy, soutěží a dobrého jídla.



2. Tréninkový sporTovní kemp
sk Čechoslovan Dolní Jirčany 
ve dnech 16. 7. 2018 – 20. 7. 2018
Kemp je otevřen pro holky a kluky narozené v letech 2005 – 2012 
Minimální počet dětí: 12

Cena za kemp 2 990,- kč

Balíček kemp + soustředění 
             4 990,- kč

konTAkT A pŘiHLÁŠkY: 
Účast je nutné závazně potvrdit nejpozději do 15. 6. 2018 na:
tel.: +420 724 188 120, nebo na e-mail: radka@skcechoslovan.cz

Dále přihláška na www.skcechoslovan.cz

místo konání – fotbalové hřiště SK Čechoslovan Dolní Jirčany
organizátor –  SK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s.

Trenérský tým:
roman váňa –   FTVS, profesionální Coerver trenér ČR, Trenérská licence UEFA „B“
radka Hermanová – Trenérská licence UEFA „B“, Coerver asistent ČR
Další trenéři – doplníme na základě počtu zúčastněných dětí

S dětmi si ráda zacvičí a na jejich zdravý pohyb dohlédne i naše fyzioterapeutka 
evča suchoparová ze soukromého rehabilitačního zařízení JES-fyzioterapie.

Co nás čeká:
• Dobrá nálada a radost ze hry s míčem i bez
• Rozvoj fotbalových i všestranných pohybových dovedností
• Procházky, odpočinek, společenské hry a doplňkové sporty, vzájemné poznávání
• Jídlo a pitný režim zajištěn po celou dobu kempu
• Ceny a fotografie pro děti z průběhu celého týdne
• Náhradní program v případě nepřízně počasí

v případě nepříznivého počasí zajištěna hala.
v případě velkých veder zajištěno koupání v bazénu.

180410_SKkemp18_v05_inzerat_176x250.indd   1 10.04.2018   18:18:37
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